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Robert Sjöö

Museichefen har ordet
Spöken och många museibesök
Ibland så hör man synpunkten att museer sysslar med ointressanta reliker från förr. Alla är
naturligtvis inte lika begeistrade över ett gammalt ånglok som ﬂertalet museivänner men att
kittlande spökhistorier verkligen går hem blev
vi förvissade om genom arrangemang med
spöktema under höstloven i både Gävle och
Ängelholm. Mer eller mindre skräckinjagande
museipersonal gjorde sitt bästa för att få de huvudsakligen unga besökarna att få rysningar av
både fasa och välbehag. Arkivens Dag i Gävle
med tema ”Människan i arkiven” och med Danmark gränslösa dagar i Ängelholm har ytterligare
bidragit till stort intresse hos både besökare och
media och en mycket lyckad höst.
Gamla och nya utrymmen
Bakom kulisserna har det jobbats hårt med underhåll av fordon, registrering av föremål och arkiv
samt inte minst verksamhetsplan och budget för
2008. Tålmodiga tjänstemän har också accepterat en minst sagt rörig arbetsmiljö då samtliga
utrymmen i kontorsbyggnaden varit föremål för
ommålning och/eller tapetsering. Även fönstren
på bottenvåningen har lagats, vilket varit ett
behov under många år. Renoveringen påskyndades av att andra våningen i Hennans station
färdigställdes för kontor och omklädningsrum till
traﬁksektionen och dessutom nytt lunchrum till
hela personalen. Flertalet anställda får därmed sig
till livs en nyttig lunchpromenad utöver matlådan.
Som en välkommen och efterlängtad bonus har
de båda vindsrummen på tredje våningen kunnat
ställas till Järnvägsmusei Vänners förfogande.
Vännerna har därmed äntligen fått egna utrymmen för möten, kontor och viss förvaring.
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Museistrategier
Själv har jag ägnat hösten mest åt strategiska
frågor. Dels har frågan om museets roll i det nya
Banverket varit viktig att bevaka och jag tror att
vi har hittat balansen mellan trygghet och frihet i
och med att museiverksamheten inte ska verka i
ett köp- och säljförfarande som övrig verksamhet
inom Banverkets stödjande enheter utan, som jag
anser, helt riktigt ska verka som ett direkt uppdrag
från regeringen och GD med ekonomiskt anslag
och budget. Just i år är denna fråga principiellt
extra intressant då det pågår två stora statliga
utredningar, dels kulturutredningen och kanske
framför allt utredningen om de statliga museerna
som utförs av förra ordföranden i Riksförbundet
Sveriges Museer, Christina von Arbin, som utsågs för ett knappt år sedan av kulturministern.
Hennes uppdrag kan naturligtvis bara omfatta
museerna under kulturdepartementet men även
de museer som drivs på annat sätt inom staten
berörs på ett eller annat sätt. Vid en träff mellan
utredaren och företrädare för museer under andra
departement (som en del i Banverket ligger vi
under näringsdepartementet) kunde bland annat
konstateras att något borde göras åt framför allt
de föremålssamlingar som staten äger men som
är bundna i verk, bolag eller myndigheter.
Gallring
På hemmaplan har vi också ägnat mycket energi
åt en särskild föremålsgrupp, nämligen fordonssamlingen. Det har länge stått klart att den är
alldeles för omfattande för att den ska kunna
skötas på ett ändamålsenligt sätt och gallring
har länge varit påkallad. Arbetet har nu nått så
långt att en utgallringslista ska kunna presenteras
kring årsskiftet. Vi vet att det ﬁnns intresse från
museiföreningar för en del fordon så inget fordon
kommer att skrotas utan att möjligheten att bevara
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det av någon annan har utretts. Formerna för detta
kommer vi att ta fram efter samråd med bland
andra Järnvägshistoriska Riksförbundet. För
många kan ingen strategi i världen vara viktigare
än bevarande av ett visst järnvägsfordon. Det
måste vi ha den största respekt för och jag tror
inte att någon vän av järnvägens fordonshistoria
behöver vara särskilt orolig.

Medlemsavgiften 2008

Årsmötet 2007 beslutade att årsavgiften skulle
höjas till 240 kr för fullbetalande och 50 kr för
familjemedlem.
Inbetalningskort bifogas med detta nummer
av Sidospår. Medlemsregistratorn är tacksam om
du gör inbetalningen senast 1 mars.
Tack för att du fortsätter att stödja föreningens
verksamhet!
JvmV Styrelse

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 2008 är årsavgiften 240 kr och för familjemedlemmar 50 kr. Avgiften kan betalas till föreningens
Plusgiro 496 90 19-1. (Årsbok och medlemstidning
ingår inte i familjemedlemskapet)

