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BANBYCCNADEN.

et var den 29 maj 1855, som verkställande direktören i järnvågsbolaget

grosshandlaren Pehr \'Iurdn och chefen för jämvägsbyggnaden löjtnant

Claes Adelsköld i spetsen för sex man; hvilka hvar och en drog sitr

skottkärra, tågade Nygatan i Gefle upp från Brobänkshållet norra

\Jgen ul till Sitrråser f;;r alt tflga cle lörstr spadtagen fö. jä'nvägs'

albetets påbiirjande. Dessa de för'sta skottkåroma fylldes i Sätra-

åsen och utlördes. De små kanonerna vid det sttax där bredvid be-

lägna utvärdshuset Karlsbolg 1) dundrade, och många af stadens in-

r'ånale dlucko den dagen en välgångsskål för' Gefle-Dala järnvägs ltatr,gång.

Atbetet påbörjades sålunda den 29 maj 1855, den första dagen visserligen ned endasi

sex man, men påföljande dag hade arbetsstyrkan vuxit, och från och n.red juni trånads in-

gång volo 100 rran dagligen sysselsatte. Under juli utgjorde at'betsstytkan 150 man, undet

augusti, september och oktober månader '100 man hvarje nrirnad och under novenber samt

första häilten af december 600 man. På hösten 1855 utbröt kolela i Gefle, hvilket förorsa-

kade, att bofåt 200 n]an öh'ergåh'o arbetet på grund af räds1a för'sjukdomen, och oaktadt

byggnadsbefälet gjorde alla bemödanden lör att öka arbetsstyrkan åfven genotn för'höjning i

aflöningen, kunde icke störle arbetsstyrka ethållas än den ofr:an nämnda. Flån nridten af

december 1855 tilL slutet af januad 1856 1åg allt utearbete fuiikomligt nere.

Den lörsta svårighet, som mötte vid Gefle-Dala järnvägsbyggnad, val att anskaffa dug-

liga ingenjöFbiträden. B st på sådana rådde, då i ållmänhet alla, som Yarit lned oln de här

i lar.rdet dittills utförda, ytterst sr.r.rå järnvägsarbetena, blifvit anställda vid statens år 1855 på-

började jämvägsbyggnader. För arbetschefen fanns

r:idt han icke ville vända sig till utlandet, än att bland

sina personliga bekanta utse och söka föt'vät'fva dem,

han ansåg äga de kunskaper och de egenskapet' i
öfrigt, som erfordrades lör att blilva dugliga järn-

vägsbyggare.

Till iöjtnant Adelshölds närmaste man an-

tog direktionen löjtnanten vid flottans uekaniska

kår' Frithiol \,'aldenström, som förut arbetat under

Adelsköld. Såsorn stationschefer för arbetet anto-

gos löjtnantema Gösta Lilliehöök (nuuera major,

därföre ingen annan rnöjlighet, för så

1) Låg, där länslasarettet i Gelte nu är beläget. Iörsta dagen i Sätraåsen, cft€r en santida teckDi.g.
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bosatt i Llppsala, som våh'illigt lämnat mirnga och r'är'delulla rreddclar.iden iill detta hapitel)

och A. Leijonhufr,uci med lön al hvaldela 1200 lihsdalel banko om:uel, slnrt föL uttilrrnclc
al nödiga mätningar H. r'on Wolcker', S. R. Ör'tenglen uch G. 'lol1 rnecl hvarclera 3 tiksdaler

banko om dagen i alfi:ocle. l)essutom anstälicles maskiningenjör'en
'fh. Hl'asser med uppdrag att uppgöra alla litningal för'bloar', hrilka
af sparsamhetsskäl uppför'des af trii utom bron iifr,el l,illån i Gefle,

sorr byggdes afjäi'n, ät\'ensom ritningal till lokonotivstall och naskin-
verkstäder samt ati öfverYaka deras utfilande. Såsorr chef för'repara-

tioner af lokomotir. och lullande nateliel i öfiiilt sarnt kontlollant i
England lör där inköpta effektel antogs maskiningenjör'er.r A. Sahl
st1öm, hvilken liksorr Hwassel elhiill i] 000 f iksdaler i ihsml'nt on.I

år'et i Iön. \rida|e anstäildes som bitrådande ingenjör'er' löitnant

O, \'on Otter med 100 riksdaler riksrnvnt i mirnaden, civilingenjiir'

.\xe1 Heinrbiirger rned 83 r'ilisdaler' 16 skilljngal riksnr-vnt i månaclen

och oivilingenjör N. Soneson ned 3,r'iksdaler' 2{ skillingar |iksurynt
per dag, hvilka aflöningal sedermeLa lör' en och annan undcr arbetets

går'rg något ökades. Tiil kamle|ale liir bolaget antogs brukslörva1-

taren D. Her'lenius rred en lön af 3 UJO riksdalel r'iksmy'nt onl året, till kassör' L. Sjöbetg

lned 2 250 r'ihsdaler liksr}rynt och till bolih:illare Gustal Collvin lned 1(X)0 riksdaLel riksl ynt.
'filL a|kitekt att dels göra ritningar till alla stationshus, \'aktstugor, iragasin m. m., dels

öfvenaka deras upptörande antogs arkitekten llår'ten Spieling mot en aflöning af 1200 liks-
daler banko om året, som fiån och med 1857 ökades till 2 OI) r'iksdaler liksmynt. Seder-

mera engagerades i miur af arbetets utsträckning flere ingenjilrer.

Att för öfver ferntio år' sedan sätta i gång ett arhete af Gefle Dala jär'nr'ägs on.ifång

och utstråckning medfölde naturlititvis svår'igheter', hvilka i vår tid är'o okända. Allt shulle

ordnas lrån bö{ån, alLt skulle konstrueras och ritås ftån spett, spadar och skottkärrol till
\'ändskifvor, kranar, bloaL och byg€lnader ln. m. Arbetschel'en och hans nårmaste man) de

enda, som ägde någon pr-aktisk e|farenhet, hade undel arbetets första periocl en mycket liläf-
|ande Eänstgöring, i det att alla bitr'äden lnåste instrueras och hr,arje detalj af deln

ilfven akas.

Under arbetsåret 1855 utför'cies en

stor del af jordalbetet mellan Gefle och

Bäck, där .järnvägslinj en skär stora lands-

r'ägen mellan Getle och Falun och den

första plats, hvarest station skulle föl-
läggas, hvarjän.tte öfversiktsplanerna lör
det hela utarbetades,

flatserna för stationer'
och vaktstugor be-

ständes. I salrband

lärrred faststäi1des Projeklerad !åndanordoing midt 1ör båqvahtstugan,D:r 2i Naret.

också iifr,ergångsställena öfver de Yattcn-

dlag, som järnr'ägslinjen korsade.

