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Robert Sjöö

Museichefen har ordet
TÅG150 är över. Efterarbetet pågår fortfarande
för fullt för ett fåtal. Många har slitit oerhört
hårt för att massor av besökare under fyra dagar skulle få en tågfest att minnas. Med 547
arbetande funktionärer förutom extern personal
för mat, marknad och musik så förstår alla att
det här arrangemanget har varit mycket stort.
Möjligen var till och med ambitionen för hög
och i synnerhet planen för lördagens tågtraﬁk
när dagen startade med rälsbrott utanför Ockelbo
och lokskada på Årgångståget. Fem frivilliga
personer på tågtraﬁkledningen i väntsalen på
Hennans station improviserade under högtryck
för att få ut så mycket tåg som möjligt och även
om inte alla kom i väg och väldigt få gick i tid så
var det en närmast orimlig arbetsinsats. I rummet
intill gjorde en mix av arkivarier, administratörer, tågmästare och museivänner med militär
och personalfördelarbakgrund motsvarande
arbete på personalexpeditionen för att bemästra
ständigt nya förutsättningar. Någon räknade ut
att TÅG150 under fyra dagar totalt krävde två
årsverk per dag.
På lokstationen var det ständigt någon i arbete.
20-talet ånglok skulle eldas på, klargöras och
sedan slaggas ur och stallas. För några av dem
har sömnperioderna räknats i minuter. Under
fyra dagar gick det åt 1300 koppar kaffe bara i
UGJ-stallet. Ute på växlingen tvingades andra
dygnetruntkämpar konstatera att spåren inte
räckte till för de långa och många tågen. Några
i lokpersonalen hamnade i vakuum under stora
delar av lördagen på grund av förseningar och
inställda tåg, i bland långt ifrån en hägrande
matlåda eller kaffekopp. På Gävle central skulle
en handfull biljettförsäljare möta oroliga och förvirrade människor som ville åka tåg och vare sig
personal eller resenär visste när nästa tåg skulle
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komma. Ärkebiskopen och talmannen skulle
inviga Hennans station genom att plantera ett
vårdträd från Wij trädgårdar som skulle komma
med tåg från Ockelbo men trädet var försenat
så man ﬁck sätta museichefen i gropen i stället.
Denna skildring speglar ett arrangemang i kaos
och en frivillig personal som ﬁck lida pin. Jag
vill ändå hävda att TÅG150 blev en succé!
Vi ﬁck genom Järnvägsmusei vänner klart Rloket i tid. En av mina starkaste upplevelser från
tågfesten var när R-loket dånade förbi museet
på Ostkustbanan med ett timmertåg i släp. Vi
släppte våra nya jubileumsböcker som planerat på
torsdagen, med bl.a.fotografen Lennart Nilssons
medverkan. Under fyra dagar sålde vi av dessa
böcker för närmare 250.000 kronor. Banverkets
huvudkontor och Mellersta Banregionen besökte
oss på fredagen med närmare 600 kollegor som
stortrivdes i regnet innan vi skjutsade dem med
ångtåg till Furuvik. Det gav oss stolta och en
del uppväckta kollegor. Vice Riksbankschefen
ﬁck under fredagen åka på 150-åringen Prins
August för att överlämna ett jubileumsmynt till
museet. Posten hade ständig kö under två dagar
för minnespoststämpling i ett rälsbuss-släp för
postsortering. Knappt 100 inbjudna gäster med
Banverkets generaldirektör Pelle Granbom i
spetsen ﬁck åka efter Prins August till invigningen av Hennans station och järnvägspark.
Ingvar Oldsberg, ärkebiskop Anders Wejryd
och talman Björn von Sydow deltog med glatt
humör i lördagstraﬁken. Över 5000 personer
åkte med minitågen där Prins August även fanns
i skala 1:8. Den moderna mässan var välbesökt
och järnvägsbranschen gillade plötsligt att visa
upp sig i närheten av sin historia. Och hela tiden
gick det olika tåg i olika riktningar, på linjen
och på bangårdarna. TÅG150 lockade 25000(!)

www.jvmv.se

Sidospår 3/06

be
ha
de
til
m
vä
he
at

Et
hi
tio
jä
20
ko
so
et
nä
Re
de
ha
m
va
so
so
br
in
m
so
är
på

E

til
so
m
N
le
bl

Ro
O

O
TÅ
Sk

Sid

le
ett
ma
at
et.
os
ag

Rån
et
Vi
på
ns
sa
ets
te
m
ed
en
en
ns
ill
ar
ör
ed
i
gk.
yd
att
er
ns
kt
sa
en
en
(!)

