
FÖRSTLINGEN
J E R N V Ä G S B L A D E T

N O R A  B E R G S L A G S  V E T E R A N - J E R N V Ä G

N o  4 . 2 0 1 0

Originella Kristinehamnslok · Höstmötet · NBVJ arbetshelger · Missöden på NBJ m.m.



N o r a  b e r g s l a g s  v e t e r a N - j e r N v ä g

StyrelSe 2010

Ordförande
Claes-Henry Falk 070-336 96 04

Vice ordförande
Vakant 

Sekreterare
Anders Persson 0220-121 50

Kassör
Mats Abramson 0761-88 01 20

Övriga ledamöter
Ingemar Karlsson 073-848 88 24

Ove Cramlöv 070-287 12 20

Ulf Josén 070-313 82 84 

Bengt Filipsson 076-141 10 73

Suppleanter
Patric Gräsberg 070-612 32 84

Jan Helger 070-592 30 56

Kjell-Åke Nilsson 070-992 70 68

NBVJ admiNiStratioN

Administrativ chef
Vakant 

Kansli 0587-138 06
Kansliadress

NBVJ, Järnvägsg. 1, 713 31 Nora

Tel och fax 0587-103 04

E-post nbvj@telia.com

Hemsida www.nbvj.se

PlusGiro 5 86 34-7

NBVJ org.nr. 877100-8870

Marknadschef
Hans Eliason 070-514 68 01

Medlemsrekrytering
Vakant

Redaktör Förstlingen
Marcus Granbom 070-396 04 02

Webbredaktör
Ulf Josén 0586-341 29

trafikaVd. JärNVäg

Trafikchef
Jan Helger 011-17 30 88

Vice trafikchef
Ulf Josén 0586-341 29

Tågexpeditioner
Nora 0587-148 16

(under trafiktid endast 

nöd- och tjänstesamtal)

Järle 0587-502 90

Utbildning
Claes Nilsson 070-790 52 01

Personalplanering
Tony Billström 070-634 06 74

trafikaVd. omNiBuSS

Trafikchef
Ove Cramlöf 070-287 12 20

BaNaVdelNiNgeN

Banchef
Patric Gräsberg 070-6123284

Vice banchef
Torbjörn Blomberg 070-591 07 42

Banmaskinsektionen
Tekniskt ansvarig:

Vakant

maSkiNaVdelNiNgeN

Maskinchef
Kjell-Åke Nilsson 070-992 70 68

Lokverkstaden 0587-140 50
Johan Eriksson 070-690 30 47

Vagnverkstaden
Anders Hellström 0587-109 90

Omnibussektionen
Helge Alared 070-547 76 98

SigNalaVdelNiNgeN

T.f . signalchef
Claes-Henry Falk 070-336 96 04

Signalsektioner och signalmästare
Ervalla–Gyttorp:

Alf Jendemo 0581-503 25

(Gyttorp)–(Kortfors):

Vakant

Kortfors–(Bofors):

Vakant

Materialförråd och dokumentation
Lennart Wedemark 019-611 56 06

ÖVriga fuNktioNer

Dataansvarig
Vakant

Museiråd
Ingemar Karlsson 070-617 36 60

Trafiksäkerhet järnväg
Robert Blomberg 0581-264 54

medlemSaVgifter 2010

Fullbetalande medlem 300 kr/år 

(tidning ingår).

Ungdomsmedlem 50 kr/år (födda 

1992 och senare, tidning ingår).

Familjemedlem 50 kr/år (tidning 

ingår ej). 

Familj betalar max 350 kr/år.



3FörstliNgeN  4.2010 

Ordföranden 
har ordet

Omslagsfoto: Mats Abramson

JERNVÄGSBLADET FÖRSTLINGEN
Årgång 35 – nr 4.2010

Redaktionsadress
NBVJ
Järnvägsgatan 1, 713 31 Nora

Ansvarig utgivare
Hans Eliason, 070-514 68 01

Ekonomichef
Lars Norling

Redaktion
Rune Bergstedt, 0587-257 52
Hans Eliason, 070-514 68 01
Michael Erhardsson, 073-352 01 66

Materialadress
tidning@nbvj.nu

Redaktör
Marcus Granbom, 070-396 04 02
tidning@nbvj.nu

Lösnummerpris
35 kr

Annonspriser
Uppslag 2 900 kr
Helsida 1 900 kr
Halvsida 800 kr
Kvartssida 500 kr
Läs mer: www.nbvj.nu/annonsprislista.pdf

Papper
Inlaga: Multioffset 120 g.
Omslag: MultiArt matt 200 g.

Tryck
Trio Tryck AB
Box 1504, 701 15 Örebro

Eftertryck
Eftertryck, helt eller delvis, förbjudet utan 
tillstånd.

Nu är årets trafiksäsong nästan 
över, det är bara julmarknadskör-
ningarna med rälsbuss som åter-
står. För att alla våra driftfordon 
ska komma under tak pågår en 
omflyttning av fordon i Nora. 
Smalspårsmaterialet flyttas till 
godsmagasinet, detta för att vi ska 
kunna få in landsvägsbussarna i 
fd. museilokalen. Vidare kommer 
vagnar att flyttas från Älvtorps-
hallen för att få in dom nymålade 
rälsbussarna under tak. Under 
vintern kommer vi att jobba med 
fordonunderhåll, och även med 
banjobb när vädret så medger. 
Dom arbetshelger som startade 
har blivit en stor framgång, fler 
och fler kommer och deltar i 
dessa. Det har fört med sig det i 
och för sig angenäma problemet 
att sittplatserna i lunchrummet 
inte räcker till åt alla under dom 
gemensamma måltiderna. Even-
tuellt får vi införa flera sittningar 
så att alla får plats att sitta.  Ett 
stort tack till Gun Filipsson och 
Ylva Heldebring som är våra 
mycket uppskattade ”matmam-
mor”. Arbetshelgerna fortsätter 

som vanligt, se efter i aktivbladet 
eller på hemsidan, där finns upp-
gifter om vad som sker på  dessa 
helger. Har du frågor ang. arbets-
helgerna så kontakta gärna vår 
maskinchef Kjell-Åke Nilsson 
som står till tjänst med upplys-
ningar, Kjell-Åke träffas på tel.08-
646 76 18 eller 070-992 70 68. 
Med detta nummer av Förstling-
en följer som vanligt inbetalnings-
kortet för medlemsavgiften, som 
enligt stadgarna skall vara betald 
före februari månads utgång. 
Skicka gärna in den så snart som 
möjligt, då den utgör en viktig in-
komst före trafiksäsongen. Höst-
mötet som hölls den 30/10 redo-
visas i en egen artikel i tidningen. 
Till sist vill jag tacka alla ingen 
nämnd och ingen glömd som 
ställt upp och jobbat för NBVJ 
under året och ber att få önska 
alla EN GOD JUL OCH ETT 
GOTT NYTT ÅR.

Hälsningar
Claes-Henry Falck
Ordförande
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Notiser
Borstmaskinen snart i drift!
Från Lameco Produktion AB i Hällnäs så har vi fått en 

ypperlig motor som möjliggjort att vi nu får vår borst-

maskin i drift. Ola Sigurdh har jobbat målmedvetet att få 

den nya motorn på plats och i början på november var de 

flesta delarna på plats, det elektriska kopplat och första 

starten med motorn kunde ske. I skrivande stund återstår 

bara att montera de drev som förbinder borstvalsen med 

motorn för att sedan kunna prova den i skarpt läge.

Den här maskinen är viktig för vår banas väl, då 

regelbunden sopning av banan avlägsnar mossa, barr och 

löv som är viktigt att få bort från banan. I vart fall så ska 

banan sopas minst 2 gånger per år, gärna oftare. Det blir 

dels till våren, för att få bort det som samlats under 

vintern och det blir på hösten när lövfällningen är klar.

Successivt får vi nu bättre och bättre status på våra 

banmaskiner, senast så har även vår stoppmaskin 

”Matisan” reparerats och är nu redo för tjänstgöring.

MATs ABRAMsON

Hjulmarknaden 2010
NBVJ ställde även i år ut vid Hjulmarknaden den 27 

november i Värtan i Stockholm. Besöksfrekvensen till vår 

monter var ”hygglig” vilket får väl anses som bra med 

tanke på att kanske en majoritet av besökarna har en 

modelljärnvägsinriktning. Ett antal produkter blev under 

dagen sålda ur vårt sortiment. Men jag tror det är viktigt 

för oss att vi finns med, dels för att visa upp oss för icke 

medlemmar men även för att ge tillfälle för medlemmar 

att träffa oss ”live”. Det blir ju även tillfälle att träffa 

”kollegor i branschen” också så jag tycker att summe-

ringen av årets Hjulmarknad för vår del blev gott. MATs 

ABRAMsON
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Höstmötet 2010
text  claes henry falck

NBVJ:s höstmöte  hölls den 30/10 i väntsalen på 
Nora station. Ca 45 medlemmar deltog i mötet som 
leddes av Anders Olsson och med Marie-Louise 
Forsberg Fransson som sekreterare. Mötet inleddes 
med att NBVJ:s ordförande Claes-Henry Falck häl-
sade de närvarande välkomna samt redgjorde för 
NBVJ:s nuvarande verksamhet. I samband med in-
ledningen hedrades Janne Eriksson från Hallsberg, 
som avlidit under hösten med en tyst minut. Inför 
det följande styrelsevalet beslöts att styrelsen ska be-
stå av 7 ledamöter och fyra suppleanter. Valda blev 
enligt följande: Kvarstående till nästa år är Mats Ab-
ramson (kassör) Bengt Filipsson och Ulf Josen.Till 
ordf. på 1 år valdes Claes-Henry Falck Sekr. 2 år To-
mas Marklund samt Rolf Säll och Jonny Sörman le-
damöter på 2 år. I styrelsen ingår även Owe Cram-
löv som trafikansvarig för landsvägsbussarna. Till 
suppleanter på 1 år valdes Helge Alared, Patrik 
Gräsberg, Jan Helger samt Kjell-Åke Nilsson.

Till revisorer valdes Jan-Erik Falck Kristine Haap-
nes med Torgny Klingström som suppleant.

Till valberedning utsågs Rune Bergstedt, Johan 
Eriksson samt Håkan Wahlroos.

Mötet beslöt enligt styrelsens förslag om oföränd-
rad medlemsavgift, d.v.s. 300 kr. och familjemedlem-
skap 350 kr.

I samband med mötet informerade Sven-Erik Ny-
kvist från Nora kommun och Eje Larsson från Läns-
trafiken om det planerade resecentret vid godsmaga-
sinet. I arbetsgruppen för resecentret representeras 
NBVJ av Claes-Henry Falck och Mats Abramson. 

Mötets antog vidare följande policy till kommersi-
ell trafik Nora-Örebro.

– NBVJ ställer sig positiv till projektet kommersiell 
järnväg mellan Nora och Örebro.

– NBVJ värnar med stöd av den verksamhetsinrikt-
ning som föreningens stadgar stipulerar, om att 

hålla bansträckan Nora Ervalla intakt, om rimliga 
ekonomiska och för den kommersiella järnvägen 
bra alternativ finnes.