De sålunda ut sprungligen bestån.Ida

stationerna \rolo följande: Gefle, Bäck,

Xlalgretehill, upplijrd af Forsbacka bruks-

ägare, Jädran, Kungsgården, Ston'ik,
Robertsholm, Korsnäs

och Falun. Af dessa

finnas ännu i sin ur-
sprungiiga egenskap

och med bibehållet



läge endast \lar.gr.etehill, nunrela bcnailrnd FoIsl"raclia, Iiungsgål cler-r, llobeflshollrl, nulllela

l)eniintnd Hofor.s. sali.tt l{otsnäs bibehirllna, alla dock mccl lrlJ'clict filtiintitacle slriirsJ Sterll och

utYidga.le bl.ggnacler'; de iiiiiga äro dels lai1fll1t{rde till aNan l.lats, dcls rindlade till hå11-

platset cllct ock nedl:rgcla.

Gelle statjon. fr.iur och nccl den 6 septcrrber' 18r.r lreniirrDd (]clle norra, \'ar sålund&

ur.spr.ungligen bclägen å ilcrr .c. k. Stola Htiluen lllirit lrlt it]gbåtatras tilliiggsPlats lnen

hat. unrier år.ens lopp. unclcr.gritt betvdande f(jrändringar. Fr'ån och mccl clen li roYetrlbct 1877

ll\'ttadcs all persontlafll{ r-1är'iiiår'r till den då n)'anlag-tla Gelie station, sorrr lt bciiigen Yitl Jättt-

r-ägsesplanaclen. L)er-r -l tlraj 190(r blcfvo stationsinspcktorens cxpeditioll och diirjiinlle \agn-

|angc|ingen 1ör'lagcla till den lt1'alllagcla tange-

lir-rgsbarg:iltien vicl egendotnen Dnsta. Stations-

hu-set netl cls år 1907. Numet a äro endast goLls-

magasin crch godscxpcdition ll ar :r sin ulsPlung-

li!,-a !-.1 
ats .

Baick lir' .indrad ti1l hällplats och stationcn

fr)rlagd till \'albo.
Orr den 11 kilorretet iån Gefle belägna

Biicli stations fii$ta stationsinsPcktor ber:ittas,

att han, sorr iclie \a1it i Falun se(lan jiitn\'ägen

l.lel liir.ciig, och pri tio rils 1i.1 iclie rest till Gefle pei jiim'äg, en \-acker clag iLr' 1i378 ölvcr-

l.aslia.le trailkchefen rtrcrl ansiikan on tjahstledighet fi)r att besiika I'at iselexpositirnen, hvilhet

ha1 också gjoldc, clocli utalt att pa,cselil Gelle. \'icl helnliorllsteli fi rin Patis beslig han enlellet'

tic,l Fa[ln. Året diir.pir, 1879, af]ecl han soln stationsinspelitor i Yaibo, dit stationen i Bäck

blifvit fllttad.
Jiidran station, lorlagd till irn rirccl sanrnriL naDn, air sedan år' 186i] nccllag-d sotrt ,<tation

och ersatt med uv station rid San.|'jliens jiilnlclli, hlilket nrl firt ticien si! siolartadc et&blisse-

ment anlades uncler iitctr 1,961 1lJ6iJ. Dcn l5
ars 1862 påbörjades niinrligen ri)jninge[ i

skogen för' jiilnler'licts bYggnadet, och clen 16

juli 186i3 ptidtogs nrasugtrcn. Dct val lionsul

G. F. Göranssons banbrJ'tandc e\Perilllcrt Dleil

b esserl-lel lrctoden, -sour skapaclc clctta stora filrc-

1ag. Hans för'söli utlairlles fd|st \itl Ddsliens

masugn i Ilusby sockelt, tnen clå c1e iindtJigert

började visa sig frulitbailan.lc, blef r-1et uiitlvätt-

digt att Yiilia en plats, sour hade fii|bindelse

rrecl r iir'Llssauliirdseln. Dernr flals blef den

nuva|ande Yid en Yik .Il Storsiört. På ciet stlille,

där Sandviliens storaltadc jiilrrr-e|k nu ligger', 1'amrs fr)r'c ltj6l ingenting atinat ält slio!, gerlr)lil

hli1licn (,icilc Dala jiirnyrii{^ r'itt li atttdtagett. De enda bollillglr, sonl lunnos där, \'oro.iairn-

\:ägens banlalitstuga och en gaLural bolrdgiud. l)enna rlii så ensaLuttta plats bebotl.lcs däl-

LGcfle nor.. strlions törsta godsnrg.si.,

Jädratrs år 1Slji Dedrilna ståtionshus.
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cnot år 1908 af 7950 personer'. Jär'm,erket sl'ssels:itter !100 albetare, och tillvet kn ing-at ne

tuppgingo under år 1908 till ett viir-cie af rnellan 8 och 9 n.ri1liolrel klonor'. I hYi]kcn stot'oln-

fattning järnvägen tlafikeras af verket kan man biltla sig cn löreställning on, då uran vet, att

det med j.im\-äg under'år' 19011 elhöll blancl anrat lJll 800 ton stenkol, 2l iJ(U ton trailiol och

37 900 ton malnr sanrt afsände omhling l1 700 ton fiiliidlade iär'n- och ståhatot.

Stolvik statiot.t ii1 ändr&ci till hållplats, nu-

nrela benärrnc1 Lilre StoNih, och stationen for-

fllttad till Nedre Storvik, nu 1re(l nanlnet Stor-

iik, i för'eningspunkten rrcllan Gefle Dala oclt

ltortit:LlLnblntlt.
Korsnäs statior.r undergick under' 1 8(ro-taiets

lilr:sta år' r'iitt stora för'äncilingar'. Platscn, h!il-
lien för'e jär'n\'ägcns tillkomst utgjordes af en

stenig backsluttning rred dupt inghende viltal
af sjön Runn, \'ar ganska ober]rärkt. \'isserligen

hade där funnits t\'å mindle koppalhl'tto| Gam-

[e]h\.ttan och NYhvttan nren dessa \-oLo redan

lid denna tid nedlagcia. T)airellot lillnos en rrjöllivarn fiir t\enre pal steuar s.rlnt en literl

enbladig såg äh,cnsorn en ganska anspr'ålislös hamnblt'gga. I och rnccl järn\'ägcns b1'ggandc,

och isi'nnerhet sedan ,jen blifvit fiirrlia, firlvarcllades lik\'äl st?illet l]astigt och hiigst bet\,dligt.
'I'vrl stora sågvelk anlades, r'alsvelli b1'g,-gdcs. Kolsnäs blel srilur-rda nrlcket lbft en liktig-
storindustriplats.