06

besökare. De allra ﬂesta var mycket nöjda. Vi
har fått massor med lovord som vida överstiger
den sparsamt förekommande kritiken. Intäkterna
till museiverksamheten blev ca två och en halv
miljon. Arrangemanget torde vara ett av de mest
väldokumenterade någonsin. Det fanns fotografer
hela tiden, överallt, och vi har fått se och kommer
att få se många fantastiska bilder.
Ett är helt säkert; TÅG150 kommer att gå till
historien. Jag, min personal, de frivilliga funktionärerna och alla besökare kommer att minnas
järnvägens födelsedagskalas i Gävle i september
2006. Jag kommer att göra det med glädje. Jag
kommer heller aldrig att glömma den person
som för mig närmast personiﬁerar jubileet med
ett oerhört engagemang, idérikedom och ständig
närvaro, projektledaren för TÅG150, Henrik
Reuterdahl. Med ett ben i Banverket och ett i
den ideella järnvägsföreningsrörelsen så blev
han det nödvändiga kitt mellan professionellt
museifolk och frivilliga järnvägsentusiaster som
var förutsättningen för den enorma urladdning
som presterades. Tillsammans har vi visat vad
som ändå kan göras om man samverkar och
bryter med invanda strukturer. Mitt varmaste och
innerligaste TACK till Henrik och alla fantastiska
museivänner som gjort detta möjligt. Det bästa
som vi från museet förhoppningsvis har gett er
är minnet av att ha varit med om tidernas tågfest
på Sveriges Järnvägsmuseum.

Du kan hjälpa Sveriges Järnvägsmuseum i arbetet med
att vårda, bevara och utveckla de unika järnvägshistoriska samlingarna som ﬁnns på museet genom att
bli medlem i Järnvägsmusei vänner som är en ideell
förening vars medlemmar bl. a. hjälper museet med renovering av gamla och nya järnvägsobjekt, guidningar
och fuktionsnärsskap vid olika arrangemang.
Som medlem i Järnvägsmusei vänner får du bland annat
föreningens årsbok ”SPÅR”, medlemstidningen "SIDOSPÅR", rabatt i Sveriges Järnvägsmuseums butik
samt fri entré till de nordiska Järnvägsmuseerna.
För år 2006 är årsavgiften 220 kr och för familjemedlemmar 50 kr. Avgiften kan betalas till föreningens
Plusgiro 496 90 19-1. (Årsbok och medlemstidning
ingår inte i familjemedlemskapet)

Ett STORT tack!
till ALLA er medlemmar i Järnvägsmusei Vänner
som genom er enorma arbetsinsats gjorde det
möjligt att sätta R 976 i driftdugligt skick!
Naturligtvis även ett stort tack till ALLA er medlemmar som i övrigt medverkade till att TÅG 150
blev ett mycket lyckat arrangemang
Rolf Sten
Ordförande i Järnvägsmusei Vänner

ISNN 1653-4557

Omslagsbilden:
TÅG 150, 7 september 2006. R 976 ankommer till
Skutskär med timmertåg. Foto: Bo-Erik Lööf
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R-loket tillbaka i driftdugligt skick
Text Rutger Friberg foto Alf Rosén