– NBVJ skall vara adjungerad i den fortsatta utveck-
lingen för att därigenom kunna påverka utform-
ningen med hänsyn till bl. a. den museala miljön.

Efter en frågestund med Sven-Erik och Eje tackade 
mötesordf. Anders Olsson för visat intresse och för-
klarade höstmötet avslutat.

    

utges av 

Modelljärnvägsföreningen Smalspårsfrämjandet
 En förening som du kan bli medlem i! 

För medlemsavgiften (f.n. 150:-/år) så får du fyra nummer av tid-
ningen direkt hem i din brevlåda. Som medlem välkomnas du också 
till vår mötesverksamhet. Vi anordnar lokala träffar i en mycket 
trivsam anda där du träffar likasinnade och där du både kan få och få 
dela med dig byggtips, titta på modeller, umgås och framför allt knyta 
kontakter. Tillgänglig för alla finns också  vår hemsida med länkar, tips 
och inte minst forum. Besök www.smalsparigt.org.

Namnet till trots så är inte föreningen bara till för de som bygger 
smalspår, utan tidningen och verksamheten riktar sig till de självbyg-
gare som bygger sina egna modeller av nostalgiska och småskaliga 
järnvägsmiljöer.  Tåg med blandade gamla vagnar efter udda dragkraf-
ter, och vid  småskaliga stationsmiljöer. En typisk miljö för det som 
våra medlemmar vill gestalta – men normalspårig.

Känns detta rätt för dig, tveka inte, bli medlem i föreningen.

Medlem blir du genom att betala in 150:- till PlusGiro 
91 00 89-2 och ange namn, adress och telefonnummer så kommer 
nästa tidning (och de tidigare utgivna under året) med posten.

Varmt välkommen att bli medlem! 

Styrelsen Smalspårsfrämjandet 

Smalspårigt
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Orienteringsklubben Milan har traditionen att kola 
en mila i Pershyttan vart annat år. Kolmilan ligger 
ungefär  100 meter från  NBVJ:s plattform och våg-
huset. Därför är det bekvämt att ta rälsbussen upp 
samtidigt som besökarna får en trevlig resa med vår 
veteranrälsbuss. I år tändes milan den 18 september 
och då var det sedvanlig fest med högtidstal, musik 
med stämningsfulla Dan Andersson-visor samt ser-
vering av kolbullar och kaffe. Det brukar komma 
mycket folk och så också i år. Men det var första 
gången NBVJ arrangerade rälsbussresa till milans 
tändning så det var en nyhet för allmänheten och för 
oss i föreningen också. 

Beslutet att köra rälsbuss fattades ganska sent. Jag 
hade satt upp affischer med tidtabell på många stäl-

rälsbuss till milans 
tändning
text och Foto  rune bergstedt

len i Nora, mest i affärer och restauranger men också 
på flera anslagstavlor, likaså i Gyttorp och i Pershyt-
tan. Affischerna kom upp sent, en knapp vecka innan 
arrangemanget och tyvärr lyckades vi inte så bra 
med marknadsföringen. Det kom bara ett tiotal re-
sande med rälsbussen, trots att det var stor publik vid 
milan, men de flesta kom dit med bil. Det tar nog 
några år innan man lyckas marknadsföra en ny resan 
så den blir allmänt känd. I detta fall är det extra svårt 
eftersom milan bara anordnas vartannat år, så det 
kan dröja några år innan kunskapen spritt sig hos 
allmänheten om att det går rälsbuss till den festliga 
tändningen. Resan uppskattades i alla fall av de som 
valde att resa med oss och även av oss som tjänst-
gjorde som tågpersonal denna kväll.

Det var många besökare och kö till serveringen av kolbullar 
och kaffe med dopp. I bakgrunden syns kolarkojan. Det 
oranga föremålet som svagt skymtar genom grenverket i 

björkarna längst upp till vänster i bild är rälsbussen vid 
plattformen. Fotot är taget från milans topp.



FörstliNgeN  4.2010 7FörstliNgeN  4.2010 

Stadsträdgårdsmästare Trenscher hade hedersuppdraget att 
tända milan med denna lunta, som förs ned i tändhålet i 
resmilans mitt.

Så här ser tändhålet ut. Ett antal järnringar håller ut det 
stående virket i resmilan så att ett lodrätt hål bildas ned till 
milans botten.

Efter en stund har elden tagit sig nere i milan och rök börja tränga ut genom 
rymningar (hålen) vid foten av milan och i toppen. Genom att öppna eller stänga 
rymningarna kan kolaren reglera hur elden sprider sig i milan. Milan ska ju inte 
brinna upp utan bara kola virket till träkol.

I kolarkojan sprakade en brasa. När det kom 
en plötslig regnskur var det skönt att kunna 
sitta inne på en brits i kojan och äta kolbulle.
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Det tyska 
s.k. krigsloket litt 52 utveckla-
des för att kunna tillverkas med så liten åtgång av 
strategiskt viktiga material och man-timmar som 
möjligt. Samtidigt som det skulle vara i stånd att dra 
tunga tågsätt (1200 ton med 65 km/t på horisontellt 
spår enligt specifikationen) skulle det ändå kunna 
framföras på linjer med låga tillåtna axeltryck samt 
relativt snäva kurvor. Konstruktionen var en utveck-
ling av det tidigare ”enhetsloket” litt 50. Gångegen-
skaperna i kurvor för denna tiokopplare är goda tack 
vare att löpaxeln fram och den första kopplade axeln 
är lagrade i en s.k. Krauss-Helmholz-boggie samt att 
den bakersta kopplade axeln är förskjutbar 25 mm åt 
vardera sidan. 

strået vassare än en t44:a
52:orna är rätt stora lok med en tjänstevikt på knappt 
150 ton och adhesionsvikt 76 ton på de tio drivhju-
len. Drivhjulsdiametern är 1400 mm, panntrycket 16 
kp/cm2 och rostytan 3,90 m2. Loket utvecklar en no-
minell kontinuerlig effekt av drygt 1600 hk och ma-
skineriet har en startdragkraft på närmare 22 Mp. 

Som en kuriositet kan nämnas att en 52:a nomi-
nellt råkar ha nästan identiska prestanda som det 
välkända svenska dieselloket litt T44 vad gäller såväl 

effekt och startdragkraft som 
adhesionsvikt. I realiteten är dock ångloket genom 
sin överbelastningskapacitet klart överlägset T44:an 
vad gäller toppeffekten. När det gäller de tågvikter 
som man brukade hänga på 52:orna så låg de ibland 
långt över vad man brukar tillåta efter en T44:a, men 
då handlar det förstås också om hur fort det ska gå. 
Det var en annan ”kultur” under ånglokstiden då 
man i princip kunde hänga på loken så många vag-
nar som de orkade dra. 1800 ton lär ha förekommit 
efter 52:or!

Näst största lokserien av alla
52:orna utgör den näst största lokserie som någonsin 
byggts. (Bara det ryska godstågsloket litt Ä med axel-
följd E är byggt i större antal.) Från 1942 och framåt 
levererades inte mindre än omkring 6.700 stycken 
från lokfabriker i Tyskland och tyskockuperade län-
der. Några hundra av dessa byggdes efter kriget i bl 
a Polen. Loken kom att spridas i minst 16 länder i 
Europa och Asien. Egentligen byggdes krigsloken 
för en livslängd av 7 år, men de var i grunden så bra 
att många exemplar kom att rulla i 30, ja ända upp 
till 40 år och mer. Ännu in på 1980-talet svarade så-

”Stortyskerne” reviderades 
  på Motala Verkstad

text  christer brimalm, redaktör på wfj:s medlemstidning gurklisten

Modeller berättar:
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”Stortyskerne” reviderades 
  på Motala Verkstad

dana lok för en stor del 
av tågtrafiken i sydöstra Polen.  52:or fanns 
även kvar till ånglokstidens slut på normalspåret i 
Östtyskland 1988. Där gick de f.ö. bland järnvägs-
personalen under öknamnet ”Hitlerstolz”, men i sin 
moderniserade form som litt 52.80 med nya pannor 
var de mycket bra och effektiva godstågslok. 

52:or till Norge
I samband med den tyska ockupationen kom från 
augusti 1943 till 1945 74 stycken 52:or till Norge, där 
de passade mycket bra på de backiga och kurviga 
banorna med låg bärighet. Deras beteckning i Norge 
blev type 63a. Populärt gick de under benämningen 
”stortyskerne”. (Det fanns också 42 st ”gammeltys-
kere” eller type 61, som var gamla preussiska G10, 
senare litt 57 med axelföljd E, men det är en annan 
historia.)

Även om krigsloket litt 52 som konstruktion var 
utmärkt för de norska förhållandena, så var utföran-
det präglat av kristiden. Underhållet under krigsåren 
var väl inte heller det bästa och kanhända led popu-

lariteten också av att loken införts av ockupations-
makten under kriget. Men eftersom loken i grunden 
var bra, gick mycket dock att förbättra, vilket också 
skedde. Tack vare att dessa lok lämnades kvar i Nor-
ge av tyskarna behövde NSB inte beställa några nya 
ånglok efter kriget. ”Stortyskerne” användes i Norge 
huvudsakligen i tung godstågstjänst, även om de 
också kunde förekomma i persontåg. Hastigheten 
sattes i Norge till 70 mot 80 i Tyskland. Ett särdrag 
var att dessa lok fick gå lika snabbt i backgång som 
framåt, en ovanlighet för tenderlok.

Några hade ställts av tidigare, men de flesta type 
63a slopades under perioden 1963-70. Endast ett be-
varades som museilok i Norge, men i flera andra 
länder finns det många kvar. 

”stortyskere” i Fågelsta
Efter kriget sändes ett antal type 63a till Motala Verk-
stad och till Falun samt möjligen även till någon an-
nan firma i Sverige för storrevision, på grund av att 
verkstadskapaciteten i Norge inte räckte till. Efter 
arbetenas avslutande provkördes loken från Motala 
Verkstad ofta på sträckan Motala-Skänninge och pas-
serade härvid Fågelsta. Kanske har alltså tyska krigs-
lok och MÖJ:s ellok mötts på stationen i Fågelsta! 

Märklins modell
Modellen i skala H0 av NSB type 63a tillverkades av 
Märklin som en specialserie 1995-96. Exemplaret på 
fotot finns  i min samling. Märklin har f.ö även gjort 
flera andra varianter av detta tyska krigslok. En udda 
sådan är loket i sovjetiskt utförande som krigsbytes-
lok. 
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Under flera år har handelsfartyg drabbats av kapare 
utanför Somalias kust. Nu har det hänt i Sverige 
också, närmare bestämt i Vättern. Kaparna slog till 
mot "Vätterns fånge" när hon under september låg i 
torrdockan i Motala. Någon lösensumma har dock 
inte nämnts i sammanhanget. I stället kapade de av 3 
m av skrovet från stäven. Sedan båten blivit så myck-
et kortare lämnade hon Vättern genom Göta kanal. 
Fartyget är byggt 1895 på Jönköpings verkstad och 
har sedan dess trafikerat Vättern. Hennes fulla längd 
hindrade henne att passera ut genom slussarna, där-
av namnet "Vätterns fånge".