Apropå bildfrågan i nummer 2/07

Karl – Erik Eggefjord har hört av sig till redaktionen och talat om att bilden, från 1940-talet, visar
det så kallade AK-spåret som gick från Korsnäs
station till ett uppfordringsverk vid sjön Runn.
Spåret anlades som ett arbetsmarknadsprojekt av
Arbetsmarknadskommisionen (AK) på 1930-talet. Det användes av Kopparfors Ab för transport
av massaved till Gästrike Hammarby.
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Omslagsbilden:
Billingsfors, ursprungligen station på den smalspåriga Uddevalla - Lelångens Järnväg, ULB.
Sedan 1927 föreningsstation med Dal - Västra
Värmlands Järnväg, DVVJ.
ULB revs upp åren 1960 respektive 1964-65.
Bilden visar utfarten mot Bengtsfors. Smalspåret
mot Bengtsfors Östra låg till vänster om DVVJ.
Foto: Hans Karlsson - Nyhlén.
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Kjell Palén

OKB / Ostkustbanan 80 år

Ännu "lever" ett antal fordon från Ostkustbanans tid som privat bolag. På bilden Ostkustbanans vänners
ångtåg med OKB H24 i spetsen i samband med TÅG 150 9 september 2006. Foto: Anders Jansson.

”I likhet med ﬂertalet enskilda järnvägsföretag i
vårt land har Ostkustbanan en lång historia bakom
sig.” Så börjar avsnittet om Ostkustbanans AB
i Svenska Järnvägsföreningens 50-års-minnesskrift 1926. Året därpå, när OKB invigdes 31/10
1927 i hela sin längd, Gävle S-Härnösand (301
km), hade många av de övriga privatbanorna
redan fyllt 50 år ! – Minnesskriftens OKB-kapitel
avslutas med: ”Det är således en lång tid, som
åtgått för att bringa detta banföretag till fullbordan, men så har väl å andra sidan ingen svensk
järnväg under sin tillblivelse mötts av så många
och stora svårigheter som denna. Den största
svårigheten blev givetvis världskrigets utbrott
och långvarighet. Genom detta krig sönderbröts
den uppgjorda och efter dåvarande förhållanden
säkerställda ﬁnansplanen, och byggnadskostnaden uppdrevs till ett i det närmaste fördubblat
belopp. Men oaktat banans höga anläggningskostnad saknas ingalunda förutsättningar för
att den skall kunna bliva ett bärkraftigt företag,
därest den får tillfälle att fritt utveckla sina stora
traﬁkmöjligheter.”
Banverket gav 1990 funktionella stråk i stomnätet namn och då blev ”Ostkustbanan” helt
plötsligt längre – och kom att omfatta sträckan
4

Sundsvall-Stockholm (413 km). (Delen Härnösand-Sundsvall (68 km) ”glömdes bort”; tillhörde
det ersättningsberättigade nätet. När man senare
”erkände” den sträckan drogs ”Ådalsbanan”
– ursprungligen, naturligt nog, endast HärnösandLångsele – ner till Sundsvall i stället för OKB
upp till Härnösand !)
En gammal idé
Ostkustbanans AB blev som tågoperatör – en
term som nog inte fanns på den tiden ! – en kortlivad företeelse. Redan 1/8 1933 förstatligades
banan, tillsammans med Uppsala-Gävle J. Men
– tanken på en ostkustbana var gammal ! Redan
på 1860-talet dryftades frågan om en kustbana i
nedre Norrland och den tog bestämd form 1869
då motion väcktes i Andra kammaren. Genom
att anlägga två banor skulle norra Sveriges
järnvägsfrågor lösas. Den ena förbi Uppsala
och Gävle genom Gästrikland och Hälsingland
in i Medelpad, den andra i nordvästlig riktning
genom Västmanland skulle betjäna Bergslagen.
Kustbanan skulle i Medelpad dela sig i två grenar,
en nordlig i riktning mot Nyland (!! tänk Botniabanan !) vid Ångermanälven och en västlig
genom Jämtland.
Förslaget väckte ingen genklang hos riksda-
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gen, som 1870 fattade beslut om Norra Stambanans byggande från Uppsala till Storvik. Man
ville genom en enda bana söka tillgodose både
Bergslagens och Norrlands behov av järnvägsförbindelser ! – De refuserade förslagen upptogs
snart till utförande på enskild väg och det blev
småningom tre järnvägar: Stockholm-VästeråsBergslagen och Uppsala-Gävle förutom Norra
Stambana mot Storvik.
Under 1870-talet, när frågan om NSb:
s fortsättning norrut från Storvik var aktuell,
framkom också förslag om banans förläggande
längs kusten. Först efter många års strider och
stort motstånd från det norrländska kustintresset ﬁck NSb sin nuvarande sträckning. Kungl.
Järnvägsbyggnadsstyrelsen motsatte sig starkt
en bana nära kusten, där älvarna blivit imponerande vattendrag, som skulle kräva stora kraftiga
brobyggnader och dessutom betydliga terrasseringsarbeten, något som tidigare stambanebyggen
ej krävt. Man framhöll även att en kustbana väl
skulle komma att genomskära den tätast befolkade delen av området - men att den skulle bli
utsatt för konkurrens med ångbåtstraﬁken, ”med
vilken den icke kunde mäta sig i fraktbillighet
och snabbhet”(!!). Trondheimsfjorden och andra
norska, ständigt isfria fjordar, motiverade (före
unionsupplösningen 1905) också en västligare
dragning av NSb – liksom försvarsstrategiska
skäl med möjliga ﬁendeanfall i kusttrakterna.
Bland ﬂera kustbaneprojekt kom, dock först
1893 i samband med att den enskilda banan
Härnösand-Sollefteå anlades, en framställning
till K M:t från Västernorrlands länsstyrelse om
anläggande av en statsbana mellan Härnösand och
Sundsvall. Här nämndes första gången namnet
”Ostkustbanan”. Motionen avslogs – men behovet av en lokal bana, som förband kuststäderna
och stora industriorter, blev alltmer kännbar i
och med näringslivets utveckling i området.