Detta är Sveriges tyngsta och kraftfullaste lok
alla kategorier. Med fem drivhjulsaxlar drar
loket de tyngsta godstågen.
JvmV ser ju som sin huvuduppgift att stödja
museet på olika sätt.
R-loket som är ett av Sveriges mest kraftfulla
godstågslok behövde tubbyte och det är en både
omfattande, tidskrävande och kostsam procedur.
Museet såg inga möjligheter att klara detta också
med alla andra satsningar som genomförs under
2006. Och därmed gick Vännerna in som ekonomisk garant och bekostade bytet av tubpaketet,
en affär på ca 260 tkr.
Loket fördes till Grängesberg där bl a personal från JvmV genomförde reparation under
sommaren. Tuberna levererades i juli och sen
dess har arbetet varit minst sagt intensivt.
Järnvägsmusei vänner har ekonomiskt garanterat tubbyte på R-loket under sommaren. Loket
blev klart lagom till jubileumsveckan. Här lämnar symboliskt Vännernas ordf Rolf Sten (t v)
tillbaka loket till museets chef Robert Sjöö efter
fullföljt uppdrag.
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Bengt Dahlberg hade en åtgärdslista där Knorrpumpen skulle vara igenkoksad. Här har han lyft
på oljedelen i toppen av pumpen, och mycket
riktigt fanns det koks och stopp i smörjningen.
Felet åtgärdades under natten och redan på
lördag morgon var litt R ute igen
Nu är loket återbördat och museet har formellt
emottagit ”gåvan”. Glädjande nog har loket körts
med tunga tågset och skapat kraftfulla ljudkulisser
runt museet och längs linjen. Och just när detta
skrivs passerar det vackra loket på väg söderut
framför museet med ett kortare godståg..
Vi har också varit med vid en kvällsreparation och underhåll av just litt R, vilket framgår
av bilderna här intill.

Ko
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D
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R-loket underifrån är en ovanlig vy; här i riktning
framåt med axlar till drivhjulen i centrum. Det
fanns på fredagkvällen av jubileet misstanke om
hjulskada på axel 6, 1:a tenderaxeln. Det visade
sig vid inspektion dessbättre vara fel.
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Kolforsen lördag 9 september. Skånska Jernbanekapellet som är ute på turne under dessa dagar
underhåller resnärena. Foto: Daniel Nordling.
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Det klassiska malmtågsloket Dm3 anlände till Kolforsen under söndagen den 10:de. I "kroken"
något så ovanligt som fullastade passagerarvagnar. Foto: Christer Lundquist.
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Efter 132 år kom Ärkebiskopen
till Gävle i ”järnvägsärende”

Springschas, lokputsare, stalldräng, vedkapare …

Den 9 september, under ﬁrandet av TÅG 150,
kunde resande på linjen Gävle-Storvik-Gävle få
sina biljetter klippta av en speciell konduktör,
järnvägsentusiasten och medlemmen i JvmV
Anders Wejryd, nyligen vigd till Svenska Kyrkans
Ärkebiskop. Ett århundrade plus en tredjedel,
d.v.s. 132 år, har gått sedan en ärkebiskop senast
besökte Geﬂe i ett järnvägsärende.
Den 14 december 1874, en gnistrande kall
vinterdag med mycket snö, kördes invigningståget på den färdigställda järnvägen mellan
Upsala och Geﬂe. Det sena 1800-talets främste
järnvägsinvigare, kung Oscar II, kunde på grund
av en ”häftig förkylning” inte närvara vid den
högtidliga invigningen. Till sin ersättare vid
invigningen hade kungen förordnat civilminister Per Axel Bergström att tillsammans med
ärkebiskop Anton Niklas Sundberg medfölja
invigningståget från Upsala till Geﬂe.
På stationen i Geﬂe höll civilminister Bergström trots kylan ett kärnfullt tal, i vilket han
riktade sig till järnvägens anställda med orden
”Måtte denna järnväg bliva löftesrik, ej blott för
de trakter den genomlöper, utan för hela vårt
land”! Efter talet utbringades leven för konungen
och fosterlandet, varefter ärkebiskop Sundberg
nedkallade Den Högstes Välsignelse över den
fullbordade järnvägen.
Idag, 132 år senare, kan vi konstatera att
civilministerns önskan tillika med ärkebiskopens
nedkallade välsignelse har blivit väl uppfyllda.
Järnvägen mellan Gävle och Uppsala är idag,
med undantag av ”ﬂaskhalsarna” Skutskär och
Gamla Uppsala, en löftesrik järnväg!
Bernt Forsberg