Falun station belinnes visseliigen på ungefär' den ulsplungiiga platsen nten åt nulllera
orr.rb)'ggd, betvdligt ändr-ad och i alla alseentlen utvit1gad.

Så sna|t lajjtnant Ådelsliöl(l elter sin an-

liorrst tilL Gefle Lrörjat studera liostnadslirslag
och kår'tor samt gåtl den blifvande jiirrrr'ågs

linjen flam mellan Gefle och Falun, insåg han,

att kostnaclsför'slaget Ya| alldeles liir lågt be

r'äknadt. Det af kapten Nolströrr sex år' fiir-ut

uppgjo|da förslaget slutade, som nämndt, p.i en

surrma af 3 600 000 r'iksdaler liksml.nt. \'isser'-

ligen var statslirnet 2 +00000 riksdalet tiksml'nt
och aktiekapitalet lilia stort, mcn iran ha.1e be

läknat, att hälftcn al dct tecknade sliulle utgöra

en resen'teclqing! som man hoppades, att akticteclilralne iche skulle behöfva utbetala. Adcl-
sköld skaffade sig dairLie direktionens upprlrag att uppgöra I'undc|sökning och utstakniDll-

af järn\'aigen sår.rt nJ'tt liostnadsföfslag,-. Denna unde|sökning och r,rtliilining \-isadc, att \'äg-

l:ingden härjgenom visscr'1igcn sl(ulle b1llva I a nril liottate, nlen att slutli.qa kostnadssuluran
skulle uppgå tiiL 5198000 r'iliscialcl lilism_frrt. Denl)a öllring i det sex år' för'ut uppgjorcla

Sån.1vi!.fq strtiorslrrr årcf lS{iiJ -lS1iS.

Storviks år ltii n.drinr. ståti.nshus.



Robertshotms (nuvarande Hofors) stationshus intill år 1s7rj.
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kostnadslörsla€iet hacle sin hufvudsakligaste gluncl där'i, d/l dagaflöningatne under' år.ens iopp
stegrats högst bctr.clligt, all iutningaure i det nl'.r fdrsl.ig..et nrinskats h.irn 1: -l0 till l: (d). tttt
tyngre rails, 20 skålpuncls i slället lör 1j sl<irlpunds pel firt, och soliclale undelbl,ggnad an-
sågos \-ara behöfliga, stutt att störrc och flcla loliorrotii' ail\'ensorr 1le|e statione| behöfdes.

Sålunda visacle det sig redan vid fö1sta bilrjan al iubctct, {rtt cle pcnningerle,:iel ril stats-
lån och aktieliapjtal, l ljO{) 0Ol rilisclalel lilisnrvnt, sorr-r bolagct ägde att disponera, r,olo otill-
1äcliliga liil att 1a i iit n\':ig-sat betct tullbordadt. Sii!tslturct utlJr)lnades endast successift, och

af aktieteckningen återstod ännu Yid n]idten af
hr' 1ii.l6 att atvtha 555r st. aktier', d. \.. .c. att

i alitickapitalet tattades öfYer ett år' eftcl dct
jäfn\'äs-.sal betet påbörjats 555 500 riksdaler riks-
lnl.nt. För' rättigheten att loftfarande lä lvlta
clen åtelstående år'liga anclelen af statslånet for'-

dlades, att aktiekapitalet i sin helhet shulle |ala
inbetaldt för'e 1851r år's utgiurg. Jiirnviigen b\.cg-

cles ocksiL undel en tid af ovanligt trvclit pen-

ningeställning, dri dct r,isade sig nästan olrttligl
&tt skal'lä peng-ar', och de linansiella svrilig
hetelna st'ntcs nrången gån.u,- niila nog oiih er'-

vinneliga. Cenorr.r cle leciancle niiltnels or.anliga ener.gi och iasthet sant lel\ andc tro på
löretagets n)'tta för landet och blgeien liur.ide arbetet det oalitadt n:l sin fullbordan.

På iär'nvä-c,-ens b1'r'å, inr1.r'rcl i glosshandlalc llur'6ns hus i Gefle, hadc under \.ir.rter.ns

hpp 1855 1856 al birggnadschefcn och ing-enjör'elna utalbelats lLrllslaindig-a Iiartor öfi'er
jäl'nvägcns för'läggning i plan, eltel plotilerna hade kubiknasso|na Lrträlinats och albetstitlrin-
gar blilvit uppgjorcla lalt stationsplanet, [l,ggnader, broar., trulrnlol.) r.edsliap nt. llt. eltcr. dcn
al Adelsl<ijlc1 utstakade b1'ggnadsplanen, så att allt dvlikt failartrete Var lilalt till r år'cn 18i{r,
då utcalbctct rred stölre k|aft kunde taga sin början.

Arbetsst1,r'kan, sonr under januali--rraj l iJJ(t växlat ntcllan 5(t0 .,.h 9,,0 u,on, .r1,pgi"L
undel juni, luii och augusti till omkling 1 300 nan, och uncleL septelilber clecen.rbcr. r'alicr.adc
det.r utellan 900 och 6i0 nan pel niånad. Hälsotiilståndet bliurci albetalne under' år' 18ö(t r-ar

godt, trren r'ädcr'leken va| sr.nner'ligen ogJ'nnsaut, och liölclen ko[r på höstcn cn urånar-1 tirii
gare än vanligt samt höll i sig ungelä' cn månad faingre ain Vanligt ha1]. på r'år'er.r 18ir7.

Arbetet var sir oldnadt, att hela bansträckan lal delad i ttenne afrlelnir]gat, clen ena

från Gellc till Robellsholn och clen andla fr'ån Robertsholr till Falun. Dessa altleiningar
sönderföl1o vidale i ind|c, hYa| och cn uncler sin ingenjör, sour i sin oldlring hacle bitr'ädo

af nir e11ör', schakhrästare och förmän. Sirlunda i)h'eltogo bolagets egna ingenjairer bandelalne

Gcflc Bäck, Bäcli J:idr'ån, J?icilan liungsgården) hvalemot l{ungsgär'den Stcxvik lämna.les
på entreprenad ti1l no|r'[tanncn A. 'Io|kildsen s:r]ut Stor'\' jli-ltobeltshoLr till den på sin tid
väl bekante järnvägsentreprenör'en brukspatlonen Fr. Sundler'. Dessa båda entreprenader kon-
tLollelades irI I'jtnantcr' f'he"e ö. \o]r OrLLl.

l*



BÅ^-BICGNADLN.