Skämt åsido, Motala Express har legat upplagd 
under 2010, eftersom hon inte längre fick gå i trafik 
på Vätterns öppna delar p.g.a. Transportstyrelsens 
nya läckstabilitetskrav. Hon skulle utan en omfat-
tande ombyggnad endast kunna användas i Vätterns 
norra delar där skärgården ger mer skyddade vatten. 
Dem trafikerade hon också under ett antal år och låg 
då i Askersund. De senaste åren har hon dock haft 
Motala som hemmahamn och gått i passagerarfart 
på Vätterns mer öppna delar.

Under 2009 skedde en viss samtrafik mellan ånga-
ren och museijärnvägen i Vadstena. På lördagar gick 

Nu har det hänt i Sverige också ...

s/s Motala Express kapad! 
– Vätterns fånge fritagen
text och Foto  rune bergstedt  språktvätt  annika reuter

ångaren dit och gjorde ett så långt uppehåll där att de 
som så önskade kunde ta en tur med museifören-
ingen Wadstena-Fogelsta Järnvägs (mfWFJ) museit-
åg. Det fanns förhoppning om ett bestående samar-
bete för framtiden. Men i år var detta inte längre 
möjligt på grund av de nya och hårdare reglerna och 
därmed lär det inte bli någon samtrafik med ångfar-
tyget i framtiden heller. Däremot kanske det ändå 
kan finnas åtminstone en teoretisk möjlighet till sam-
verkan mellan sjö- och järnvägsmuseitrafik. Då tän-
ker jag på bl.a. museifartyget s/s Trafik med hem-
mahamn i Hjo. Så får vi hoppas att mfWFJ vinner 
sin hårda och tappra kamp för överlevnad.

Via Göta kanal fördes Vätterns fånge till Ostkus-
ten. När sedan förstäven åter fogats samman med 
skrovet är det meningen att hon ska användas i 
Stockholm, där det finns ett antal ångfartyg, en del 
koleldade andra med oljeeldning. Där finns farvatten 
som båten kan trafikera utan ombyggnad och där 
kan hon förhoppningsvis gå en ljus framtid till mötes 
som koleldat och k-märkt traditionsfartyg. Motala 
Express ägs sedan 2005 av Ångfartygs AB Stock-
holms Omgifningar i Stockholm.

Motala Express, 
fotograferad 2007-05-07 
med vintertäckningen 
kvar vid Motala Verkstads 
gamla industriområde 
och intill torrdockan där 
hon blev kapad. Sedan 
fartyget skurits av 3 m 
från förstäven blev båten 
tillräckligt kort för att 
rymmas i slussarna. 
Bakom snittet fanns ett 
vattentätt tvärskott, d.v.s. 
en tvärvägg. i skrovet. 
Det var därför möjligt att 
gå med fartyget till 
Stockholm sedan 
stävdelen tagits bort utan 
att vatten trängde in i 
båten.
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Våra arbetshelger rullar såklart stadigt 
vidare, var tredje vecka har vi haft hela 
detta år som ni vet. I skrivande stund har vi 
inte fastställt 2011 års arbetshelger, men det 
sker snart. Håll utkik i kalendern!

De arbeten som gjorts sen sist är bl.a. avställningar av 
ånglok, demontering av turboaggregatet i T23-an, 
flyttning av smalspårsfordonen till godsmagasinet mm.

Nbvj arbetshelger
text och Foto  mats abramson

Våra arbetshelger är lättsamma tillfällen att kom-
ma in i vår verksamhet, så dra dig inte för att an-
mäla ditt intresse på arbetshelg@nbvj.se.  En ut-
märkt inkörsport för att bli aktiv!

Rälsbussläpet har blivit målat, så 
nu har vi 3 st. relativt nymålade 
och fina rälsbussfordon.

Z är liten men tuff och har inga 
problem att dra Sb-loket in i stall 
igen när avställningsarbetena är 
avslutade.
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Pluggarna har oftast märkningar så de 
hamnar på samma ställe när det blir dags 
för återmontering. De pluggar som 
saknar markering får man märka upp.

Sb 1306 gick under Nora marknad 
sönder i detta uttag på ånglådan. Idag är 
skadan reparerad och loket körklart. 
Infällt till vänster är före reparation och 
till höger efter reparation.

Alla inspektions och sköljpluggar 
demonteras och pannorna spolas 
noggrant i samband med avställning.
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För att kunna demontera turbon på T23, så var det nödvän-
digt att lyfta av motorhuven med kranvagnen, som ju även 

Under de två arbetshelgerna i november så har smalspårs-
museet flyttat, se separat artikel. Här är den gamla placering-
en i vagnverkstaden. Den nya placeringen blir synnerligen en 

bättre placering, samtidigt som det frigör värdefulla 
utrymmen under tak, såväl för landsvägsbussarna som i 
vagnverkstaden.

den är reparerad tidigare i höst. Infällt i bild ser man turbon, 
som nu befinner sig på verkstad för svetsning av frysskadan.
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Från förra numret så har vi nu mitt
uppslaget vikt för vår nya ritningsserie. 
Vi har stakat ut nästa års ritningar nu och 
valet av dessa har mycket valts med hänsyn 
till trevliga bilder som vi hittar i vårt arkiv 
på respektive objekt. Vi har enats om 
följande ordning för 2011 års ritningar:

I det här numret: Den första Kortforsbron
No 1.2011  NBJ personvagn
No 2.2011 Bro och småbyggnader
No 3.2011 Ånglok NBJ 18
No 4.2011 Nora gamla stationshus

I nummer 2011:4 blir det kompletterande artiklar till 
ritningsartikeln, som beskriver lite av hur miljön i 
Nora såg ut innan det nuvarande stationshuset bygg-
des. Flera ”tema-nummer” i samma stil har vi ut-
märkta underlag för, t.ex. Vikersviks stationsmiljö 
som vi planerar in i lämpligt nummer för under 2011. 
Man konstaterar när man granskar material vi har i 
arkivet att det finns underlag i arkivet för att fylla 
mittenuppslag av Förstlingar flera decennier framåt, 
så vi ska se till att även andra kompletterande artik-
lar ur arkivgömmorna kommer ut i Förstlingen vart-
efter.

Ritningsserien
text  mats abramson  research  ingemar karlsson
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Mittuppslaget i tidningen visar en färglagd ritning på 
den första järnvägsbron över Svartälven vid Kort-
fors. Brons överbyggnad var utförd i trä. Originalrit-
ningen är ett vackert exempel på de äldre färglagda 
ritningar på vitt ritpapper som finns på järnvägens 
arkiv i Nora. Den har avfotograferats och bearbetats 
av Åke Mossberg på Fotocentralen i Nora. Senare 
tiders ritningar är i regel svart-vita och transparenta 
ritade med tusch på väv för att medge ljuskopiering.

Bron ligger på det som var Nora-Karlskoga Järn-
väg, med bansignaturen NKJ,  till dess den och No-
ra-Ervalla Järnväg, NEJ,  slogs samman till Nora 
Bergslags Järnväg, NBJ, vilket skedde den 15/11 
1905.

NKJ brukar av allmänheten skämtsamt uttolkas 
som ”Nora Krokiga Järnväg” eftersom bandelen 
Nora-Strömtorp har många kurvor och få raksträck-
or. De många kurvorna är dels en följd av topografin 
i området och åtminstone till viss del, en följd av hur 
kontraktet mellan järnvägsbolaget och den engelska 
entreprenören utformades. Entreprenören fick betalt 
med fast pris per bankilometer samt fick dessutom 
stor frihet att bestämma hur bana skulle dras fram i 
terrängen. För att sänka kostnaderna följde banan 
därför höjdkurvorna på kartan så gott sig göra lät. 
Därmed slapp  entreprenören stora kostnadskrävan-
de jord- och bergskärningar liksom höga järnvägs-
bankar. Dessutom blev banan längre och det totala 
priset  för banbyggnaden blev högre. En lång rak-
sträcka finns dock i närheten av Botten, på Lanthöj-
den. Den uppstod när de engelska ingenjörerna 
skulle åka in till Nora för att ha en trevlig kväll på 
Stadshotellet. Arbetarna i stakningslaget fick ordern: 
”Fortsätt rakt fram”. Emellertid var det så trevligt att 
ingenjörerna blev kvar längre än de från början 
tänkt. När de omsider kom tillbaka hade stakningsla-
get röjt och stakat fram en raksträcka på 1 ¼ km, den 

Den första kortforsbron
text  rune bergstedt  foto  åke mossberg, fotocentralen nora

längsta raksträckan på bandelen. Förutom de många 
kurvorna så har bandelen Nora-Strömtorp anmärk-
ningsvärt stora lutningar. År 1874 var den största 
lutningen på denna bandel så stor som 24,4 ‰, vil-
ket 1925 hade nedbringats till 20,7 ‰.

Bandelarna Nora-Karlskoga (Strömtorp) och Gyt-
torp-Striberg var de som först fick koncession, vilket 
erhölls den 22/8 1871. Bandelarna öppnades för pro-
visorisk godstrafik i följande ordning:

Karlskoga (Strömtorp)-Bofors  i januari 1872
Bofors-Vikersvik (delen med Kortforsbron), 29 

km, den 1/7 1873
Vikersvik-Nora, 13 km och Gyttorp-Striberg, 6 

km, den 1/11 1873.
Karlskoga (Strömtorp)-Vikersvik, 44 km, öppna-

des för allmän trafik den 1/1 1874 och samtidigt öpp-
nades bandelarna Vikersvik-Nora samt Gyttorp-
Striberg för allmän godstrafik, medan persontrafik 
på de två senare delarna började den 11/3 1874.

Bandelen Bergsäng (det som idag vi ofta kallar 
Pershytteväxeln)-Pershyttan, 2 km, öppnades för  
godstrafik den 12/11 1875.

Den södra bandelen Karlskoga (Strömtorp)-Otter-
bäcken 44 km, öppnades för allmän trafik  den 29/7 
1876.

I dubbelnumret 2-3, år 2010 av FÖRSTLINGEN, 
kunde vi på sidan 59-60 läsa om några av lokmän-
nen från den första tiden med pågående banbyggen 
och provisorisk godstrafik på Nora-Karlskoga Järn-
väg.

Följande ombyggnader av Kortforsbron skedde un-
der årens lopp fram till 1926:
– 1885 ett landspann igenfyllt
– 1890 överbyggnad av järn
– 1904 södra landfästet ombyggt
– 1907 ny överbyggnad av stål

Forts. efter mittupslaget
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Detta vykort, med hälsning 
daterad den 1 januari 1904, visar 
två tåg på Kortfors station. 
Kortfors var anslutningsstation 
för Svartälvs Järnväg, SEJ. 
Troligen ska tåget som står 
närmast stationshuset gå på SEJ 
mot dåvarande Grythyttehed 
som numera heter Grythyttan. 
Det andra tåget ska gå mot Nora 
och kommer efter några hundra 
meter att passera på bron över 
Svartälven.

Foto på Kortfors station år 1957.