Inför Tåg 150 anmälde jag
mig som frivillig hjälpare.
Min bakgrund är snart 60 år
gammal.
Den 15 juni 1948 anställdes
jag, en 15-årig grabb, som
kontorsvakt, ”springschas”,
på lokmästarexpeditionen i
Gävle. Min far var lokförare,
hans tanke var att sonen skulle gå vidare i hans
fotspår. Åren som springschas gick, trots att min
chef Manne Ruhmén försökte att få mig till den
kamerala banan, bestämde jag mig att gå i min
faders fotspår för att bli lokförare.
Den 9 september 1951, började jag som elev
i lokstallet. Jag ﬁck lära mig, att i stallet och
utanför, på under tryck stående ånglok, hålla fyr
och vattenstånd att putsa panna, vevstakar, koppelstänger och drivhjul på de A, B, E, J och S-lok
som fanns i Gävle vid denna tid. Därutöver fanns
ju ett ﬂertal G10, K4 och N-lok vilka lämnades
utan rengöring.
Vid denna tid anade jag inte att lokstallarna
en gång skulle bli Sveriges Nationella Järnvägsmuseum!
Den 8 september 2006, kl. 05.00, i enlighet
med turlistan kommer jag att anmäla mig som
lokputsare i det gamla lokstallet
Så när som på en, (1), dag, har 55 år förﬂutit
sedan stallförman Oskar Lindgren önskade en
15-årig grabb välkommen med frågan om jag
någonsin hade sett solens uppgång vid tidig
morgon.
Bernt Forsberg

Jag har följande Kommentar till artikeln om Rallvagnar i Sidospår 2/06
Rallvagnarna som tydligen beställdes för Gravendals bruk 1857 bör ha varit avsedda för en liten
lindragen bana i transportleden från Gravendal
och Strömsdal till Filipstad, och en sådan fanns
mellan sjöarna Mögreven och Bredreven vid
6

Stjernfors 2 km norr om Kosundet, 5 km sydost
om Lesjöfors. Den var bara 30 m lång men hade
5 m höjdskillnad. Trots att transporterna av malm
och järn mot slutet av 1870-talet gick över till
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STIG NYBERG 1929-2006
Jag ﬁck beskedet att vännen Stig gick bort nu i
somras den 1 juli; han skulle ha fyllt 77 i år. Stig
var känd i breda kretsar inom hobbyn, för sina
modeller och foton inom järnväg och modelljärnväg. Han var också samlare av veteranbilar.
Låt mig få teckna ett porträtt av en välkänd vän
med dessa rader.
Stig Nyberg växte upp i Borås, och redan tidigt
ﬁck han sitt järnvägsintresse. Han bodde nära
en av järnvägsutfarterna från staden. Det var på
ånglokens tid och jag vet att han vurmade för ﬂera
av de ånglok som han här stiftade bekantskap
med. Speciellt BUJ:s lilla sexkopplade tanklok,
ett sådant skulle han gärna velat ha byggt i modell.
Stig ﬁck även tidigt ett bilintresse, och så snart
kriget var slut och han hade åldern inne, reste han
med sin bil ut i ett krigshärjat Europa. Hela hans
liv kom att bli präglat av tåg och bilar.
Redan tidigt hade Stig och Lars Erik Bernström (båda
medlemmar i Göteborgs Modelljärnvägssällskap,
GMJS) börjat samla fotonegativ med järnvägsmotiv.
Ett stort jobb som krävde tid, resor och kapital. Stig
var nog den som drev fotosamlandet, Lars Erik ﬁnansierade till en början denna verksamhet. Stig var en
skicklig förhandlare och ﬁck avtalat med ﬂera av våra,
på den tiden stora, järnvägsverkstäder att få ta över
glasnegativ mot att de återﬁck ett duplikat i form av
9x12 planﬁlmsnegativ. De riktigt stora satsningarna
var att jaga rätt på fotografer på landsbygden och köpa
deras negativsamlingar. Flera gånger handlade det om
att köpa dödsbon. Så småningom ledde denna verksamhet till att han kunde starta upp SJK Fotoerbjudande
1960-talet, och under många år erbjöd han fotokopior
av hög kvalitet och till låga priser. Insatsen kan egentligen inte uppskattas högt nog; han har på avgörande
sätt bidragit till att öka intresset för järnvägar och
även till järnvägshistorisk forskning. Många av SJK:
s böcker bygger fotograﬁskt på hans samlingar. Stig
blev hedersmedlem i SJK i slutet av nittiotalet.
Med tiden tilltog intresset gamla bilar alltmer,
och mot slutet av sjuttiotalet visade han upp sin första
veteranbil för vänkretsen. Det var inte vilken bil som
helst; en Rolls Royce Silver Wraith 1955 med Mulliner
kaross.
Sidospår 3/06