Jrirn\'ägsalbctct å liqjcn I{ungsgår'den Stotvik hlei svnnelligen tirlcir'öldt genon.r sr'årig-
heten ått bilda banvallen öfvel det djupa hairret rid Sl'ltbäckenr d.i fast botten antr.äffadcs

på lijtst närDarc 60 lots c1it4r, och h!a1est pålnine rrr:iste vcrkställas till för'ckornurande af
vidstriicl{tarc s junknirrg,

Inon.r den ancla afclcJningcn på clcn 2r,: uril 1.:rnga, c1å lullkonrligt obebvggda och förut
ofarbala sträckan af linjcn errellan Robertsholnr och hemmanet DanTmen, be1äget omkdng en

mil fiår.r Falun, anlades för'

arbctcts rni)jliggiilancle pri ät-

skilliga stiillen nclJan sjiralnc

och Vattcnrltager-r trar]spolt

\'.iglr, hYarjiinrte Vattcnclragen

upprcns.rdes. \'idare uppf(ir
cles boningshus och baraclier

fiir albetsbel?i1 och rransl<ap

sa|rt fiir arbetspersonalens

proviantcl ing tvcnDe bagcricl'

rned bn'geelier iärrte ploYiant

rragasin och fi)r trrnsporterna ni)digr! drängstugo| r.rch stallar'. lå cienna \-:igstriicl{a arbcta-

rles hela \'inlerr l8i6 18,r7 nrctl linjcns upp|i)jnir-rg, Iriicldningal pii ruossar, stcn- och belg-

slrriingning, och på r'ilen 18i7 bi)rjacie jordarbetet, sorr utstriicktcs tlll l{o|sniis.
Vicl hanYaktstugan liiillvilier.r, nu!alanclc lio|slin station, ordnades laiirarestiLtioti nted sjuk-

sluga, br.g,-cli och lrnr.rdelslaigcnhct, hvillict alll stocl fiildigt, dti joldalbetet sattes i giing.

Dcn 20 r.tolerrbet L8S5 anliour dct fii sta r'äl-cpartiet fliin llngland till Gefle. Undcr' år' 185(r

anliir.rcle inalles adcrk)n iirtyg fr'ån llnqiar]ci ti11 Geflc, lastade rred olilia slags effeliter, loko-
rroti\', \'lgnar, rii1s, r'iindsliih'or', ,, et l<tYg nr. ln. frlI jii|nr,iigens |iilinilg, och hvarje iu under'

b1'ggnadstiden f(ntgingo s:indningarnc pii sanlla
sätt liredelst 1ht1.g liiLn llns-land till Gefle. Intet

haveri clle| någon den |ingaste sjöslrada träl1ade

någon af dessa många skeppslaster.

Iitt gamrnalt tairiigen förslitet pcrsontågs-

lokonrotir. saDt tvenne nYa elter dåtidens rle-
ning starka godstågslokomoti\. inliöptes hån
linglanrl. Det lör'sta elht)ll namnct "Norden",
och de birda sistnänrnLla blel\'o hallade "Gefle"

och "Kullan". Rälsen, iifver-r clen fr'ån Iinglanrl,
lal al jär'n och \'ägde 20 skålpur.rd per straicli-

fot.1) L:ingden ir hr-arje r'äls var'20 cnsclslia f{rt.

ståncl, biirjade r'ailsliiggning oclt glusninc pri Gefle station

tcrrasscringsalLretet fortskre.l. Detta arbctc lredlels nrerl

1r llolsvefllr 10,5 shålpund peI engelsli lot eLler :8,ri kilograrn per nleter.

!_alnn lr lsiLi nedrilDa starionsh s.

Sedan inki)p al slipral komnrit till
och litlale efter' linjen i clen rrån,

P 1,i. t-..., ,t:, ,1.,-.F',r,, .'|'''id' F.k inC.
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r.1c11 ber.rilina.le liostnaden hif ]rrr.rds\ aigsLrfolt llied tilitarts\';ig-ar. sel:in Geflc Dal8. jiir.nV:lgs-

aktiebolag å or..1inar.ie bolagsst.innlla den fL nrai 189.j bcslutat ik1äcta sig fullt ansva| dels

för fllllgitrarl.le al alla de sk\.ldighetef och folLrinalelscr, solll \'cdclbi)l.rndc liolllnre att åtaga

sig bctr.äffancle trl.ggandet af den liorrrbirct.lrle .iiirlr\.iigs- och lanc1s\'ägsblorr, deis löI åtcf-

bät.ande iLl dc till detta ar.bete h'lladc statsnredlen, ifall lln)t liontralrtet blÖtes, dels fo| iLter'-

lärrnande al st{rtsbidl.aget, dairest {iungl. Ilaj:t harndcles sltullc finna ilräga\':Llande []ro billrt

uteslulancle an\:ailldas f(lr iairn\'aigstrank, och sLutlig-en filt undelhållet af nämtrcla b|Ob1'ggnad'

ti1ls detsarnLla kuncle Yala i lag-a oldr]ing pii all]an öiverfh'ttadt, kuncle kontt'alit om bto-

bYsqnaden alslutas rrcllan liungl. \-äg- och \attenblg-gl}adsstJ'relsen och den af våghållniDgs-

skyldige r,alda arbetsstllelsen

A|betet å dels siiilfva bron, ciels

srJtr 'n t^J ":trt.d lt s:rr bu jarr i 'un'

sanrLlanbir.rclningsspår'et me11an bron och \lora Nolets

189.-r. Sarrrttanbindningssprit et, som är' 7-l-l mete1 1ångt,

air b]:ggdt på en bank

rre.l lutning fr'ån l lo-

ra Norct station af

I 1,, lretcr pel I 000.

Bron, h\,i1lien lltiitel'

i längcl 170,r neter',

är uppför'd enligt de

hiil of\-an arr]nämn

da, afnraiot Nysttörn

utliircla och af r'äg-

och \'attenbl'ggnads-

st],re1ser godk:incla

ritringarne, llred landfiisten och l1'r'a btopelate, hvilka llvila på stenliistol och pålgrunli. Bro-

peiarne :i1o helt och hållct nrur';rr-le i cemcntbluk, rledarr i larrdfiistena detta är lallet med

gr.usskitiena, pallskiltet och det nä1mast därunder lige-anclc skiftet. !'rrin llora No|et riiknadt

air.o brolts t\-enne fi)rsta spann fasta uecl pataboliska fackvetkst eglat, soll upptill ät0 på nrir-1-

ten sinscntellan fiirbundna med tle tvätbalkat; clessa sp.rnn ailo hvatdera -{(r,r 1rletel långa.