a-

Koncession
Ett första sammanträde hölls i Söderhamn 10/8
1897 med tecknare av bidrag för en undersökning
för byggande av en ”bredspårig” järnväg mel-
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lan Härnösand och lämplig anslutningspunkt på
Gävle-Ockelbo J. (I stället för normalspårig talade
man ofta om ”bredspårig” järnväg, till skillnad
från smalspårig, långt in på 1900-talet !). I mötet
deltog de tre, som angivits som initiativtagare till
Ostkustbanan: målaren E. Rosén, Söderhamn,
grosshandlaren Sten Nordström, Gävle och disponenten för Iggesunds bruk, kapten, senare amiral,
Arvid Lindman. Från t ex Råhällan eller Ockelbo
skulle banan gå via Söderhamn, Hudiksvall och
Sundsvall till Härnösand. Dess ca 237 km skulle
högst betydligt förkorta järnvägsförbindelserna
mellan de 5 städerna samt dessutom genomlöpa
tätt bebyggda trakter – med 34 sågverk, 6 järnbruk
och ett antal andra industrier.
Mötet tillsatte en ostkustbanekommitté, som
skulle se till att en undersökning av den föreslagna
järnvägslinjen utfördes. – Sedan följer 20 intensiva år med kommittéer, ideliga undersökningar
om linjens dragning och proﬁl samt därmed
sammanhängande utredningar och kostnadsberäkningar, försök till penninganskaffning,
aktieteckning och statslån, riksdagsmotioner
och slutligen koncessionsansökan, vilken dock
följdes av ﬂera försök till jämkningar av bl a
de tekniska bestämmelserna. Dessa beviljades
2/2 1906. Första världskriget utbröt 1914 och
trasslade till det ytterligare, främst genom höjda
priser och penningvärdesförsämring. – Allt detta
intressanta ”spel” skulle nog fordra ytterligare
ett SIDOSPÅR!
1901 begärdes koncession för en normalspårig
elektrisk bana Sundsvall-Bergeforsen, varför
kommittén beslöt att omedelbart ansöka om
koncession för OKB, vilket gjordes i september
1901. Ritningar och kostnadsförslag (om 16,25
Mkr) var uppgjorda av löjtnant C H Fogelberg
för en normalspårig bana om 294 km med minsta
kurvradie 300 m och skenvikt 30 kg/m. Max
lutning 15 ‰ på sträckan Gävle-Sundsvall och
16 för Sundsvall-Härnösand.
Koncessionsansökan tillstyrktes i huvudsak
av alla myndigheter. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen framhöll ”att fordringarna icke ställts så
högt som syntes nödigt, då Ostkustbanan komme

www.jvmv.se
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att bliva en huvudbana”. Järnvägsstyrelsen förutsatte som villkor för koncessionen, att banan
från början byggdes lämplig att införlivas med
statsbanenätet och betonade att ett statsinköp
förr eller senare ”torde bliva oundgängligt för
vinnande av det viktiga målet, att genaste vägen
från Stockholm till mellersta och övre Norrland
bleve en statsbana”. Båda styrelserna menade,
beträffande eventuell avledning av traﬁk från
NSb till en ny bana, att detta icke borde få utgöra
hinder för OKB tillkomst. – Samtida yrkanden
att banan från Hudiksvall skulle dras via Kilafors
mot Falun och Bergslagsbanan avstyrktes.
K M:t beviljade koncession 12/8 1903. Dock
skärptes de tekniska bestämmelserna betydligt
för att göra banan stam- och statsbanemässig;
max lutning 10 ‰, minsta kurvradie 500 m. P
g a dessa skärpningar måste ny plan uppgöras
och byggnadskostnaderna skulle öka väsentligt.
Ovanligt stränga villkor för statsinlösen ökade
dessutom svårigheten att anskaffa erforderligt
byggnadskapital.
Ostkustbanan AB bildas
Stiftelseurkund för bolaget uppgjordes vid kommitténs möte 17/10 1904. Löjtnant Ax. Aulin,
Väg- och vattenbyggnadskåren, ﬁck uppdrag att,
i enlighet med koncessionens bestämmelser och