Stig i arkivet. Foto: Rutger Friberg
Med tiden blev det ﬂer bilar och den som kanske tilldrog
sig mesta uppmärksamheten var en Packard 1932 års
modell med tillhörande gangstervapen (dock pluggat)
från den amerikanska gangstertiden. Han engagerade
sig i RREC (uttytt Rolls-Royce Enthusiast Club for
Rolls-Royce and Bentley Enthusiasts). Stig med sin
hustru Majken sågs ofta i samband med klubbens
rallyn både i Sverige och utomlands.
Stig var mycket rakryggad och i sin krafts dagar hade
han förmågan att ta ställning och fatta obekväma beslut.
I sitt arbete inom Nordiska Värme, sedermera NVS,
tog man hans tjänster i anspråk som arbetsgivarens
part i många avtalsförhandlingar genom åren. Han var
även ledamot i ﬂera av Rörbranschens organisationer.
Han var inte skrytsam med det han gjorde och man
ﬁck komma honom lite in på livet för att verkligen
förstå storheten i vad han har åstadkommit, i synnerhet på insamlandet av foton. Med tiden innehöll
hans samlingar utöver järnvägsmotiv, även bilar av
alla de slag och miljöbilder som inte var knutna till
järnvägsmiljöer. Speciellt var han road av att samla
Göteborgsfoton och delar av äldre tidningsarkiv återﬁnns bland Stigs samlingar.
Under början av 2006 gjorde Göteborgs-TV en serie
inslag i Västnytt som baserades på axplock från Stig’s
samling av dessa Göteborgsfoton. I några av programmen deltog även Stig själv.
En längre och mer detaljerad berättelse om Stig’s liv och
alla hans hobbies hittar Du i boken ”Allt om Modelltåg
1” från 2001, utgiven av Allt om Hobby´s förlag.

Rutger Friberg

www.jvmv.se

7

D-loken D 101 och D 109 på spår1 Sveriges Järnvägsmuseum. Fotograferade i det begynnande kvällsmörkret
lördagen 9 september. Foto: Daniel Nordling
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DVD-ﬁlmer (se nedanstående annons)

Apropå bildfrågan i förra numret

Jvm vänner har ett samarbete med Rimbo Grande
om att ge ut ﬁlmer ur Järnvägsmuseets samlingar
på DVD. Tack vare detta erbjuds medlemmar i
Järnvägsmusei Vänner Rimbo Grandes ﬁlmer
till ett rabattera pris. Detta gäller såväl ﬁlmer ur
Järnvägsmusei samlingar som andra. Hitintills
har det kommit ut fem olika ﬁlmer och ﬂer ﬁlmer
är på gång. Det ska tilläggas att varje såld ﬁlm
ger ett tillskott i JvmV kassa.
Har du önskemål beträffande kommande
utgivningar kan du kontakta Rimbo Grande.