Daireftct konnncr s\'aingbron, hr.ats båda spann, so1l1 bestå af t'alia facll erhsl eglal, ailo h|ar-

cjeta l5.o mcter lirnga, och sLutligen ett thst spann lika mecl de biLcia fti|sta orl.I +6,r rletef

Järnarbetet å bfon äf utllördt och le[ereradt af N5'a aktiel.olaget Atlas i sbckholnt nred an-

vändandc af huh'uclsaliliger-r ilötnctall - otltkting 130 ton fiån Domnal lvets iär'nvetli.

Bron är ber':iknad för cn belastnjng af {i00 kilogtaur fer rleter'

B!.on yilt 11red undantag af blobana fi,f ]ands\':igstrafik fullboldad dcr.r 15 septenrber' 1l]96,

besiktigades den 19 och i)ppnades fiir allmain tlafik den 11 seplenrbcr' 1896'

Kostnarlen lilr samntaubindningsspti|et fiirn Ilola Norct station till bron nled bank och

\,:igpo1.t |ar lil (r70 kr.onor och fiir si.iillya bron utan landsYiigslrana och tilllaltsr'ägar' 171505

kronor'.

Iiller liir.cligbl:ggat.rilct af ofvannrirrndrL Lro irfier' Öslcldaläl1i en och af sa]ntn:rnbitrtl-

ningsspiiret ]lor.a \or.et [r].on ut.ejorrle I'alun Rätt\-ili \k)Ia iärn\'ägsal{tiebolags skulder':

llron öfrcr Öslerdal;ilf'cn vid Mora.
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Br.on, hr:iiken uräte1. i llng.1 1LJ,i tjletet, ail uppfdld enligt af cir ilingenjöten o N-vström ut-

ldrcla och af Kungl. \'iig- och \-attenb)'ggnallsst)'t elscn godkända ritningar ucd landlästen ai

sten och tYennc bfopelare al stirl, hvilande på stenliistor. SiLVi'il landlästen son pelatkistot'

iiro uppmuradc i cementbtuk från bergbotten Broilf"'erb1'ggnaden' sotll liuger lrolisontelll ocl.l

omkr.ing 16 ureter öfYef älf\'ens \attenl'ta, ail utliif!1 al götrrretall och ståcnde pataboliska

fackvelksteglar i i)

spann, hr,ataf dc

tvenne I'ttersta haf:

va en längd af 2ö,ss

och dct nrellelsta al
(rL,s eff'ektiva mcto.

Det nellet sta sPan-

nets parablar .it'o

upptill sin-cemellan

firl bundn.r med 5 st.

raka fackr,ct'ksregliit'

och I triilballiar.
Pclalnc iiro utfiir,.la

a\eltrYcl{, är utlill.laf nitacle balkal' i fackverkssYsterr' Bror.r, sorr är ber'ilinad liir ili tons

och leYetetacl af Giiteboll{s trekanisk;r vcrl{stads aktiebolag'

EniilStor.aKoppar.ber.gsBelgslirgsaliticbolagcr.|t.juditjiir.nr.ägstrolaget.rttmedelst
kr.aft fiån liraftstationen Yid livatnsleder-r lir anstrilla fölsöli []cd elclit|isli ctilt å banlinjetr

FalunAnsberg,och.låC]enD.1fiågavat.afs:ilskil.itStortintlessefijf'iän\.ägsholaget,
emeclanjät'nr.ägenberöIdef]erer.attcnlallochcliil.igenon.rlärrrpadesigför'e]ektrislidr.ift,gjot..
cles i skr.if\'cise ti1] Konungen den I deceDber 1901 liarlställning oln ett statsanslag al lOtl0(D

kronor fiil. anställ:utde af lörsök på den ?1 hilo|retel Långa banlinjerr Falun-Anrsberg ureil

\,issavidnraskinfabt.il<enOerlilroniSchrr'eizaldilelrti]IenD'Huber.lionstfueladelokollrotir'
och.ifuigaanoldningaffölanr.änclanc]eatelelrtl.iskStIönSåSorndliflrlaft.FläI\.idfiamhölls,
att inlörandet af elektrisk jär'nvägsdlift skulle liir hela lanclet Yara af den största alhrån-

nyttiga betldeise, att det itr'åg:rsatta sJ'stcmet \:orc lärlplilit fiir ett föEta fiirsöli' enär det

cndast alsirge ånglokorllotivers ers:ittande lnecl elektrisli& lolionoti\'' under det den öf1iga

rullande rraterielen finge olijl.aindraci bibehål1as, och att ansiagsbeloPPet skulle anviindas hufvucl-

sakligen tilL betäckande af kostnaderna lör translbrmatol er, kraftledningar, linjeförbindningat ,

vagöfr ergångal och sälie[hetsinrättningar' Kungl järnYiigsst]'relsen' till hvilken fiamstiillning-

cn öfl'erlärr.Iniules filr utlåtandc, lilrklarade i sklifvelse al den 10 april 1902 sig icke kunna

fin.or.da bilhll till densamma huli'udsakliger.r på den grund, att den af si;knndeDa länlrlade

utl.cdningenickevar.ful]stänrlig,äf\'ensonlattdenutlofvadeelclrtliskaStLöln1ncnft.ånKr'al.Il.
S\'edens klaltstation, eftet. hr.ad j.ir.n\':igsst\'felsen inhämtat, icke skullc få clispor]cras längre iin

ti]l den 1 decembel i90], en a1lt lö1. tinapp ticl föI fö$ölrens genomfi)lande. Kung1. r'iig- oclr

\.attenb]'ggnadSSt\,relsen, sottt diilefter anbefa]ldes aflJifY& utlåtande, uttaladc, att för.r'el'kligan-

J:rrrvrssbron ölt.r D.liilfrcn !id K!arns\ed'r'
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\:rlibl', sedan nåSm år tiLLbaka onrbtggdr rl jiirn, och cndast den från början vid Robcrtshotm pi! järnpelare
och med spännkonstruktior af jiirn ånlagda bron nred träöfverb)'ggnad (hvilken ännu iir flrllt säkcr och oskadall)
har bibehålUts. \'id l{orsniis station befinnasJ till iö]j.1 åf lok^la förhriLlandcn och den industri, som på platscn
ulvechlxtsJ iiron korta afst:Lnd anlogdo ej mindre iir 4 broxr. 3 Lrtaf dessa, som \rid järn\,ågeDs .rnliiggnnrg Lrpp-

fördes cf karnyirkcJ nro iinnu fullgoda saint klrnna iroligcn i många iir bibehåilas, - hvaremot €n, sonl tillkonl it
under senastc årenj är bjggd af jiirn på landl:isten af stcn, däNjd arbetet lerkstiillts genonr jiirn\.ägsbolagcts för-
sorg, mer på beliostnad af de intressenler, hrilka af särskilda skäl föranledt beholvet af denna bro-