Foto av Kortforsbron i dess 
nuvarande utförande.
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asplunds patenterade boggi
Ånglok med Asplunds patenterade boggi hade ett 
mycket karakteristiskt utseende som framgår av figu-
rerna 1 och 2 nedan.  Axelföljden var mestadels C2 
(i några fall var det mindre lok med axelföljden B2) 
dvs.med tre (två) kopplade axlar främst och med en 
tvåaxlig boggi, med små löphjul och mycket kort av-
stånd mellan löpaxlarna, belägen långt bak under 
hytten. Senare kom en variant med en löpaxel, Asp-
lunds radialaxel, under hytten. Vid eldstaden var 
ramverket utsvängt. Konstruktionen syftade till att 
ge utrymme för en eldstad med större rostyta än vad 
konventionella konstruktioner medgav.  Att få plats 
med tillräckligt stor rostyta var ett problem på smal-
spårslok med så liten spårvidd som 802 mm. Denna 
ansågs omkring år 1870 vara den idealiska spårvid-
den för mindre banor. Wikern-Möckelns Järnväg, 
WMJ, som gick från Degerfors via Dalkarlsberg och 

originella 
kristinehamnslok
text  rune bergstedt  FotograFier förningens arkiv och åke mossberg, fotocentralen nora

Vikersvik till Striberg i Nora Bergslag, byggdes med 
denna spårvidd liksom Säfsnäs Järnväg. Dessa två  
banor var bland de första som köpte dylika lok från 

Fig. 1 Ånglok, spårvidd 802 mm för Wikern-Möckelns 
Järnväg, med Asplunds patenterade boggi, och axelföljd C2, 
byggda på Kristinehamn-Sjöändans Järnvägs verkstad i 
Kristinehamn 1872. Det är  WMJ  nr 1 ”DEGERFORS”  med 
tillv. nr 4 och WMJ nr 2 ”DALKARLSBERGET”  tillv. nr 5.

Fig 2. Wikern-Möckelns Järnvägs lok nr 2 ”DALKARLSBER-
GET”, byggt i Kristinehamn 1872 med tillverkningsnummer 5.
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verkstaden i Kristinehamn. Först  var dock Kroppa 
järnväg med spårvidden 787 mm (se anm sist i arti-
keln) i Filipstads Bergslag som 1869 köpte ett mindre 
lok med axelföjden B2, som fick namnet ”KARL 
IX”. Av någon anledning levererades ett nytt lik-
nande lok till Kroppa järnväg 1871, också det med 
namnet ”KARL IX”, varvid det tidigare loket åter-
togs av verkstaden. Därefter följde leverans av två 
lok till Wikern-Möckelns Järnväg, nr 1 ”DEGER-
FORS” och nr 2 ”DALKARLSBERGET”.

patentstrid gjorde att 891 mm blev ny 
”standard”
Vid projekteringen av Pålsboda-Finspångs Järnväg, 
PFJ; råkade konsulten och vårt lands störste byggare 
av enskilda järnvägar, Claes Adelsköld i tvist med 
Harald Asplund som vägrade att ge licensrättigheter 
till andra verkstäder att utnyttja den patentskyddade 
konstruktionen. Adelsköld rekommenderade i fort-
sättningen den något större spår vidden 891 mm i 
stället för 802 mm (3 svenska fot i stället för 2,7). Så-
väl Pålsboda-Finspång (PFJ), Hjo-Stenstorp (HSJ) 
som Lidköping-Skara-Stenstorp (LSSJ) hade under 
1872 projekterats och erhållit koncession för att byg-
gas med 802 mm spårvidd men det ändrades till 891 
mm. Men de två senare banorna köpte ändå lok av 
Asplunds patenterade typ från Kristinehamnsverk-
staden. Kanske var lokbeställningarna redan lagda 
då man beslutade att ändra spårvidden på banorna. 

Men Säfsnäs Järnväg, SVJ  ändrades inte utan 
byggdes med 802 mm spårvidd. Där var det alltså 
mer motiverat med Asplunds loktyp och SVJ var 
också bland de tidiga  beställarna och kom med ti-
den att köpa fem Kristinehamnslok, tre  med axel-
föjd C2, ett  begagnat med axelföljd B2 och det sista 
som levereades 1901 med axelföljden C1.

harald asplund konstruktör och 
verkstadschef
Harald Asplund hade fått sin ingenjörsutbildning på 
Chalmers i Göteborg och var Jernkontorsstipendiat 
då han anställdes som ritare på Munktells i Eskilstu-
na. Han hade 1853 konstruerat verkstadens första 
ånglok ”FÖRSTLINGEN”, i dess första utförande 
som smalspårigt ånglok, spårvidd 891 mm, beställt 
av entrepenören Fredrik Sundler för att användas 
vid bygget av Norbergs järnväg. Asplund konstrue-
rade då också Munktells första lokomobil. Han ska 
ha varit en okonventionell konstruktör och uppfin-
nare, som gärna provade egna lösningar även där 
det fanns känd och beprövad teknik. Asplund avan-
cerade till konstruktör och ansvarade för konstruk-

tionen av ångloken ”FRYCKSTAD” avsett för Fryk-
stads Järnväg och ”NORBERG” för Norbergs Järn-
väg. (Om dessa banor se Förstlingen nr 2-3, 2010 sid 
62-63). Asplund flyttade 1856 från Munktells till 
Kristinehamn för att där bli maskiningenjör vid Kris-
tinehamns Järnväg. Han var  disponent för verksta-
den i Kristinehamn åren 1858-81.

kristinehamns järnvägs verkstad
Kristinehamns Järnväg (Christinehamn-Sjöändan, 
bansignatur CJ) med spårvidd 1099 mm öppnades 
1850 som hästbana för godstrafik och 1858 för per-
sontrafik med ånglok. De två första ångloken inköp-
tes från Munktells mekaniska verkstad i Eskilstuna. 
Det var: 
– CJ lok nr 1, SJÖÄNDAN, med tillverkningsnr 7, 

tillverkningsår 1857, och
– CJ loket CHRISTINEHAMN, med tillverk-

ningsnr 8, tillverkningsår 1858.

En reparationsverkstad byggdes då för CJ av timmer 
från den rivna gamla kyrkan. Verkstad byggde år 
1867 sitt första lok, med axelföljd C, efter ritningar 
från Munktells, avsett för den egna järnvägen, till-
verkningsnummer 1. Det blev CJ lok nr 3  med nam-
net ” VAULUNDER”. 

Därefter började CJ:s verkstad loktillverkning åt 
andra järnvägar. Först bland de externa beställarna 
var som nämnts Kroppa järnväg (en sjöbana i Filip-
stads bergslag med spårvidden 787 mm) som 1869 
fick ett ånglok med Asplunds boggi och axelföljden 
B2, tillverkningsnr 2 och med namnet ”CARL  IX”. 
Nästa lok tillverkningsnummer 3, fick också namnet 
”CARL  IX” och levererades även det till Kroppa 
järnväg år 1871 varvid verkstaden tog tillbaka det 
med tillverknings nummer 2

Därefter gick de två följande beställningarna med 
tillv. nr 4 och 5 till Wikern-Möckelns Järnväg (WMJ), 
i Nora Bergslag, se fig. 1 och 2.

Det byggdes därefter ett antal dylika lok med axel-
följd C2. Varav tillv. nr 6 gick till Hjo-Stentorps Järn-
väg, ursprungligen planerad för 802 mm spårvidd 
men byggd med spårvidden 891 mm, som HSJ lok 
nr 2 ”ALEXIS SPARRE”. Tillverkningsnr. 7 gick till 
WMJ som nr 3 ”STRIBERGET”. Efter detta följde 
flera lok med axelföjd C2 till ett antal 891-banor och 
till Säfnäs Järnväg (SVJ) med spårvidden 802 mm. 
SVJ första fem lok var samtliga tillverkade i på verk-
staden i Kristinehamn. För WMJ och SVJ var detta 
logiskt. Båda hade den mindre spårvidden 802 mm 
och då var Asplunds lösning särskilt fördelaktig för 
att få stor bredd på fyrboxen och stor rostyta. 
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WMJ och SVJ hade det gemensamt att de var ty-
piska ”bergslagsbanor” med den udda spårvidden 
802 mm och att de inte låg så långt ifrån varandra i 
Bergslagen. WMJ byggdes ut i två etapper till Bred-
sjö och fick namnet Bredsjö-Degerfors Järnväg (BDJ) 
med total längd 97 km, men redan 1907 lades större 
delen ned och kvar blev bara en liten del, Dalkarls-
bergs Järnväg, med ca 5 km längd, som levde kvar 
till 1953. Vid nedläggningen 1907 var det naturligt-
vis besvärligt när man skulle avyttra överbliven ma-
teriel eftersom spårvidden var så udda och materiel-
en inte gick så lätt att sälja till någon av de många 
891-banorna som fanns i Sverige. Men det fanns ju 
Säfsnäs Järnväg och de köpte också en del överbli-
ven materiel. Det uppstod då två helt nya 802-banor 
som passade på att köpa materiel från BDJ (ägare till 
BDJ var Nora Bergslags Järnväg). De nya banorna 
var en gruvbana Gullsmedshyttan-Gullblanka, 
”GGJ”,  ca 10 km lång, som inte låg så långt från 
Nora samt Voxna-Lobonäs Järnväg (VLJ), längd 29 
km, i Hälsingland. Båda kunde köpa det de behövde,  
såväl rullande materiel som banmateriel från Bred-
sjö-Degerfors Järnväg.

Säfsnäs Järnväg (Neva-Hörken), längd 63 km, 
ändrade omkring 1930 delvis sträckning och  fick då 
namnet Hällefors-Fredriksbergs Järnväg (HFJ) där 
den sista bandelen öppnades 1931 och därefter med 
total banlängd på 96 km. BDJ med sin längd på 97 
km och  HFJ med sina 96 km var alltså ungefär lika 
långa. På HFJ levde trafiken kvar kvar ända till 1970 
och banan hade med tiden anpassats så att man trots 
den lilla spårvidden kunde köra normalspåriga vag-
nar  på överföringsvagnar från banans båda ändar, 
Neva station på Inlandsbanan i väster och från Häl-
lefors i söder.

SVJ lok nr 3 blev ett begagnat lok, det ovan om-
nämnda Kroppa Järnvägs lok ”CARL  IX”, tillv. nr. 
3, byggt 1871, med axelföljden B2. Det köptes av SVJ 
då Kroppa Järnväg lades ned 1874 -75. Det var Säfs-
näsbanans minsta och svagaste lok och fick många 
öknamn som ”Skutten” och ”Kaffebrännarn”. Loket 
döptes om till ”SÄFSNÄS” men innan namnbytet 
påstods det att Säfsnäsborna utläste  ”KARL  IX”  
som ”Karlix” med en anspelning på att de var dum-
ma, men det var nog ett utslag av  Säfsnäshumor. 
Loket såldes senare till Hällefors Bruks AB och ham-
nade i Nora Bergslag, nämligen vid Älvestorp, en 
plats längs Svartälven och station på Svartälvs Järn-
väg (SEJ) mellan Kortfors och Grythyttan där det 
användes för timmertransporter på en liten lokal 
bana intill älven.