vissa andra villkor, verkställa ny utstakning av
järnvägen och uppgöra kostnadsförslag.
Aulin framlade sitt förslag vid möte 2324/2 1905 i Sundsvall. Totalkostnad (utom för
rullande materiel) för en 295,6 km lång linje
skulle bli 20,25 Mkr; för den 207 km södra delen
10.935.450 kr, för den 88,6 km norra 9.314.550 kr
(d v s, i det närmaste dubbelt så hög kostnad/km).
Orsaker till ökningen berodde huvudsakligen på
koncessionens bestämmelser om lutningar och
kurvor, broars bärighet, signal- och förregleringsanordningar samt höjd rälsvikt från 30 till 34
kg/m. Det bestämdes att Aulin skulle undersöka
de 113 km norr om Gnarp. Med detta som grund
skulle man hos K M:t begära lindring i koncessionens tekniska bestämmelser för den sträckan.
– Ett förslag att anordna banan för elektrisk drift
avböjdes. Bruksförvaltaren O W Hägg hade uppgjort kontrakt med ca 300 jordägare att upplåta
mark för banan mot att erhålla aktier i bolaget.
Hos sågverksbolag, med intresse av järnvägen,
beslöts begära leverans av sliprar mot betalning
med hälften i preferens- och hälften i stamaktier
i bolaget. – Den 2/2 1906 beviljade K M:t den
sökta lindringen och på stämma i Stockholm
27/2 antogs bolagsordning och styrelseledamöter
utsågs.
Vid styrelsesammanträde 28/2 1906 utsågs till

En av ostkustbanans grusgropar
norr om Gävle på
1920-talet.
Det smalspåriga
byggnadsloket är
före detta Västervik - Åtvidaberg
- Bersbo Järnvägslok nummer
6 "Blixten".
Foto: Nybergska
samlingen, Sveriges järnvägsmuseum.
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styrelsens ordförande landshövdingen greve H E
G Hamilton (X län), till vice ordförande landshövdingen G Rudebeck (Y). (Båda länens hövdingar
hade ﬁgurerat i praktiskt taget alla kommittéer
sedan 1897). – Ostkustbanans Aktiebolag höll
konstituerande bolagsstämma i Gävle 21/10 1905
och den av K M:t fastställda bolagsordningen
överläts på OKB AB 28/6 1907.

ingavs 1912 åberopande den nya utredningen
och ny ﬁnansieringsplan. Riksgäldskontoret
avstyrkte ansökan medan Statskontoret, Väg- och
vattenbyggnadsstyrelsen och Järnvägsstyrelsen
tillstyrkte. K M:ts proposition 1913 beviljades
av riksdagen, men lånet ﬁck inte lyftas förrän
bolaget visat att det förfogade över tillräckliga
medel för banföretagets genomförande.

Finansieringsfrågan
Ett svenskt bankinstitut hade förklarat sig villigt
försöka anskaffa den nödiga krediten – något som
dock strandade, varför 1909 en framställning om
ett statslån på 14 Mkr gjordes. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen tillstyrkte statslån för banans
byggande men ansåg kostnadsberäkningarna
ofullständiga. Statsutskottet framhöll därutöver
att en utredning om den inverkan på statsbanornas
ekonomi, som Ostkustbanans tillkomst skulle
utöva, borde föreligga innan riksdagen tog ställning i lånefrågan – och riksdagen fattade beslut
enligt detta utlåtande. Järnvägsstyrelsen yttrade
sig 20/11 1909 över ansökan om statslånet, att
ett tillmötesgående av sådana anspråk på statens
understöd icke vore tillrådligt. – Detta utlåtande
framkallade det största missmod hos bolagets
aktieägare. Uppfattningen att OKB inte skulle
kunna realiseras utbredde sig i sådan omfattning
att hela fem motioner om bolagets upplösning
förelåg vid bolagsstämma 14/6 1910. Alla avslogs
dock utan votering.
Stämman beslöt om en sakkunnig revision
av kostnadsberäkningarna, som kom att utföras
av kapten K A Lagergren, Väg- och vattenbyggnadskåren. Han avlämnade i mars 1911
ny plan med kostnadsförslag, som avsåg en
bana Gävle-Sundsvall enligt den ursprungliga
koncessionens tekniska bestämmelser, medan
Sundsvall-Härnösand skulle få max lutningar
om 14‰ och min-radier på 360 m. Övergången
till mera lindriga tekniska bestämmelser överﬂyttades från Gnarp till Sundsvall – en större station
där omrangeringar av tågsätten kunde ske utan
olägenheter
Ny ansökan om statslån på endast 3 Mkr