l)el nu anfördr och h\'åd i öfiigt f.id inspcktioncn observerades gifver futli stöd till det omdöne i fiågr
on Gefle Dala järnvägsbolågs tilh':igagående me.t hänsyn ti1] järnvägens underhåil, att bolaget på ctt i allo beriirr-
yärdt sätt icke rllenast fullgjort .tcttr urderhrillj utan ock därutöfver verksfiillt nrånga tostsanrma arbctcn till xn
liiggningens framtidr bcstån.1 och rijrclscns undcrlättande. Sant ib visserligen, .!1t bolagets inkomster varit och
:iro så bctJdljga, att tillgångdrne nlcJgilvit fitrb;ittd Sarnes bekostand€, mer det visar dock ett förtjiiDstfullt str:if-
vlnde att hå]la anläggningen städsc uti ctt komplctt och fullgodt stick för den allrnänna trifikens siikerhet, hlilket
rättvisligen bör erkännas.

Si lärrge son Gefle Dala baran med sin ofantliga godsrörelsc Lrtgjoft en del för sjg, o.rfhiirgig frln .rndra
banor, hnfva llerl surärre anordningarJ t. eri. f_id stalionerna och för ber.alinineen, krinnal mr.r ågot olilra Inc.]
anilråj huf\.rdsahligen statens banor, där passagera(etrallken är jämförelsevis vida stö$e ih Ccilchånans och följ
tlkUigen nriisi tillgodosetts mem än här skett. trIen då Gelle-Dala binan nu snart konmer atl sr nrrnstötr så-

liil mcd statens norri! bana som me.l Bergslagsbanan lrrlun-Göteborg, pikallLs iiigiirde| fijr lltt bringa flrlL enhet
i disciplinen och vissa belivämligheter ri stationerna för p.rssagerare. Otvij!_elakiigt komIncr dock de nri rn.la
banormLs iörenirg nred Gcl]e-Dala banin att inl.erka något störnnde i sisrnårrn.ta bmans rörclse, tl' denna htlr
redan påkallat et1 sådan nängd ordirarie tr'rg, ifrån kl. 4 på norgonen till kl. l0 på aftonen hvarje dag, att ett
cxtra tåg svår'ligen lian tillstiiLl.ls nellan Gefle och FalunJ med mindre iin rtt ett ordirrrie tålt ldr dagen instiilles.
Yid inspektionen gici( verkligen ett extre tirg t.rn atl ordirarie traliken stördcs, mcn dctti besiktninsstrilt måste
göra halt på flcra stationer i I till 2 tiLnmar iör att lita de ordjnrrie tågen passera.

Dct:ir vid ctJlikt förhållande ingalunda lörvånande, onr direklioncn fijr Ocfle-Dala bxner irch dess Lrtmärlt
nitiska tjänstcmän icke mcd nigon otålighet motse eller efterliingta dcn tidpunkt, då, ige|orl denna ban&s nnslut-
ninB till andrr bxnor, åtskilLiga för trafiken stömnde iindring.rr skola kommx rtt oppstå.

Stockho|n den ! scptcrnber l8;3.

Äh'en de följancie årens besiktningsprotokoll vits-

olda järn\'ägens goda unr-1er'håll. I bcsiktningsproto-

liollet af den 10 novenrbel 1897 uttalal chefen i Necle

norra vä!l- och \'åttcnbJ'ggnadsr-listt jktet lrajor Gu-st.

Nl,ström sig pri löljande saitt: 'Spåret är'å hela banan

på det f(jrtr:iftligaste underhållet nred alseencie på gtus-

ning, 1\'ftning och justcling; sidodikena är'o upplensade

och buskal behörigen afliigsnade, staketet är reparcradt

och på långa sträckol till n).es uppsatt. Signalcr på

stationer och efter linjen är'o på sina llatser befunna

och Lrrdentligt hi!11na."
XIed anlednir.rg af den stora trallken uncler år'

1890 och på grund af den väntadc tlaflkökning, som

dels den nl,zr jiitn\'ägen Falun-Olsa, dels beslutade

oubvggnadcr inom Gefle hamnonlirde botde flam-
kalla, ansåg direktionen, att 91änsen liir järn\'ä€iens

tlalikfiirnråga nred de anordningar, sorn dlL funnos,

snart shulle \:ara tlppnådd, och att det därför var en

angelägen och r.iktig sak att i tid taga i öfr,err,,ägande,

hlilka åtgiilder borde Vidtagås lör att hojå järnvägcns

Olto,llodig."

BaDlaktstugå vid bandeleD Gen€ !_.lun.

Ilanvahtshrta vkl baDdeler Frlu Orså.
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BROAR.

A11a broar å järnvägen voro från början byggda al trä, med undantag a[ \:ästra bron

öfver Lillån i Gefle, hvilken upplördes af järn. Elterhand n.råste dessa gifvet\:is länlna runl

för broar al järn. Redan under år 1862 r'isacle sig tläbroame öfver Jådl'a-, Kungsgår'ds-,

sl,ltbäcks- och vallbl'åarne behöfva tätare tillsyn. Till det yttre volo de Visserligen i fullt

förcvarligt skick, men som de uppförts redan 1856 af fullmoget virhe, bchöldes oupphötlig

eltersyn och underhåll, helst son de under åren 1860-1862 ansl<affade lokonrotiven Yoro

tyngre än de, som beräknats föt'jårnr'ägens konstruktion. De blopå1ar', sonr år 1856 på Iör'-

sök preparerats på det sätt, att koppalvitriol instoppades i hål, som blifvit borrade strax

of\.an vattenytan, voro likväl år 1862 fullkomligt friska och oförändrade. Under de löljancle

t\,å, tre åren måste emellertid ofiiannämnda broar repareras, hvarvid samtliga pålar, hvilka i 1'tan

voro angripna al röta, blehro för'sedda med jär'r'rbandade skoningar' \'id undersökr.ring år' 1866

af förestående broar visade sig en åtcrgående sättning af O,oa lot på spann om 1'l fot Då

det sålunda var att befara, att ett uppskof kunde r,ara förenadt lued risk löt trafiketrs säker-
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het, beslutades ombyggnad. Början gjoldes undet år 1866 [red

bron ölver Syltbäcken. Den n1'a bron lr. ed stenlandfästen och

järnölverbyggnad kostade omkring 12 7(X) riksdaler riksm1.n1.

Under år 1866 påbörjades ookså byggnad af en n1' bt'o

öfver l-il1ån i Gefle, hr,arjgenom en del af den betydande virkes-

tlaflken på denna bro hunde öfr,erföras till n1'anlagda upplags-

och lastageplatser.