Säfsnäs Järnvägs lok nr 4,  ”SEBASTIAN GRA-
VE”, med Asplunds boggi och axelföljden C2, till-
verkat 1883 med tillv. nr 29 finns numera bevarat på 
lokmuséet i Grängesberg. Detta lok hamnade också 
en tid  i Älvestorp för att användas vid timmer-
transporterna där.

verkstaden avskiljs och blir fristående
CJ (Kristinehamn-Sjöändan) lades ned 1873. Den 
normalspåriga Östra Värmlands Järnväg (ÖWJ) 
köpte då CJ och byggde om den till normalspår i 
delvis ny sträckning och den öppnades därefter för 
trafik1875. ÖWJ arrenderades från 1889 av Mora-
Vänerns Järnväg, MVJ, som övertog den helt från 
1/1 1897.  Banlängden Kristinehamn-Mora är 220 
km. Järnvägen införlivades med SJ 1917 för  att ingå 
som södra delen av Inlandsbanan.

Då CJ köptes av ÖWJ 1873 avskildes verkstaden 
som ett särskilt bolag med namnet Kristinehamns 
Mekaniska Verkstad. Från år 1893 arrenderades 
verkstaden av Karlstads Mekaniska Verkstad som 
övertog den som filial år 1897 och f.o.m. lok nr  57.

Totalt tillverkade verkstaden 78 st ånglok fram till 
år 1902 varefter loktillverkningen upphörde. De 
flesta loken var smalspåriga men 9 st normalspåriga 
tillverkades. Loken med Asplunds boggi eller radial-
axel producerades huvudsakligen fram till ungefär 
1880 därefter tillverkades bara några få och man 
övergick till lok med mer konventionella axelarrang-
emang. Ett lok tillverkades för SJ. Det var ett nor-
malspårigt tenderlok med axelföljd C, SJ litt Kd nr 
397, med tillv. nr 53 tillverkningsår 1889.

litet ånglok till Nora-karlskoga järnväg

 Fig. 3 Ånglok NKJ 7 ”NORA”, tillverkat 1880 på Kristine-
hamns Mek. Verkstad.  Fotot är taget utanför gaveln på 
lokstallet i Nora, tidigast 1891, det år då NKJ flyttade 
verkstäderna från Kortfors till Nora och då byggnaden 
uppfördes. Lägg märke till utformningen av hytten och 
ångpannan som har en s.k. Belpaireeldstad, därav 
förhöjningen.
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Nora - Karlskoga Järnväg köpte 1880 ett litet normal-
spårigt lok NKJ nr 7 ”NORA” med tillv.nr 27 och 
med axelföljd 1B från Kristinehamnsverkstaden, se 
figur 3 och 4. Loket skrotades 1912.  Det  hade tidi-
gare funnits ett lok nr 7 på NKJ som levererats av 
Fox, Walker & Co i England.

anmärkning
Det förekommer två olika uppgifter om spårvidden 
på Kroppa Järnväg, dels uppgiften 787 mm (från ref. 
1) som jag använt mig av ovan, dels att ursprunglig 
spårvidd var 693 mm som breddades till 802 mm år 
1869, det år ångloksdrift infördes (ref. 3 och 9). Om 
den senare uppgiften stämmer så behövde inte 
Kroppa järnvägs lok ”Karl IX” byggas om när det 
köptes av Säfsnäs Järnväg, där det blev SVJ lok nr 3 
”SÄFSNÄS”. Spårvidden 802 mm kallas för ”Krop-
paspårvidd” vilket också antyder att den senare upp-
giften är den riktiga.

Det uppges också att det var de goda driftserfaren-
heterna från Kroppabanan och möjligheten att köpa 
begagnad materiel därifrån som ledde till att Wikern-
Möckeln och Säfsnäs järnvägar valde  spårvidden 2,7 
fot = 802 mm.

källor
1 Ånglok tillverkade av Kristinehamn av Erik Sund-

ström och Rolf Sten
2 Internet, www.forstlingen.com/historia.htm
3 Spårvidder och dess historia av Erik Sundström
4 Boken Säfsen Järnvägsbilder. Utgiven av Säfsen 

Fotodokumentation
5 Inlandsbanan Södra Inlandsbanan av Rolf Sten 
6 Bildgalleri-Filipstads järnvägar 

www.filipstadsgille.se
7 Norbergsbanorna Järnvägar i Norbergs bergslag 

sedan 1853 av Torsten Olsson
8 Historik om Kroppa. 

www.hyttfogden.se/historia_kroppa_socken.htm
9 Järnvägsdata 1999, Svenska Järnvägsklubben

Fig. 4 NKJ ånglok nr 7 ”NORA” 
med ett litet tåg med tre 
stycken tvåaxliga vagnar på 
Järle station. Lägg märke till 
T-semaforen och 
telegrafledningarna.

små lok och stora
Det berättas om en kall vinterdag någonstans, 
kanske var det i Hörken eller i Hällefors. Nere 
på marken stod föraren som kört Säfsnäsbanans 
lilla lok, sträckte på halsen och samtalade med 
den stolte föraren i hytten på ett av Bergslagsba-
nans stora ånglok. Den senare ser hur den förra 
stampar med fötterna i kylan och säger: ”Ta lo-
ket med dig och kom upp i värmen!”
(Historien tidigare publicerad i Förstlingen 
2007:4)
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mariazellerbahn 
– bergsjärnväg med 
världens äldsta ellok
text  christer brimalm, redaktör på wfj:s medlemstidning gurklisten

Mariazellerbahn är en 84 km lång smalspårig järn-
väg, som förbinder den kända vallfartsorten Maria-
zell i Österrike med provinshuvudstaden St. Pölten, 
vilken ligger vid huvudlinjen mot Linz 6 mil från 
Wien Westbahnhof. Banan, som har den i Österrike 
vanliga spårvidden 760 mm (13 cm smalare än vår 
banas i Vadstena), öppnades i etapper 1898-1907. 
Den var ursprungligen 91 km lång, men den sista 
biten från Mariazell till Gusswerk är nedlagd sedan 
1988.

På den s.k. bergssträckan, som börjar i Lauben-
bachmühle, 48 km från St. Pölten, är terrängen svår. 
Talrika broar och tunnlar måste byggas. Den längsta 
tunneln, Gösingtunneln, är 2369 m lång. På knappt 
19 km från Laubenbachmühle till den högsta punk-
ten i Gösingtunneln  klättrar banan 356 m, vilket blir 
i snitt 19 promille, men som brantast är det 28 pro-
mille. Minsta kurvradie på linjen är endast 78 m. 

Den första etappen av banan öppnades med ång-
lok av den välkända österrikiska typen U med axel-
följd C 1´. Då bergssträckan skulle tas i bruk krävdes 
högre dragkraft, varför en starkare loktyp med fyra 
kopplade axlar och tvåaxlig s.k. Stütztender (stödten-
der) skaffades. Fram till 1908 blev det sex sådana 
med enkel expansion och överhettning (litt Mh) och 

två med kompoundmaskineri utan överhettning (litt 
Mv). Samtidigt införskaffades också ett betydande 
antal personboggievagnar.

Trafiken överträffade snabbt förväntningarna 
både vad gäller passagerare och gods. (I trakterna 
var gott om mineralfyndigheter och timmer var 
också ett viktigt godsslag.) Redan tidigt väcktes där-
för tanken på elektrifiering. För den elektriska drif-
ten anskaffades 1911-14 sammanlagt 16 elektriska lok 
som fick beteckningen E.  Ångdriften på Mariazel-
lerbahns huvudlinje upphörde efter bara fem år och 
ångloken fördes över till den tillkomna bibanan till 
Gresten eller till andra smalspårsbanor. 

När elektrifieringsprojektet drogs igång 1907 var 
eldrift av ”riktiga” järnvägar ännu i sin linda. Visser-
ligen fanns det sedan länge elektriska spårvägar och 

lokalbanor, men dessa drevs nästan undantagslöst 
med lågspänd likström. Det var därför ett ganska 
djärvt och framsynt beslut att elektrifiera den 84 km 
långa Mariazellerbahn med 6500 V 

och 25 Hz enfas växelström. Järnvägens elektrifie-
ring gick hand i hand med byggandet av vattenkraft-
verk och en allmän elektrifiering av trakten. Smal-
spårbanan blev en pionjär som visade vägen för 
framtida elektrifiering av det österrikiska järnvägsnä-
tet.

Banans karaktär med snäva kurvor och branta lut-
ningar gjorde att det liksom tidigare på ångloken 
ställdes speciella krav på ellokens konstruktion. Där-
för utfördes de som boggielok med treaxliga boggier. 
En elmotor i varje boggie driver via kugghjulsutväx-
ling 1:2,91 på en blindhjulsaxel från vilken kraften 
överförs till hjulaxlarna i boggien med hjälp av kop-
pelstänger. En robust konstruktion som driver på alla 
axlar och tar  tillvara adhesionsvikten bra samtidigt 
som skarpa kurvor inte är några problem. Loken har 
en motor på 300 hk i vardera boggien, sammanlagt 
alltså 600 hk (442 kW) kontinuerlig effekt, men som 
alla ellok kan de tempo- rärt överbelastas kraftigt. 

Lok 1099.014 fotograferat av artikelförfattaren i Mariazell 1991.
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Vikten är 49,4 t, längden 10,9 m och sth 50 km/t. De 
kan dra ett 100 t tåg med 40 km/t kontinuerlig fart 
uppför 25 promilles stigning.

Die Niederösterreichisch-Steirische Alpenbahn, 
som var Mariazellerbahns ursprungliga officiella be-
nämning, tillhörde från början den delstatliga för-
valtningen Niederösterreichische Landesbahnen, 
men 1922 överfördes den till förbundsjärnvägarna 
ÖBB. Från ”Anschluss” 1938 och till slutet av andra 
världskriget var den införlivad med de tyska statsba-
norna, Deutsche Reichsbahn Gesellschaft för att se-
dan återgå till österrikiska förbundsjärnvägarna.

Efter kriget genomfördes en hel del modernise-
ringar. Mellan 1954 och 1957 sattes nya enhetliga 
stålkorgar på de gamla personvagnsunderredena. 
Från 1962 ersattes ångloken på sidolinjen med die-
sellok litt 2095. De gamla elloken försågs 1960 med 
nya, modernare korgar m.m. 

1994 kom två moderna elektriska motorvagnståg 
litt 4090 till Mariazellerbahn, men det blev inte någ-
ra fler. Ännu idag ombesörjs merparten av trafiken 
följaktligen med de i grunden snart hundra år gamla 
elloken litt 1099 och i stort sett lika gamla personvag-
nar (vad underredena beträffar). Dessa ellok anses 
vara de äldsta i världen som står i daglig, reguljär 
trafik på den sträcka för vilken de ursprungligen 
byggdes.

Redan 1909 (!) började man transportera normal-
spåriga godsvagnar på smalspåriga s.k. rullbockar på 
en del av Mariazellerbahn. Sådana var i bruk fram 
till 1984 då de sista ersattes med överföringsvagnar. 
Men godstransporter gick hela tiden också på smal-
spårsvagnar ända fram till 1988. Då ställdes godstra-
fiken med smalspårsvagnar på bergsträckan in sam-
tidigt som all godstrafik till Mariazell upphörde. En-
dast på delsträckan till Schwarzenbach an der 
Pielach, 39 km från St. Pölten, gick ytterligare några 
år timmertransporter på smalspårsvagnar. 1 januari 
1999 upphörde även trafiken med överföringsvag-
nar på dalsträckan (och därmed all godstrafik).