Banan byggs och öppnas
Till vd för bolaget antogs 16/6 1913 kapten K A
Lagergren. – Banbygget påbörjades 6/3 1916 vid
Katrineberg, strax söder om Sundsvall.
OKB öppnades i etapper med första delsträcka
Stugsund-Ljusne 2/12 1923 och Hudiksvall-Iggesund 6/9 1924. Både dessa korta bandelar
traﬁkerades inledningsvis av SJ. HärnösandSundsvall-Njurunda öppnades för allmän traﬁk,
med OKB egen rullande materiel, 17/12 1925,
Gävle-Ljusne 1/11 1926 och hela banan 1/11
1927. – När banan invigdes hade just 30 år förﬂutit
sedan första mötet i Ostkustbanefrågan hölls.
Öppnandet innebar i första hand förbättrade
förbindelser för persontraﬁken. Godstraﬁken
kunde även fortsättningsvis avvecklas via NSb
(vilket SJ starkt verkade för). – Den ursprungliga
persontraﬁken upprätthölls tämligen oförändrad
under hela ångloksepoken. Först i och med
elektriﬁeringen ﬁck OKB en ökad roll inom
fjärrtraﬁken.
Förstatligande och upprustning
Kort före statsövertagandet av OKB-UGJ 1933
behandlades elektriﬁering av NSb. SJ inställning
var att denna, inte kustbanan, borde elektriﬁeras
först och 1936 var elektriﬁeringen klar till Ånge.
UGJ var elektriﬁerad 1937 och Ånge-Sundsvall
1942. – Hösten 1946 lade järnvägsstyrelsen förslag om fortsatt elektriﬁering av sammanlagt 13
olika bandelar, varav 4 avsåg OKB. Vårriksdagen
1950 beslutade om en första etapp Gävle-Söderhamn (-Kilafors), som öppnades för eldrift
23/3 1953. 1952 beslöts om elektriﬁering av
Söderhamn-Sundsvall-Långsele. Eldrift började
Fortsättning på sidan 12
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Tre bilder, samma plats!

Norra stambanan, strax norr om Lingbo, juni 1958

Södergående tåg 95 draget av Ds 297. Bilden tagen från den viadukt som numera är riven. De två infällda bilderna är tagna från
den nya viadukten som ligger ca 20 meter söder om den gamla.
Fotografen har stått på samma position vid de sista två bilderna.
Foton: Erik Sjöholm.
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Recension
Gunnar Sandin har läst Första stambaneboken

En bok om Nordvästra stambanan är aviserad,
men Bengt-Arne Bengtsson hann först med en
modern bokmonograﬁ om en stambana, Från
Östra stambanan till Ostlänken/Götalandsbanan
(Aremi, 2007, inbunden 232 sidor).
Det svenska privatbanenätet börjar bli hyggligt täckt med historiker medan det är sämre med
de ursprungliga statsbanorna. Om stambanorna
har det av många sagts att de är för stora objekt
för att vanliga entusiaster ska kunna gripa sej an
dem. Det är roligt att nu kunna notera att uppgiften
är fullt möjlig, förutsatt att man begränsar sej.
Bengtssons avgränsning framgår av den långa
undertiteln, ”Om tillkomsten och utvecklingen
av järnvägen och stationsorterna mellan Katrineholm och Nässjö”. Därmed sagt att boken inte
innehåller något om lok och vagnar och nästan
inget om traﬁk. Det förra är helt rimligt eftersom
Östra stambanan till skillnad från den västra och
den södra aldrig har haft någon speciﬁk rullande
materiel. Om traﬁken ﬁnns ett kort avsnitt med
10

redovisning av dagens läge. Det kunde gärna
ha fått vara fylligare, och det hade varit trevligt
att få veta mer om den tidiga ”förortstraﬁken”
kring Norrköping.
Men planering, bygge och framför allt traﬁkplatser ger egentligen stoff nog. Om Östra stambanans
tillkomst ges en fyllig och korrekt beskrivning.
Den fanns tidigt med i de övergripande planerna,
men somliga 1800-talsriksdagar var sparsammare
än andra så färdigställandet dröjde till 1874. Om
sträckningen blev man snabbt tämligen överens,
ifall man jämför med de andra stambanorna,
även om det fanns alternativa förslag. Resultatet
blev en järnväg som fångade in de ekonomiskt
viktigaste delarna av Östergötland rätt väl,
fast till priset av avvikelser från rakaste vägen
Stockholm–Skåne, främst kring Norrköping och
Mjölby, som det först i vår sena tid har blivit
aktuellt att göra något åt.
Som berättas i bokens förord hade skrivandet sin utgångspunkt i ett avgränsat intresse för
Mantorps station och samhälle som successivt
vidgades. Det märks i genomgången av traﬁkplatserna som tar upp halva boken. Mantorp och
det intilliggande Sya ägnas proportionsvis mer utrymme än övriga platser. Men inget fuskas undan
(utom möjligen hållplatsen Svängbågen). Vi får i
regel uppgifter om traﬁkomfattning, åtminstone
under den första tiden, viktigare godsslag och
godskunder, större om- och utbyggnader samt
postförhållanden. Det blir en del upprepningar
och något hade nog kunnat redovisas i tabellform.
Men Bengtsson är väl inläst på den lokalhistoriska
litteraturen, som sammantaget är omfattande på
en så lång järnväg.
Den som är bekant med sådan litteratur vet att
järnvägskunskapen inte alltid är den bästa hos
författarna, och inte minst att de ofta okritiskt återger ”förklaringssägner” och oriktigt lokalfäster
vandringshistorier. Det tillhör Bengtssons stora
förtjänster att han bemödar sej om att punktera
en rad sådana uppgifter. Oskar II var inte med
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Eksunds station någon
gång runt 1900.
Är det någon av läsarna som vet mer
om denna station? Är
bilden tagen före eller
efter år 1900?
Hör av dig till Sidospårs redaktion!
Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