Stort tack till alla er som kommit med kommentarer till ovanstående bildfråga. Bland svaren
saxar vi följande. Carl Nordin talar om att:
Denna bild är tagen på stickspåret från järnvägen
Örebro-Svartå vid Karlslunds stora kvarn. Spåret
slutade strax utanför bildens vänstra kant invid
ett kraftverk i Svartån. Ett stickspår ledde in till
Karlslunds stora tegelmagasin. Spåret skall ha
rivits kring 1946. Det utgick från huvudlinjen i
riktning mot Örebro och beskrev en stor sluttande
båge för att övervinna nivåskillnaden. Tittar
man noga på bilden syns framför loket en bro.
Dess breda kraftiga stendundament ﬁnns ännu
idag och man kan ganska lätt (viss igenbuskning)
följa hela spåret. Godset Karlslund var en ganska
betydande godskund.
I kvarnen (den ljusa byggnaden) ﬁnns idag
ett tekniskt museum och på fjärde våningen en
mycket stor modelljärnväg som skall föreställa
mälarbanan Örebro-Stockholm över Västerås.
Stickspåret till tegelmagasinet passerade in
i detsamma genom en port. Dess belägenhet
syns än idag. Till vänster om kvarnen ser man
Svartån. Denna fungerade som kvarnens drivkälla till sekelskiftet 1900. Svartåbanan slutar
numera med en stoppbock i Skråmsta på östra
sidan Svartån. Dess återstående längd nyttjas
som tillfart till ﬂera industrispår. Järnvägsbron
över Svartån ligger kvar liksom en spårstump
vid fd Karlslund Station. I övrigt är banvallen
fram till Vintrosa numera cykelväg.
Från Bengt Spade kom följande svar: Fotot föreställer Karlslunds kvarn och spannmålsmagasin,
belägna strax utanför Örebro i närheten av Öre-
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Här har vi ännu en oidentiﬁerad bild. Bilden är tagen av Erik Lundquist på 1940-talet. Den visar ett
elloksdraget tåg på troligen någon av de Norrlänska linjerna.
Frågan är om det ﬁnns någon läsare som kan berätta mer om denna bild. Hör av dig till Sidospår
Box 407 801 05 GÄVLE. E-post: sidospar@jvmv.se Rolf Sten
bro-Svartåbanan (ÖKJ). Anläggningen tillhörde
Karlslunds (äldre stavning Carlslund) egendom.
Den avbildade kvarnen är återuppförd efter en
brand 1889. Under 1897 drogs ett stickspår ner
till kvarnmagasinet från Svartåbanan. Spåret
”...ﬁck begagnas för vagnslaster från och till
kvarnen med tåg nr 60, som varje söckendag
anlöpte Karlslunds station. Stationsmästaren vid
Karlslund skulle ansvara för denna transports
säkerhet” (Gunnel Sylvan Larsson, Carlslund,
från kungsladugård till herrgård. Örebro 1993,
sid 195-196). Bernhard Hakelier var f.öv. förra
sekelskiftets ”kändisfotograf” i Örebro och bilden
kan mycket väl vara tagen 1905. Bengt har även
gjort sig omaket att ta en bild på hur det ser ut på
denna plats idag. (Se bild till höger)
Leif Wester kommenterade bland annat följande:
Kvarnen fungerar nu som Tekniska kvarnen där
Sidospår 3/06

Foto: Bengt Spade
ungdommar kan få prova på olika tekniska fenomen, vidare så ﬁnns det en stor mj anläggning
som byggdes upp när mälarbanan invigdes och
den kan få provkora om man så önskar. Spåret
upp till höger sträckte sig upp mot Svartåbanan
som endast ligger” eller rättare sagt låg” ett litet
stycke från denna plats. I bakgrunden av kvarnen
kan ni också upptäcka svartån.
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Ovan. Ånglok vid UGJ-stallet på lördagskvällen. Från vänster S 1929, Caroline, Göta, E 1189
samt Prins August. Foto: Daniel Nordling.
Till vänster. F 701 med personttåg anländer till Ockelbo under lördagen. Bo-Erik Lööf tog bilden
från Ockelbo kyrktorn.
Nedan. Fler lok vid UGJ-stallet. Från vänster B 1038, GDJ N3 62 samt J 1338. Foto: Daniel
Nordling
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Mackmyra Sulﬁt AB Mackmyra
Text och bild PL Svensson