Kring 2000 togs diskussioner upp inom ÖBB att 

sälja eller lägga ned Mariazellerbahn, men tills vida-
re drivs banan vidare av ÖBB på uppdrag och be-
kostnad av delstaten Niederösterreich. Man har ut-
rett en breddning av den nedre delen till normalspår 
för pendlings- och skoltrafik och en starkare profile-
ring mot turism på den återstående bergssträckan, 
men istället har man gjort en kraftig upprustning av 
sträckan närmast St. Pölten med bibehållande av 
smalspåret. Ett omdesignat och upprustat speciellt 
tågset med ett 1099 i brun färgsättning ska locka 
ännu fler turister till banan.

Om man är i Wien är det lätt och smidigt att ta sig 
en tur med tåg till Mariazell. Det är en vacker och 
trevlig resa och en idyllisk ort. Tågen går tätt på 
stambanan och ca en gång i timmen på nedre delen 
av Mariazellerbahn, glesare på övre delen. Jag var 
där för många år sedan och minns livligt hur jag an-
lände under ett fruktansvärt oväder med storm och 
regn och gick från stationen med väska och paraply 
för att hitta rum för natten. Det gick bra och var trev-
ligt och prisvärt. Dagen därpå åkte jag linbana upp 
till ”Bürgeralpe” ovanför samhället. På återresan 
från Mariazell till St. Pölten fick jag sedan av den 
vänlige konduktören lov att stå i resgodsvagnen med 
öppen sidodörr och bara en stång som räcke över 
öppningen för att kunna filma bra från tåget under 
nedresan. En utflykt att minnas. 

Om någon skulle komma på idén att bygga Maria-
zellerbahn i modell så är det inga problem med for-
don. Såväl ånglok som ellok och vagnar finns i kom-
mersiellt utgivna modeller i skala H0 med 9 mm 
spårvidd (som exakt motsvarar 760 mm i verklighe-
ten).

Naturligtvis finns det också en stödförening till ba-
nan. De har en utmärkt hemsida såväl på tyska som 
på engelska med mängder av information, även tid-
tabeller: www.mariazellerbahn.at

Till sist en liten fundering. Till vallfartsorten Ma-
riazell kan man komma med tåg. Inte vore det väl fel 
att kunna göra det till vallfartsorten Vadstena också i 
framtiden?

Motorboggie från ett sådant lok. En intressant 
detalj är att koppelstångslagret till tappen på 
blindhjulet sitter i en slits. Hjulaxlarna kan fjädra 
upp och ner fast blindhjulet är fast lagrat i boggiens 
ram. Då tapparna är förskjutna 90 grader mellan 
höger och vänster sida på loket uppstår inga 
dödlägen. Bild ur gammal trycksak.
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text  rune bergstedt  samtliga figurer inscannade av åke mossberg, fotocentralen nora

En artikel i årets första nummer av 
Förstlingen behandlade den tidiga 
maskinist och lokförarutbildningen vid 
navigationsskolorna och i dubbelnumret 23 
presenterades ett antal lokförare på Statens 
Järnvägar och privatbanorna med 
berättelser från deras tjänstgöring.  Många 
lokmän hade under perioder varit 
maskinister eller eldare till sjöss. 

Det fanns en fack- och föreningstidning för Nordens 
lokomotivmän och maskinister vars tidningshuvud 
vi kan se ovan. Tidningen kom ut en gång i måna-
den. Första numret gavs ut i december 1898. Redak-
tör var då J. V. Orre, samme man som 1907 gav ut 
boken Sveriges Lokomotivmäns Porträttgalleri som 
legat till grund för ovannämnda artiklar. Från juli 
1899 utgavs även en dansk upplaga av tidningen.

I nummer 9, september 1917, av Lokmannatidning-
en förekommer tre artiklar som återges nedan i ut-
drag med ordagrann återgivning inom citattecken ”   
”   [med mina kommentarer och förklarande tillägg 
inom hakparenteser]. Där avsnitt av orginaltexten 
utlämnats mellan utdragen markeras detta genom 
[…]. 

Den första artikel beskriver hur ett järnvägsbolag i 
USA byggt ett starkt ”duplexlok” av delar från skro-
tade ånglok. De två följande artiklarna beskriver bris-
ter vid SJ under 1910-talet. Den andra artikeln tar upp 
en allvarliga järnvägsolyckan i Hallsberg. Den vittnar 
om allvarliga säkerhetsproblem vid de handbromsa-
de godstågen. Troligen hade problemen tilltagit med 
åren eftersom utvecklingen gått mot allt längre och 
tyngre godståg och högre hastigheter. SJ hade 1883 
infört Körtings självverkande sugluftbroms (från fir-

Porträtt från boken ”Sveriges Lokomotivmän”, 
utgiven 1907,  av Johan Volrath Orre. 
Joh. Volrath Orre föddes 1854, var maskinarbetare 
åren 1870-74 och ångbåtseldare 1875-76. Han blev 
lokeldare vid Bergslagernas Järnvägar, BJ, 1877 och 
lokförare 1882. Han avgick ur tjänst som lokförare 
1905. 



26 FörstliNgeN  4.2010 FörstliNgeN  4.2010 

man Körting i Hannover) på persontåg. I England 
utvecklade Hardy en en förbättrad variant. Från 1896 
insatte SJ bara vakuumbroms av typ Hardy på vag-
nar och från 1898 också på lok. Många privatbanor 
införde också vakuumbroms på persontågen. Godstå-
gen  var däremot handbromsade. År 1919, ett  par år 
efter Hallsbergsolyckan, beslöt riksdagen att tryck-
luftbroms skulle införas vid SJ, vilket genomfördes 
under åren 1920-27. På NBJ och dess föregångare 
NKJ infördes inte vakuumbroms utan där var alla tåg 
var handbromsade till 1939 då tryckluftbroms inför-
des. Den tredje artikeln handlar om de nyanskaffade 
”Acetylenapparaterna för järnvägarnas hjälpvagnar” 
som medförde en väsentlig förbättring  vid allvarliga 
järnvägsolyckor, genom att man fick tillgång till  be-
lysning på olycksplatsen och gasskärningsutrustning. 
Det kan vara svårt för oss som lever idag att sätta oss 
in i  hur det var att arbeta på en olycksplats utan de 
hjälpmedel vi har idag i form av bl.a. god belysning 
och kraftfulla verktyg.

”Mellan Asheville N.C. och Hayne S.C. Finnes en 
69 eng. mil lång sektion av ovannämnda järnväg och 
vid vilken Mr. J.Hainen är chef för maskinavdelning-
en, samt assistent till vice-presidenten. Ifrågavarande 
enkelspåriga sträcka förorsakade ofta stockningar i 
trafiken, innan Mr. Hainen utarbetat en ny loktyp 
med betydligt större dragkraft än förut brukliga lok. 
Det mest geniala härvidlag är icke konstruktionen i 
och för sig, utan det enkla och billiga sätt, på vilket 
det åstadkoms. Hainen apterade nämligen gamla 
kondemnerade [utdömda] lok till tendrar genom att 
på lokramarna anbringa tendertankar i stället för 
ångpannor, varefter de utbyttes mot de ursprungliga 
tendrarna på i trafik varande tåglok. Det enda nya 
härvidlag var, utom idén, en särskild för ändamålet 
konstruerad kopplingsanordning mellan lok och 
”tender”, samt ledbara till- och avlopp för tenderns 
maskineri.

Den första av dessa duplex-maskiner sattes i trafik 
för ungefär ett år sedan, och det ekonomiska resulta-

tet visade sig så tillfredsställande, att man kompone-
rade ytterligare sex sådana lok, vilket utförts vid 
järnvägens verkstäder i Spencer, N.C.

Dessa lok framföra nu godstågen över de värsta 
stigningarna på förutnämnda sektion, av vilka det 
finnes en 3 eng. mil lång stigning 40 : 1000. [40 ‰]. 
Som förut nämnts använde Mr. Hainen vid ifrågava-
rande ombyggnad endast gammal material från 
skrotade Mogul- och Consolidation-lok, av vilka 
man använde de detaljer som voro brukbara.” […].

[Mogul-lok har på loket axelföljd 1C dvs. en löp-
axel följd av tre drivande och kopplade axlar, Con-
solidation-lok har axelföljd 1D, dvs. en löpaxel och 
fyra drivande och kopplade axlar].

[I det följande berättas att tendertankarna rymmer 
7500 gallons = 34 kbm vatten och kolförrådet är på 
12 ton. Cylindrarna till tendermaskinerna har för-
setts med foderbussningar för att minska diametern.] 

”Ångtilloppet till tendercylindrarna sker som för-
utnämnts genom ett ledat rör, som går in genom en 
särskild öppning på den utvändiga sidan av resp. 
slidskåp, varför de förutvarande ingångskanalerna 
blivit tilltäppta. Avloppsångan ledes bakåt genom ett 
rör som går under tendern och utmynnar vid dess 
bakre överkant som av illustrationen synes.

Stephenssons slidstyrning användes på tenderma-
skineriet, under det att Walsheartsstyrning användes 
på loket (Mikado-lok). [Mikado-lok har axelföljd 
1D1]. Genom en särskild ångpådragning för tender-
maskineriet kan föraren reglera denna efter omstän-
digheterna oberoende av själva loket,  som sålunda 
t.ex. kan arbeta  för fullt, då ångan till tendern är helt 
eller delvis avstängd.” [...]

[I artikeln anges att dragkraften genom ombygg-
naden ökat från 46,000 lbs till 64,000 lbs  (32000 kg, 
omräkningsfaktorn är 1 lb (pound) = 0,45359 kg). 
Detta har medfört att loken kan framföra tågvikter 
på 1400 ton mot tidigare 1100 ton i den längsta stig-
ningen som är 22 eng. mil lång med 15 : 1000 á 17 : 
1000, dvs. 15 till 17 ‰].
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svår tågolycka vid hallsberg
Ett 10-tal vagnar och urspårade och ramponerade. 
En konduktör dödad.

”En svårartad järnvägsolycka inträffade kl. 1.14 
natten mellan den 5 och 6 dennes, [natten mot den 
6/9 1917], då nattsnälltåget n:o 3 vid ingåendet till 
Hallsbergs station påkördes i en korsning av det från 
Mjölby kommande matvarutåget (fjärrgodståg) n:o 
1364, vilket på grund av otillräcklig bromsning icke 
kunde bringas till stopp utanför den fasta signalen, 
som reglementsenligt stod till stopp vid tillfället.” [...]

”Nattsnälltåget från Stockholm, som framfördes 
av lokf. O. Thorén från Stockholm, bestod av F-lok 
n:o 1203  och 24 vagnar (varje bogievagn räknas 
som 2 vagnar). Sist i snälltåget var det s. k. Norska 
tågsättet inkopplat, vilket bestod av 3 bogiesovvag-
nar som skulle avkopplas i Laxå för vidare befordran 
till Kristiania [Oslo] över Charlottenberg. Närmast 
framför dessa gick en kombinerad post- och resgods-
vagn (bogievagn) i vilken nattågskonduktören Axel 
Fröling, Stockholm, åkte och vilken vid sammanstöt-
ningen kom under vagnen som kullvräktes, därvid  
Fröling krossades till döds.