vid invigningen av bandelen Norrköping–Linköping 1872 eller när fortsättningen till Mjölby
invigdes året efter (stavningen ska vara så, enligt
regeln om normalstavning av avlidna regenters
namn). Mantorps station hette inte inledningsvis
Ubbarp. Ortens baron påverkade inte stationsläget där genom att skänka mark. Det var inte
aktuellt att dra stambanan via Vadstena. Och
det var inte riksdagsman Jönsson i Träsländas
förtjänst att Nässjö blev vad det blev, vad som
än står ristat i sten vid utfarten mot Eksjö. Den
myten har ju krossats redan av Josef Rydén som
Bengtsson refererar, och i Spår 2005 beläggs
att det sannolikt handlade om en internationell
vandringshistoria.
Traﬁkplatsernas anslutande småbanor redovisas förtjänstfullt. Om stickspåret till pappersbruket i Fiskeby gissas att det ursprungligen var
en rest av den gamla hästbanan Fiskeby järnväg,
men här tycks ﬁnnas saker att reda ut. Författaren
citerar John Lundbergs uppgift från 1900 om en
smalspårsbana, men Bo Gyllenberg skriver (Industrilok i Östergötland, 1987) att ett normalspår
från bruket till stationen byggdes redan 1897.
För Gistads del nämns bara underjordsspåren
och linbanan men Gyllenberg ger en utförligare
bild: ”År 1905 anlades en hästbana från kalkbrottet till Gistad SJ, 0,3 km. Denna revs dock
redan 1906 och ersattes av en linbana med i stort
samma sträckning. Linbanan ersattes i sin tur av
Sidospår 4/07

ett normalspårigt sidospår från Gistads station.
Detta skedde troligen 1917.” Spåren nedlades
1967.
Sockerbruket i Linköping och dess anslutningsspår beskrivs men inget sägs om betvågarna i
Mantorp och Vikingstad.
Östra stambanan har varit tämligen olycksdrabbad. De svåra olyckorna i Lagerlunda 1876
och Malmslätt 1912 är de mest uppmärksammade.
(Den förra inspirerade Bo Bergman till novellen
”Stationsinspektoren” men boken tar inte upp
Östra stambanans skönlitterära dimensioner, och
alltså inte heller Ole Söderströms Drömmar vid
spår sju från Norrköping.) Bengtsson refererar
också ett antal andra olyckshändelser. Han kan
inte låta bli att nämna Getå 1918 trots att det
gällde en annan bana.
Bildmaterialet är en smula knappare och
torftigare än vad man har blivit bortskämd med
i senare järnvägsböcker. Drygt hälften av fotona
är personporträtt, och man hade gärna bytt ut
några av dem mot miljöbilder, eller varför inte
ritningar på de rörliga broarna eller på det originella hållplatshuset i Stjärneborg.
Det är lätt för en recensent att önska sej mer
av allting, men ska det vara möjligt att skriva
böcker om stambanor måste det som sagt göras
avgränsningar. Bengt-Arne Bengtsson har lyckats
väl med den uppgift som han har satt sej före.
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på sträckan Söderhamn-Hudiksvall 28/111955,
Hudiksvall-Sundsvall 24/5 1956 och SundsvallHärnösand 1/6 1957.
Sedan elektriﬁeringen nått Långsele 28/5
1958 kunde långväga tågförbindelser framföras
med eldrift över hela OKB. Successivt utökades
traﬁken 1955-60 med dagsnälltåg och nattåg med
sovvagnar medan den lokala traﬁken minskades.
Fr o m 12/5 1968 hade endast Härnösand, Timrå,
Sundsvall, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle
persontraﬁk.
Inför den förestående elektriﬁeringen började
man upprusta banan. Omkring 1950 byttes den
ursprungliga 30-kilosrälen norr om Sundsvall mot
begagnade 41-kilos från Bräcke-Östersund, men
redan 1962 började denna bytas mot nya 43-kilos.
Praktiskt taget hela 1950-talet behövdes för att
i etapper byta den ursprungliga 34-kilosrälen
Sundsvall-Gävle mot nya 43-kilos.
Före elektriﬁeringen gjordes en hel del

linjerätningar, främst på den kurvrikaste delen
Sundsvall-Härnösand. Men ekonomin tillät ingen
större upprustning, endast s k 60-kurvor rätades.
Man ﬁck nöja sig med en hastighetsstandard
på 80-90 km/h. Vidare förlängdes stationernas
mötesspår till 650 m och tunnlar bearbetades.
Den gamla originalballasten från OKB grusgropar motsvarade inte den nya tidens krav. 1959
påbörjades en allmän makadamisering av banan
söderifrån och 20 år senare nåddes Sundsvall. I
samband med denna fattades principbeslut att
upprusta OKB med helsvetsad 50-kilosräl lagd
på betongsliprar, vilket påbörjades 1976. Linjeomläggningar skulle inriktas på 110 km/h och
kurvorna justeras för 105 eller helst 110 km/h.
– Då Sundsvall-Härnösand kom att tillhöra de
”ersättningsberättigade”/olönsamma banorna
med blygsamma statsbidrag utfördes här ingen
genomgripande ombyggnad.
Upprustningen har fortsatt med omläggningar
vid Harmånger 1977 och på delar av linjen Nju-