Den 13 oktober 1868 inlades jär'nbron ölver I{ungsgårds-

ån. Under år' 1869 ombyggdes slutligen Lrron öfver Jädraån till
järnbro.

Al1a dessa broolrbyggnader skeclde undet oafbruten trafih,

utan att några särshiida anordningar gioldes för dennas leglering.

För'st år' 1878 började orlbyggnaden af träbloarnc r.id l{ors-

näs, nämligen öfver kanalen vid Karlsfors sågverk, öfver Kolsnäs-

ffi
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ån och öfver kanalenvid Kols-
näs järnr,erk. Då t|afikintensi-
teten afse\'ärdt ökats och a.llt

tynfye lokomotiv börjat an-

r'ändas, r'a| det helt natulljgt,
att dcssa broar ej mots\:alade

ticlens fordringar'. llndcr our-

b)'sgnadstiden volo lrlolisoliska bloai lagda vicl sidan, öfvel hvilka tlafiken förcles. llitningalne
till dc n1.a jiit-nbloama I'olo uppgiolda af trashiningenjören Th. H$'assel, sedemteLil verk-
ställande direktör i järnv:igsbolafiet. Dcssa bloar' fingo elt1elle1tid iche ligga längr.e än 2.1 år.,

då dcsarrma, såsom häl nedan on.rnärrnes, åteligen onlbvggdcs år 1902.

Blon irli,cl Hofolsån invicl Robeltsholnr, sour fiiLn böian val.blrggd af tr.ä på järnpelar.e

nreLl spainnlionstrulition al j,irn samt lrred tr'äöf\'clbi gy,-nacl, on.rbr,qgdes först år 1881.

SäLuncla Vol-o är' 1881 jär'nr'ägens alla gamla broar ombyggda och för'sedda med land-
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också utqjordcs dessa af iär'nkolonncr, ståcnc1e på prihust och nelj itlier-

Ritning öfver jåtuvågsb,o! Äl hå ölver J:idraån

fästen af sten, cl1cr

blggnad al jär'n.

Llrdcr'år'189ir

. \led aniedning

vändning, och rrcd

fiirstärktes iil\'erli\'gsrrarlcn tili alla bloa|ne å banr-ielen Gellc Falun.
al' cle tlngre lokornoti\tYper, som undcr de senare tit en korrmit till an-
hänsi'n tiJl den tcndcns till \'tte1ljgale steg|ing al lokorlrotivr'ikter, sour

gjortle sig eä1lande, länrnadc ilirelitionen den 23 januali 1899 bandir.eh-

tiiren i uppdrag ertt jnkonma med utrcdniDg och lttl anLle i fr.åga or1.]

fdrstairknir.rg eller ombvggnad af bloalne ."id järn\'aigen. Ilandir.ektilren
ansåg-, att, clii .jiilnvägens bloöfver'lrr.ggnatiel lolo af den besliaffcnhet,
att de iclie nrecl fir',:lel kuncie tilläckligt förstiirkas, borcie samtliga broal
utLr\:tas rrot n]'a af artin- e11er bessemergijtntctall rred en hålllasthet
al 3 800 ä -1100 kilograLr per kva.lratcentineter, och fdreslog däljämte,
att i saDrband med utbltet af bloarnes cih er.bvggnad borde olrr- cllel.

n1'L.ryggracl af landliistcna sl{e, enär någr.a br.oar. hclt och hållet saknadc
stenlandfästen och hr,ilade i land enclast å i nrarken ciolda giutiiims-
kolonner. Slutligcn henrstälides, att landfä-stena på en gång m.ittc b\.!l-
gas tillåckliet breda f()r öh.erbr,ggnad jiimlriL för dubhelsptir. Dir.eli-
tionen tog i irl sitt niajsarnnanträtle utreclningelt under ompröfning och
beslöt att ,, idtaga irtgiir-clcr för om1-l\'ggande af sa[tliga broar å ban-

dclen Gelle Fallln samt att t1äffa anordningar fiir att genast pribör.ia anl:iggning al landfästen
obelocnde af öf\'erb)'fjllnaden och planen för broarbctet i ö1i.igt. Början gior.tles rred br.on

öh'er \-a11byån unde| novcnbc| Dråna.1 1899, tl hi ilken landliistena b1-ggdes så br.ecla, att de
liunrie uppbära jaimkonstruktion lör' dubbclspår. Därefter ft)ljde broalne öfi'eL Iiungsgrir.ds ,

S11tbäclis- och Jädraåalne, h\,illia alla lleflo fär'cliga under slutct af rir. 1900 eller. början af
är' 1901. Ilrrler år' 1901 påbinlades och under rir 190? fullboldacles albctcna å följande br.oar,
nlinrligen öfi'el Hololsån, dc

tLenne broa|ne \id I{olsnris,
iih el kanalen iid Sanclt ilicn
s.rrrt \'äshå Lilkib|on i Gelle.

Sj;il1\'a stenarbetet med land-
fästcna utlördcs al .iaimlrigs-
t-.olaget. JiilnkonstIuktionen ti11

dessa bloar till,,'etkacics och

upps.rttcs a1' clcls 13ergsunds

rrelianislia \-crlistadsalitieho-
lag, clels llotala vcrkstads nva
akticbolag. Som fi)r'rLt nätrnts,
riro landfästcna till alla bloar.

med unclantag albroarne ijl\'et
LilliLn i Ciefle bi'ggda lör dub-
belspåt', nen sjä11\'a öi'er-

,:r,,.Q1z2-z':7
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brrggnaderna endast för enkelt spår, rikr'är icke hron ö fi,er Kungsgår.clsrin, där tjrverr.r\,€rg-nad iifven är utförd för dubherspårig bana. Kostnacien för dcssa uncler åren, rg99 _1902
utft)rda b'oo'rb1'ggnailer hafira 

'iuit: för Jädr.abron 5ir 000 kronor., I{ungsgårclsbr.on i32 c{x),slltbiicksblon 15000, \:a11b5iir1on 27 000, IJolirr.sbr.on 17 crOc, bron öfYer lianalen r.ict liar.lsfo|ssåg'e'k 8000, stora I{orsnäsbron .19 000 och bron öf'er lranalen r.id I{orsnäs såg'er-k 11c)00klonor.

.-..