Då nattåget, som enligt tidtabellen skulle ankom-

ma till Hallsberg kl. 1.4 fm., [torde 
avse kl 1.04] ungefär 15 min. förse-
nat, nalkades stationen var semafo-
ren ställd till kör och inget hinder 
syntes i tågvägen, varför tåget med 
vanlig fart ingick på bangården. Det 
hade också med mer än halva sin 
längd passerat den ödesdigra kors-
ningen, då föraren vid en blick till-
baka fick syn på godstågets lok, som 
med bromsarna tillsatta så att det 
gnistrade om hjulen, kom inrusande 
snett bakifrån mot snälltåget. Ome-

delbart därpå skedde sammanstötningen, vacuumet 
föll till noll då bromsledningen vid kollissionen av-
bröts och tåget stannade. Någon vidare känning av 
sammanstötningen märktes inte i tågets främre del. 
De flesta av passagerarna voro till en början omed-
vetna om anledningen till att tåget så plötsligt stan-
nade, och en del sovvagnsresande i Göteborgsvag-
narna sovo fortfarande i god ro. Emellertid var förö-
delsen stor  i den del av snälltåget där godstågets lok 
törnade  på detsamma och det var en underbar ödets 
skickelse att det träffade just postvagnen. Hade sam-
manstötningen skett ett ögonblick tidigare, så hade 
godstågsloket träffat en med resande fullsatt C3 
vagn; och om det skett ett ögonblick senare, så hade 
det träffat den norska sovvagnen, som även var full-
satt med resande. I båda fallen hade det således bli-
vit en olycka av samma ohyggliga omfattning som 
Malmslättsolyckan år 1912.” 

[Anm.: Järvägsolyckan i Malmslätt inträffade den 
16 juni1912 då ett internationellt snälltåg körde in i 
ett stillastående persontåg i Malmslätt. Vid olyckan 
omkom 22 personer och 12 skadades. Lagerlundao-
lyckan 1875 inträffade i närheten, på linjen mellan 
Malmslätt och den söder därom belägna stationen 
Bankeberg.]

Porträtt från boken ”Sveriges Lokomotivmän” av Johan 
Volrath Orre.

Porträtt från boken ”Sveriges Lokomotivmän” av Johan 
Volrath Orre. Kindblad var maskinarbetare och extra eldare 
på Norsholm-Västervik-Hultsfred Järnväg, NVHJ, 1893-96, 
blev extra eldare på SJ 1997 och ordinarie 1899. Kindblad 
blev lokförare tydligen förare efter boken trycktes 1907.
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”Det från Mjölby kommande godståget, som 
framfördes av lokförare V. Kindblad, Hallsberg, be-
stod av ett B-lok n:o 1220 samt 38 lastade vagnar, 
därav en del av de främsta voro lastade med med 
levande boskap, hade enligt uppgift passerat den 
närmast från Hallsberg belägna stationen Åsbro 3 
minuter för tidigt och kom med stor hastighet utför 
den 5,8 km. långa  lutningen som finnes å den 11 km. 
långa sträckan mellan dessa båda stationer. På långt 
håll hade föraren iakttagit att semaforen visade stopp 
och han hade givit upprepade broms- och stoppsig-
naler utan att erhålla någon verksam bromshjälp 
från tågpersonalen. På grund därav kunde han icke 
stanna tåget i tid, oaktat han hade grusledningen och 
lokets bromsar fullt tillsatta och banan närmast utan-
för Hallsberg stiger något efter förutnämnda långa 
lutning. Då kollissionen syntes oundviklig hoppade 
eldaren av loket.” [...]

”I godståget urspårade sex vagnar, däribland ett 
par boskapsvagnar, vilka vräktes omkull, därvid flera 
djur dödades eller skadades så de genast måste ned-
slaktas.”[...]

”På torsdagen hölls förberedande förhör i Halls-
berg angående olyckan, därvid  det genast blev klart 
att såväl stations- som snälltågspersonalen var allde-
les utan skuld till olyckan.

Som inspektor tjänstgjorde vid olyckstillfället sta-
tionsskrivare Söderström, som befann sig framme 
vid stationen och sålunda ej hade något vid förhöret 
att berätta hur olyckan inträffade. Stationsinspektor 
Stålberg berättade att han han omedelbart blivit 
väckt varefter han skyndade till platsen samt under-
sökte bromsblocken på godstågets vagnar, vilket 
skedde ung. kl. 1.55 till 2.3. [ det senare betyder 
2.03.] (Lokföraren och konduktören på godståget 
sade sig då förut ha gjort liknande undersökning.) 
Det befanns att bromsblocken på vagnarna 7, 8 och 
17 ännu voro varma efter den skarpa bromsningen, 
under det att bromsblocken på vagnarna 28, 35 och 
37 (konduktörens) voro kalla.” [...]

”Godstågets lokförare, Kindblad, som om olyckan 
ingivit rapport till maskiningenjören, framhöll i den-
na som anledning till olyckan, att han ej fått tillräck-
lig bromshjälp. Han hade givit bromssignaler, samt 
själv verkställt sandning och bromsning på lokomo-
tivet. Efter påkörningen hade han vid företagen un-
dersökning funnit blott tre vagnars bromsar varma, 
under det tre voro kalla. Från Mariedam hade tåget 
avgått kl. 12.24  [kl 0.24] och kom till Hallsberg 
omkr. 1.14, sålunda 11 minuter för tidigt. I lutningen 
från Åsbro hade tåget ovanligt stark fart, men som 
vanligt hade han avstängt ångan. Farten torde dock 

ha uppgått till ung. 8 mil i timmen. »Det gick så det 
visslade.» Det var inte första gången detta inträffade, 
men så stark fart som nu hade det aldrig varit. Stock-
holmståget märkte han då han befann sig i ingångs-
kurvan på 200 meters avstånd. Vid försignalen slog 
han back. Att eldaren hoppat av hade han ej märkt, 
fullt upptagen av loket som han var. Vid samman-
stötningen trodde han sig ha haft en fart av 20 kilo-
meter. Kindblad förklarade att man alltid måste 
känna bävan att med detta tåg fara utför backen, syn-
nerligast som två tåg skulle komma nästan samtidigt. 
I allmänhet »tog man dock in tåget», d.v.s. fick farten 
minskad i tid.

Konduktör Johansson på godståget påstod att han 
börjat bromsa då han såg ljusen vid Hallsberg, om-
kring 3 km. från stationen. Han var av den åsikten att 
Kindblad i allmänhet körde med hårdare fart än an-
dra, ehuru man förut alltid kunnat få håll på tåget.  
De fem bromsarne försäkrade alla att de hört broms-
signalerna och bromsat.  I lutningen hade farten va-
rit mycket stark.

Enligt reglementet ska konduktören anvisa brom-
sarne plats vid de olika vagnarnas bromsar. Detta 
synes nu icke ha skett, åtminstone ej i fråga om alla, 
vilket Johansson medgav. Ej heller hade han förvis-
sat sig om att bromsarepersonalen undersökt brom-
sarna och funnit dem fungera innan tåget gick från 
Mariedam. Bromsarne medgåvo även att de ej regle-
mentsenligt undersökt om bromsblocken slöto. Ett 
par sade sig ha förvissat sig om att bromsen fungera-
de före avfärden, men hade dock ej stigit av för att 
förvissa sig därom. En bromsare hade dragit till 
bromsen och hoppat av tåget då han såg infartssigna-
len visa stopp. I fråga om underlåtenheten att nog-
grannt undersöka bromsblocken före avgången an-
fördes att tiden inte medgav detta. Det var bromsar-
byte i Mariedam, och då var det vanligt att 
bromsarne stego upp i de vagnar föregående brom-
sare lämnade och att man strax satte igång. Samtliga  
bromsare medgåvo att de kände reglementets före-
skrifter i fråga om den undersökning de underlåtit. 
Samtliga förklarade dock, som nämnts, att de obser-
verat signalerna och bromsat.

De vid förhöret komprometterade funktionärerna 
komma att ytterligare höras. Ingen har dock satts ur 
tjänstgöring, utan fortsätta att fullgöra sina turer.

Av ovanstående framgår såsom ostridigt att den när-
maste anledningen till olyckan varit, att godståget 
icke kunnat bringas till stopp i behörig tid; ävenså att 
den för tåget ansvarige lokföraren icke från tågperso-
nalen fått all den bromshjälp som var nödvändig, 
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och som han hade reglementsenlig rätt att påräkna. 
Enligt reglementets bokstav är han dock den ensamt 
ansvarige, men denna bestämmelses tillämpning i 
hela dess utsträckning har vederbörande dock för 
länge sedan och vid många tillfällen måst frångå.” 
[...]

”Och om  vi icke missminna oss har generaldirek-
tören för någon tid sedan uttalat, att någon verklig 
säkerhet icke ernås förr än kraftbromsar införts även 
på godstågen. Och han lär även hava varit betänkt 
på att efter kriget [första världskriget 1914-1918] själv 
studera de kraftbromsar som användas vid de nord-
liga järnvägar i Amerika, där klimatförhållandena 
äro ungefär lika med norra Sveriges.” [...]

”Man använder  fortfarande unga, i järnvägstrafi-
ken alldeles oerfarna och med linjeförhållandena 
okunniga personer till bromsare till och med i de 
tunga fjärrgodstågen, utan den ringaste hänsyn till 
dessa platsers betydelse för trafiksäkerheten. Den 
enklaste ansvarskänsla och eftertanke borde dock 
göra klart, att det, synnerligast för dessa tåg som i 
regel gå nattetid och långa sträckor utan att stanna, 
fordras en bromsarepersonal som icke endast är så 
väl förtrogen med resp. bansträckor på vilka den 
tjänstgör, att den under alla tider och väderleksför-
hållanden ögonblickligen kan orientera sig för att på 
egen hand sköta bromsningen, vilket är nödvändigt, 
enär lokets signaler oftast icke höras längre än halva 
tågets längd, utan som även har så stark fysik och 
pliktkänsla, att den kan övervinna den nästan oemot-
ståndliga sömnlust som uppkommer genom tågets 
rassel och vagnshjulens monotona stötar mot sken-
skarvarna. Gamla erfarna och pålitliga bromsare 
förklara också, att den viljekraft som t. o. m. vid nor-
mal tjänstgöring erfordras för att emotstå denna 
sömnkänsla, gör nattjänsten med dessa fjärrgodståg 
mer ansträngande än varje annan tjänst. Detta har 
också bevisats av inträffade fall, där tåg icke kunnat 
bringas till stopp i vederbörlig ordning utan passerat 
hela kilometer förbi station där det skolat stanna, och 
att detta sannolikt berott på att hela eller större delen 
av bromsarepersonalen somnat på sin post. Denna 
risk blir naturligtvis icke mindre därigenom, att den-
na personal i många fall tilldelats en alldeles omänsk-
ligt lång tjänstgöring, emedan vederbörande i stor 
utsträckning har den egendomliga uppfattningen, att 
denna  tjänst är särdeles lindrig.