En del av de ”moderna rallare”, som 1995 byggde första etappen av nya sträckningen LjusneSöderhamn (från vänster):Övre raden: Hans Moberg, Bosse Sandström, Georg Andersson, Arne
Svedlund, Anders Fagerlund, Ismo Hiltunen, Joakim Brusell, Ulf Eriksson.
Mellersta raden: Andreas Lindholm, Tommy Svensson, Olle Jonsson, Håkan Andersson, Bertil
Eriksson, Bernt Myrberg, Kjell Erik Larsson, Lars Wiselqvist, Jan Henriksson, Leif Oscarsson.
Nedre raden: Jonny Melin, Ragnar Svensson, Jonas Lindqvist, Anders Bodin, Bosse Flodin, Dan
Engberg, Lars Evaldsson.
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runda-Årskogen ett par år senare. Den gamla bron
över Ljusnan övergavs 4/9 1988 sedan ny bro
och ny sträckning, med 1 km linjeförkortning,
byggts mellan Ljusne och Vallvik. Från brons
norra förgreningspunkt, Åänge, byggdes ny
sträckning förbi OKBs gamla Söderhamn C och
V, till ett helt nytt resecenter V om stadskärnan.
Denna linje öppnades 19/5 1997 och innebar
en linjeförkortning om 7 km. Den ﬁck två nya
tunnlar genom Hällåsen samt en mötesstation,
Gussi, där man för första gången i Sverige lade
in färdigbyggda växlar, byggda på gamla Örebro huvudverkstad av Cogifer Nordic AB. De
levererades på växeltransportvagn litt. Skips.
En 5 km linjeomläggning Hudiksvall-Iggesund 23/5 1994 gav 1 km linjeförkortning och
Idenor-tunneln om 468 m. – Mellan EnångerSöderhamn öppnades 4/10 1999 en omfattande
linjeomläggning, 29 km. Linjeförkortningen
blev här hela 6 km och innefattade – en kort tid,
tills Arlanda-tunneln blev klar – landets längsta
järnvägstunnel, Norralatunneln om 3.850 m ! I
den insattes ”portar” för att undvika häftigt drag
i händelse av brand.
Fjärrblockering infördes Gävle-Sundsvall
åren 1975-77, Sundsvall-Härnösand 1998-99
medan ATC installerades åren 1982-83 på
sträckan Sundsvall-Gävle och mot Härnösand
1995-98.
1944 kom en motion i riksdagen om Ostkustbanans förlängning till Haparanda/Torne älv. Vi
ser ju nu att en del av detta är på väg – i Botniabanan. – När SJK Sundsvallsavdelning lyckats
rädda OKB H 24 och den (som SJ A3 1509) inför
utställning i Sundsvalls hamn 19/6 1972 invigdes
på Sundsvall C med tal av traﬁkchefen Nils G
Ericson, Sundsvalls museichef och mig, hoppades jag att loket skulle få dra invigningståget
när ”Ostkustbanans förlängning” skulle invigas.
Just då kom det en mycket kort skur – som om
jag behövde en liten avkylning !
Källor: Svenska Järnvägsföreningen 1876-1926, Minnesskrift, Del 3, s.493-520, SJK nr 24, Ostkustbanan 19271977, SJK nr 68, Järnvägsdata1999, Börje Thoursie, Bo
Sandström
Sidospår 4/07

Järnvägshistoriskt
seminarium
Den 20-21 oktober stod Sveriges Järnvägsmuseum och Järnvägsmusei vänner som värd för
ett järnvägshistoriskt seminarium. Museichefen
Robert Sjöö hälsade alla välkomna och pratade
om den roll som Sveriges Järnvägsmuseum
har och att en bland många uppgifter är att
verka för järnvägshistorisk forskning. Tanken
med seminariet var att förutsättningslöst dryfta
några järnvägshistoriska frågeställningar, bl a
vad som saknas av järnvägshistoriska basfakta
och genom att genomföra seminariet undersöka
intresset för att skapa en plattform för att kunna
gå vidare med ﬂer seminarier för att på så sätt
stimulera intresset för järnvägshistoria. Det ﬁnns
mycket att ta upp och denna gång hann vi bara
med några punkter.
Deltagare var 20 av de inbjudna som hade
möjlighet att komma samt delar av personalen
från Järnvägsmuseum som medverkade i olika
omfattning. De inbjudna förmodades vara aktiva
och skulle representera olika intresseområden för
att kunna täcka upp bredden inom det järnvägshistoriska området. Viktigt var också att ha en
spridning åldersmässigt inom gruppen.
Seminariet började lördag förmiddag och
avslutades med lunch på söndagen. Dess emellan
hann vi med att se Järnvägsmuseums föremålssamling och fotoarkivet, vilket innebar några
fynd för några som förhoppningsvis kommer
att resultera i något lite längre fram. ”Centralen”
visades, museets nya satsning på tillgänglighet
via dator, initialt för museets besökare i Gävle.
Redan idag kan man söka efter och titta på
foton och föremål ur museets samlingar från
fyra datorer i museet. Hitintills är dock bara en
mindre del av samlingarna tillgängliga, men på
sikt kommer ”Centralen” att byggas ut. Det gäller både innehållsmässigt och med avseende på
tillgängligheten. Vi körde en identiﬁeringsövning
med några intressanta foton från hög höjd samt en
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Några vykortskommentarer