Br
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tra
Brukets lokomotor växlar vagnar på spåret som leder till Håde. Foto 1967-12-27
Fabriken låg på en ö mitt i Gavleån, det stod Öhn
på Valbo Omnibuss AB. Icke att förväxla med
Ön söder om Hedesunda.
Sulﬁtfabriken hade järnvägsanslutning både
till SGGJ och GDJ. Linjen norrut till lastplatsen
Håde på Gävle-Dala öppnades 1890. Banvallen
var byggd med ett tegelfärgat mojs som kallas
kisbränder. Samma typ av banvall kan man än
i dag se när du passerar Hå-Vallvik under E4:
an och på spårvägslinjen ut tll Karskär även
vikmanshyttan-Turbo.
Det är det som blir kvar från ”Sulﬁten”. Vid

Sulfat blir det mesa efter den långa roterande
mesaugnen.
Vid Håde fanns det även en tipp för kisbränder
i västra änden av bangården ut i en myr. Detta
transporterades med egna typ O-vagnar som efter
traﬁkens nedläggning ersattes med lastbil som
gick på banvallen. Över Gavleån gick banan på
en gjutjärnsbro, som tidigare hade varit en vägbro
i Dalarna byggd 1863. Vet någon var? Meddela
i så fall red.
Bron ﬁnns kvar än idag bara som cykelLokstallet som det såg ut 2006-07-02

Ägarmärke från en av brukets vagnar
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Brukets lokomotor på väg över den kombinerade järnvägs- och landsvägsbron. Foto: 1976-10-01
väg. Den norra linjen lades ner omkring 1976,
traﬁken hade upphört redan 1965.
Åt andra hållet, ner till Mackmyra stn på SalaGysinge Gävle eller som vi säger ”Hedesundabanan” gick järnvägstraﬁken på en kombinerad
väg och järnvägsbro, öppnades 1935. Bron hade
järnvägsspår som var ett gissel för cyklister, då
speciellt i brofästena, spåret gick åt ena hållet
och vägbanan åt andra.

Dragkraften från 1933 var ånglok och som
ersattes 1954 med motorlok av typen Deutz litt
Z64.
Vad som ﬁnns kvar i dag är lokstallet i tegel
och gjutjärnsbron som har en vegetationstunnel
av sly runt sig. Håde, som nu endast är ett rakspår. Medan bangården var kvar hyste den en del
äldre godsvagnar som stod i väntan på skrotning.
En lång smal hög tegelbyggnad ﬁnns kvar från
sulﬁtfabriken.

"Rallbanan" fortsättning från sidan 6

Bergslagsbanan blev den lilla banan kvar ännu i dag
för att ﬂytta båtar mellan sjöarna, nu visserligen med
annan räls. Det ﬁnns också fortfarande rester av kanaliseringen av Tvärälven där man mellan Mögreven och
Svartälven kan se att älvens kant förstärkts med timmer
så att pråmar med malm från Långban och Persberg till
Gravendal, och med järn i andra riktningen skulle kunna
dras utan svårighet. Mer om banan på sid 19 i boken
Smalspår och Sjöfart i Bergslagen av E Sundström och
H Eriksson.
Erik Sundström

En rättelse
I förra numret, bildtexten till Xoa5 220. Bilden är naturligtvis tagen 1948. Motorvagnståget levererades då.
Något som några observanta läsare också påpekat.
Sidospår 3/06
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Har Du något för årsboken
"SPÅR" eller nyhetsbladet
"SIDOSPÅR"?
Årsboken "SPÅR" har ett ständigt behov
av lämpliga artiklar. Har Du något som
Du tror kan vara av intresse? Hör av
dig till oss!
När nu Järnvägsmusei Vänner även
har en medlemstidning behöver även
den fyllas med något. Jag hoppas att det
bland alla "vännerna" ﬁnns några som
kan hjälpa till att fylla tidningen med
mindre och korta artiklar.
Hör av dig till undertecknad när
det gäller material till både "SPÅR"
och "SIDOSPÅR"! Rolf Sten E-post:
sidospar@jvmv.se
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Avsändare:
Järnvägsmusei Vänner
Box 407
801 05 GÄVLE
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