Att med den ökade tågbelastning och tåghastighet 
som nu förekommer, fortfarande till bromsare anta-
ga och utkommendera unga och fullständigt oerfarna 
personer, som i många fall icke ens med säkerhet 
veta åt vilket håll bromsskruven skall vridas, borde 

anses såsom ansvarslöst för att icke säga brottsligt, 
och således även medföra ansvarspåföljd för veder-
börande. Någon annan möjlighet synes knappast fö-
religga för att ernå en ändring till det bättre.” […]

[I slutet av artikeln påpekas att även om tidsupp-
gifterna, bl.a. med ankomst 11 min för tidigt, förefal-
ler synnerligen graverande för föraren så erinras om 
att avståndet mellan Mariedam och Hallsberg är 30 
km varför gångtiden 50 min. inte ger högre medel-
hastighet än 36 km/h. Därtill kommer att tiden 1.14 
avser tidpunkten för sammanstötningen varför an-
komsttiden till Hallsberg borde ha blivit kl 1.16 el-
ler1.17 och den förtidiga ankomsten skulle ändras 
från 11 min. till 8 á 9 min.Vilka påföljderna så små-
ningom blev för godstågets lokförare Kindblad, kon-
duktören Johansson och bromsarne känner jag inte 
till].

acetylenapparater för järnvägarnas 
hjälpvagnar
 ”Som bekant finnes på vissa på vissa bestämda sta-
tioner på S.J. särskilt utrustade s.k. hjälpvagnar, som 
skola vara i beredskap vid inträffade järnvägsolyck-
or. Och samma är förhållandet vid en del större bo-
lagsbanor. Dessa vagnar äro för ifrågavarande ända-
mål försedda med varjehanda verktyg som erfordras 
för att så snabbt som möjligt lyfta urspårade lokomo-
tiv och vagnar, undanrödja vrakspillror efter inträf-
fade järnvägsolyckor, reparera spår, kort sagt med 
minsta tidsspillan återställa allt i behörig ordning för 
trafiken.

I dessa hjälpvagnars utrustning saknas emellertid 
en detalj vars nödvändighet vid flera tillfällen gjort 
sig påmint, nämligen acetylenapparat för skärning o. 
belysning m. m.

I utlandet har man för länge sedan infört dessa 
praktiska och man torde säga absolut nödvändiga 
apparater, enär man med de förödelser järnvägso-
lyckorna i utlandet oftast förete icke inom rimlig tid 
skulle kunna återställa trafiken utan dylika hjälpme-
del. I synnerhet äro de av värde då det gäller att 
rädda bland spillrorna inklämda människor från en 
kvalfull död genom eld eller kvävning. Hade dylika 
hjälpmedel och vand personal för dess skötsel fun-
nits tillgänglig vid Malmslättsolyckan år 1912, så 
hade måhända åtskilliga av de människor som där 
ljöto en kvalfull död, kunnat räddas till livet.

Den sorgliga olyckan vid Holmsveden den 26 
febr. detta år [rättelse: ska vara 16 febr. 1917] har åter 
gjort frågan om järnvägarnas hjälpvagnar och deras 
utrustning med såväl moderna belysnings- som skär-
ningsapparater aktuell. Som på sin tid meddelades 
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var det ett invalidtåg som genom felväxling mitt i 
natten råkade ut för en olycka vid vilken de fyra 
främsta vagnarna i tåget med förfärligt brak krossa-
des och prässades in i varandra, bildande ett kaos av 
järnbråte, tillbucklade klädselplåtar och träspillror, 
ur vilket hördes ångestrop från de under spillrorna 
begravna passagerarna. Med de bristfälliga verktyg 
och ännu sämre belysningsanordningar som kunde 
anskaffas på platsen började man genast räddnings-
arbetet så gott sig göra lät. Och fortast möjligt an-
lände ditbeordrat räddningsmanskap, såväl civilt 
som militärt, som i nattens mörker, utrustade med 
några lyktor, spett och yxor, energiskt kommo de 
förolyckade till undsättning.

Från järnvägsverkstaden i Bollnäs anlände även 
hjälpmanskap, som lyckligtvis bland sin räddningsat-
tiralj även medförde en skärningsapparat för acety-
len-syrgas, varmed den tilltrasslade härvan av sam-
manvridna vagnskopplingar och järnkonstruktioner 
behändigt sönderskars, så att man på jämförelsevis 
kort tid fick loss de hoptrasslade vagnsdelarna så att 
rödjningsarbetet kunde påbörjas.

Behovet av att bland utrustningen i varje hjälp-
vagn även hava en ändamålsenlig skärningsapparelj, 
såväl som en lätthandterlig och kraftig belysningsap-
parat, gjorde sig vid ifrågavarande olycka ånyo på-
mint. Redan i n:o 2 av »Meddelande från Svenska 
Karbidkontoret» för år 1914 påpekades acetylen-
ljuskastarnas lämplighet för sådana ändamål, och ef-
ter samma publikation (n:o 3 1917) illustrera vi här 
den nyaste konstruktionen på dessa apparater, näm-
ligen en kombinerad belysnings- och skärningsappa-
relj, avsedd just för här nämnda ändamål.”

”Apparaten består, som av illustrationen synes, av 

en gasutvecklare i vilken ace-
tylenen automatiskt alstras i 
mån av behovet (förbruk-
ningen); en mast med brän-
nare och reflektor för belys-
ningen; ett vattenlås med 
slangförbindning till en i 
masten fastskruvad slang-
kran; en syrgasbehållare 
med reduceringsventil, samt 
en skärningsbrännare med 
slangar. Såväl belysning som 
skärning kan pågå samtidigt 
eller oberoende av varandra. 
Appareljen, med undantag 
av syrgasbehållaren, är för-
packad i en trälåda innehål-
lande utom apparaten och 
dess tillbehör även 50 kg. karbid, vilket är tillräckligt 
för oavbruten samtidig belysning och skärning un-
der cirka 30 á 40 timmar.

Appareljen i dess helhet är synnerligen enkel och 
lättskött. Allt vad som vid ett olyckstillfälle erfordras 
är vatten för dess igångsättning, och detta finnes ju 
om ej annorstädes alltid i tillräcklig mängd i lokomo-
tivens tankar. Ljuskastaren lämnar en en ljusstyrka 
av cirka 3,000 normalljus och förmår klart upplysa 
ett område av omkring 800 á 1,000 kvadratmeter. 
Skärningsapparaten är försedd med tre utbytbara 
munstycken, för skärning av upp till 150 m/m [mm]  
godstjocklek.

Apparaten är konstruerad av Svenska Carbidkon-
toret och tillverkas på dess svetsningsverkstad i 
Göte borg.”

[Den 16 februari 1917 körde 
nattsnälltåg 3048 in på ett 
stickspår och in i vattentornet på 
Holmsvedens station , se bilden 
ovan, på grund av en fellagd 
växel varvid 11 personer omkom 
och 40 skadades. Det var en 
transport av ryska krigsinvalider 
på väg norrut. På fotot syns till 
vänster en svetskärra av samma 
typ som vi har på NBVJ.]



Två tidningsurklipp från Nora Stads och 
Bergslags Tidning berättar om växlings
missöden.

Det är i dagarna  85 år sedan en personvagn spårade 
ur vid växling i Ervalla. I december 1925 spårade en 
boggivagn ur och ett 20-tal passagerare fick åka till 
Nora i en godsfinka. Boggivagnens ena hälft kom in 
på ett annat spår och blev stående på sned över spå-
ren. På den tiden var det enkelspår mellan Örebro 
och Frövi. Ervalla var naturligtvis lokalbevakad så 
om det behövdes kunde man snabbt hindra andra tåg 
från att köra in på stationen – risken för att ett annat 
tåg skulle komma in på stationen och köra på den 
urspårade vagnen bör ha varit liten. 

I dagens läge med dubbelspårstrafik och Ervalla 
fjärrbevakad skulle en motsvarande urspårning kun-
na vara mycket farlig eftersom risken för påkörning 
är påtaglig. Om en urspårad vagn inte står hinderfritt 
för passerande tåg på ett eller flera spår och om spår-
ledningarna på de berörda spåren då inte är kort-
slutna, antingen av vagnen själv eller manuellt med 
kontaktdon av personal på plats, är risken mycket 
stor. Det hjälper inte heller om spårledningen har 
kortslutits efter det att ett annalkande tåg redan pas-
serat den/de huvudsignaler som annars skulle kunna 
stoppa tåget före urspårningsplatsen. I ett sådant fall 
skulle ett modernt signalsystem med ombordbaserad 
signalering  (hyttsignaler) och som kontinuerligt upp-
dateras, som det framtida signalsystemet ERTMS, 
vara bra förutsatt att det är tillräckligt snabbt i databe-
handlingen och i radiotransmissionen till tåget. I 
ERTMS level 2, som införts på Botniabanan, an-
vänds fortfarande spårledningar eller axelräknare, 
men i slutversionen level 3 används inte längre spår-
ledningar och då behövs något annat redskap än kon-
taktdon för att man ska kunna indikera att spåret inte 
längre är hinderfritt.

Det andra missödet inträffade i juni 1936 under 
växling i Gyttorp då  4 tomma godsvagnar, samtliga 
utan bromsinrättningar kom på drift och rullade mot 
Nora. Det fanns en bromsare ombord på en av vag-
narna men han hade ju inte möjlighet att bromsa utan 
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hoppade av. Konstigt nog hann man sända medde-
lande från Gyttorp till Nora station som lyckades sän-
da  ut ett växellok för att möta de skenande vagnarna. 
De måste ha kommit med hög hastighet utför den 
långa och stora lutningen  från Gyttorp. Smällen mås-
te ha varit kraftig både i de fyra vagnarna och i loket 
vid sammanstötningen. Man kan undra om lokperso-
nalen var kvar ombord på loket vid smällen. De hade 
nog inte hunnit få med någon lämplig vagn som ”de-
formationszon” framför loket när det körde upp för att 
möta de skenande vagnarna. Om man har en ”lagom 
mjuk” vagn emellan som offras för att ta upp mycket 
av rörelseenergin i de skenande vagnarna så minskas 
ju risken för skador på det värdefulla loket och lokper-
sonalen. I detta fall vore det kanske bättre att vara 
kvar på loket än att hoppa av i sista ögonblicket efter-
som de tre främsta av de skenande vagnarna inte bara 
spårade ur utan kastades omkring varför risken att bli 
träffad av någon av vagnarna var stor. 

Från bygget av Nora-Ervalla linjen berättas att 
några vagnar kom i rullning vid ett tillfälle. De fånga-
des mjukt upp av loket ”Förstlingen” som körde för 
att möta de skenande vagnarna och i rätt 
ögonblick vände rörelseriktning och kör-
de tillbaka så att skillnaden i hastighet 
var låg då vagnarna nådde fram till lo-
ket. Men på Ervallalinjen är lutningarna 
mindre. Jag tvivlar på att detta förfaran-
de skulle fungera så bra ute vid de kraf-
tiga lutningarna i Älvstorpsbacken.

NBV hade ännu inte infört tryckluft-
bromsar på tågen 1936, man började 
införa det 1939 och det lär inta ha bli-
vit helt genomfört förrän i mitten på 
1940-talet.  Men även i de tryckluft-
bromsade godstågen gick det ju 
många vagnar utan bromsinrättning 
så viss risk för att godsvagnar skulle 
kunna komma i rullning och skena 
fanns ju fortfarande. Med hänsyn till 
lutningsförhållandena så finns det 
anledning att vara särskilt försiktig 
vid växling på Gyttorps station.
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