Text och bild:
Karl-Gösta Alvfors
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År 1966 köpte jag ett vykort från mitten eller
slutet av 1920-talet över stationen i Skurup i
samhällets pappershandel (se bilden till höger).
Jag ﬁck samtidigt det originalfoto, som vykortet
kopierats efter (bilden ovan).
När jag för en tid sedan tittade närmare
på originalet, visade det sig att fotograﬁet var
retuscherat på ett par ställen. Då retuscheringen
avlägsnades framträdde en belysningsstolpe samt
några sliprar ungefär mitt på bilden, d.v.s. ett par
missprydande detaljer hade plockats bort.
Sådana ingrepp kan naturligtvis verka harmlösa, men man kan tydligen inte lita på att vykort
över t.ex. järnvägsstationer korrekt visar verkligheten. Om kort används som dokumentation kan
det vara fatalt. Och att avslöja felaktigheterna är
svårt, om man inte har tillgång till förlagan eller
annat samtida bildmaterial.
Frågan är i vilken utsträckning man kan
befara att vykort är missvisande i detaljerna.
Jag har inte tidigare reﬂekterat över problemet,
men det är kanske allmänt känt bland dem, som
brukar använda vykort som källmaterial eller
textillustration.
Vid samma tillfälle frågade jag efter ännu
14

ko
va
oc
so

tidigare kort över stationer. De var slutsålda, men
man letade fram de vykort av Marsvinsholms och
Rydsgårds stationer, som använts vid årsinventeringarna åren 1904 - 1919. På adressidan fanns
noteringar om restupplagorna de olika åren; för
vissa år med ungefärligt antal. Man kan således
få en ﬁngervisning om hur stora upplagor som
kunde beställas av stationer ”efter linjen” åren
närmast efter sekelskiftet 1900 och i vilken takt
korten sedan såldes.
De första korten tycks ha sålts 1904 och
den beställda upplagan var för båda stationerna
på 800 stycken. De blev genast populära. Det
såldes de första två åren i medeltal c:a 150 kort
av Marsvinsholm och c:a 75 av Rydsgård. Under
de följande fem åren låg genomsnittet på 45 res-
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pektive 65 och sjönk åren 1911-1917 till ungefär
12 och 19 för att sedan röra sig om några få ex.
per år. Efter 1919 upphörde man att inventera
de gamla vykorten, och då fanns ungefär 200
respektive 165 kvar, vilket innebär att det såldes

i snitt tre fyra stycken per år tills lagret var tömt
på 1960-talet
Efter några år hade korten tydligen förlorat
sitt nyhetsvärde, och då nya kort kom nåddes
bottennoteringar för de gamla. När de åter blev
verkligt eftertraktade var lagret tömt.

Järnvägshistoriskt seminarium, fortsättningfrån sidan 13

kortare redovisning av ett kommande bokprojekt
varefter lördagen avslutades med en middagsbuffé
och fritt umgänge innan de ﬂesta gick till museets
sovvagnar för en natts gods sömn.
Söndagen ägnades främst åt diskussioner om
”Järnvägshistoriskt forum” och hur en eventuell
fortsättning skulle kunna se utifrån seminariet. Forumet är idag ett öppet forum med vad det innebär
i form av för- och nackdelar. Under 2008 kommer
det att ersättas med en annan forumlösning av den
enkla anledningen att Parsimony skall läggas ned.
Hur en kommande lösning ser ut är idag obekant
men information om detta kommer när det börjar
närma sig en ny lösning.
En enighet rådde av att det fanns
ett behov av ytterligare seminarier.
Eftersom vi påbörjat något nytt var det
lämpligt att det inte dröjer för länge
innan nästa möjlighet gives. Därför
siktar vi på att nästa seminarium anordnas på Sveriges Järnvägsmuseum
i Gävle redan våren 2008, nämligen
den 15-16 mars eller den 5-6 april.
Upplägget med ett tvådagars arrangemang uppskattades då det gav
utrymme för kontakter mellan de
Sidospår 4/07

fasta punkterna. En grupp kommer att jobba
med ett program till nästa seminarium. Ulf
Diehl kommer att komplettera undertecknade
i denna grupp. Inbjudan till nästa seminarium
kommer att skickas till de som var inbjudna till
det första seminariet samt till ytterligare några
intresserade
Rolf Sten Göran Engström
Konferansrummet på Sveriges Järnvägsmuseum
20 oktober 2007. Foto: Rolf Sten.
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Avsändare:
Järnvägsmusei Vänner
Box 407
801 05 GÄVLE
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