Ritning öfver jå,rriigsbLon at trä öfter ltorsnåsåD

Lrnder år 1907 p1i5i11i34." f ij rstärl{ningsarhetcn å alla br.oar. d banrlelen Fal.n C)r.sa nrerjl0 rletcrs spann och crär'ir1\'er', Iir<rrii nr.,r un.i"ntrg rr D'aggiibr.on och b''on iif'cr. ösrer.-claliilfven I'icl flor.a. sät att loliolrotiv l.rccl axelh.l.cli af i3,l ton sliola huruta passer.a. ÄDraggåb'or.r ha' hert och håIet n\' örr e'b'ggnad anrrr.lngats, l"r."r"ro.i och uppsatt af Äritie-bolaget Gefle le|rrstäder', å bron öt\er ösrc.rralärfi en ricl ur,.a harva ciäremot nirgr.a ar.betenännu iclie fii'er<orrrrit. oi\'anniirrncia fiirstärknings- och onrbr.pJgnatlsar.beten Lrlcfvo :ir. r90g:lututlur.J,r.
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Uppgift öfver broar, viadukter, vägportar och vägbroar
vid 1908 års slut.

Låge

; . våii;;!;'-...... ... .. .. . .. . ... .

ViadLkr lör SveiiAes ståtsbanor r)
Bro ölier Hororsån...
Vasbro vid Hosjö
ei8äri"i i"i;;ii" "la riii,r".- iåxi.,k : . . .. . ... ..
" . Korsnårå
. kånaleo v d-Korsoå\ jä'Dtrrl
" ' ldluåD lid Oradiors

VJgpo'r tid Be'e"eå'deo
Bro dlr-r BFr e"Eård-ån

' Crvrk:bobåcke
' Fldholm"ån
' Floholnsbackctr

Bro öivFr Lillån iDoE Ccfle.o r spårområde, våsrra b,or
" LillåD ö.t a

Våsporr ötver Gefle Oclelbo iarn!åq
B'u orver BåckeLrobåck
VägDort vid Vålbo

Vrgbro r;d sågmyrå
Bro öfver Ärbobåcked..
' södra Sclubå' t"
! " Norra Salubå\lctr
' ' Drrsaån
' lckån

. " StJTsnåsb,cke, ' luån
' ba, k lid FårEås....................

VåsD.( vid Morå Norer nellar N4o'd No'a o"l Orsa .....
Bro- i'fver båLk vid VallDas .....
' Exåd
' , bålk tid ors.

Vägport vid Mota Nor€t bellan Mora Noret och Mora...-,
Bro ofver österdaläliven v d IVo,a
, ' Henulån
" lådeån..........., , Gop"husåd
" " DysåD

' " ö-lcrdalällven vidOxberg..........................
" " båck vid Gåshvari..............

V.gporl öfver HåDogcldD i Falu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bro ölver Falrån.
Vägporr ölver Mvorgatåo i Falud

' vid Ol"backå.......
- Smedsbo.
' , Gi-bcrBardeL

Bro öÄer Dalålfven vid Kva,nsved"D . ..... ... .

92
91

s1
71

60
t7
:it

c

:l

74

19

24

28
4t
4'

ri1

93
I0t

103
11!
tl7
118

t2t

l1
l?

22

22

4i

6d

19.S

,a.*

9
19.8
10,j
1?,8
17.2

, al,

l"t
7i.i

7-24
'i.1
161
7
7 6,1

7

i
t2.7

t1.i4
74

li
tI14
1
1.1

1-a

i8

5-2

4S

11

117
204
'22
!0.!
!0..!

204
2'
208

115
14.5
22
204

12.5

rr"
11.3

12.5

13t

s'ti
t*
101;

i-1

1
h 2t\
7

i
i
t.l4

(;3
116
14
7

ri
li

1
j'1

5

52
+.;
7.{

1r'9

10.3

12.8

t3i
l3
1t

1(l
l:i.:i

stål

jårD

stål

stål

.5.7
t.l3
66
3
318

1i
5.1

23.0t
115,',

3.1S
15

4

4

1

20

s
4

dj
2.!

tå21 \

9 A rt2å\

54

5-,t

2t
1ti
4

5.i
713

3
3.1u

1i

12

'17.ii
11.ii

313

4
15
4

77

{
il
d

d

3

3
(i

4

ti0
20

6

24

10tt
3

1å

1r'J

li

114

5l
4.,
4i

241
144

tooo
L!00
1902
lt01

1900
rc00
l90t
1902
lst0
l!02
1902
t902
t889x

r389
13892
1889

l8s9

1891

1391
l8r9
rs92

r8!8

ts9t

1901

1901

r9u2

r903
1903
1!03
l9o4

1S

l.a
18
13
18

t8
18
18

13

;
18
18
L2.4
1,2 4
12.4
t21
't2'4
12!

12n
121
l:.4
ts
12.4
12.1
1:l.l

12.A
12.1
1!4
12.4
i8
12.4
1r.4

12

12
12
12
12

12

L2

18

t8

18
1S

1S

1S

l8
18
18

1) Tillhdr Sveriges statsbanor. x) Öfverbygguaden fö.srä.Lr 190s.
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station i sverige. Ledr.ringens läng-tl llrellan de tvennc ]'ttersla \:äriarne iir. 21 : kiloneter.,
Stälh'elksapparaten är förlagrl p.i stationsinspcktorens expeclition.

Under' år' 1892 utför'des

vaixclförreglingsanordning och
år 1iJ9{ anlades fullst:indig
\'ä\c1- och sig-nalsäkerhetsan-

laiggning \,id Valbo. Sarrna
år utlö1des dJ4ika anläegningar.

iifr-cn r,'id Fo; sbacka sallt Sand-

Viken stationer. I Sandviken

liirlades anordnin€iarne for cen-

tlalstälh'crkct i ett rnidt för då anr,ända stationshus, hvilket nedlih'es uncler juli miinad 19C9,

och mellan dår'arande spår 1 och 2 uppbjrggdt \'äxeltorn, fiån hr.ars vcranda och tornllllt 11an

har fii utsikt ölver hela stationsomr'ådet. Härifrån manö\'reras stiillbala r'äxlar, ingångssignaler'

och vägbolnirar. \'äxcltolct i S1141!rgryar det lörsta i sitt slag i Syedg€.-

Sedennera anbragtes lili-
nande \'äxel- och signalsäker-

hetsanordningar Vid öfriga sta

tioner och nötesplzltser vid
bandelen Gefle Falur.r likr.ä1

med undantag al Kungsgår'

den, Rl.ggen och Falun. När

Gefle nolra nr.a bangiud mecl

rangeringsbangårcl, person-

vagnsbangård m. m. år' 1906

blel färdig, utfördes också där-

städes undcr år 1906 en växel

och signalsäkelhetsanläggning,

hvilken manijr-reras från + styc-
ken inom stationsområdet upp-
byggda stiilh:erkshus.

Eteet-eh 
^\4adraan 

.tuxs"ä.tg-nry. .i3 3- ;";tktu
4L 1!4.

Fl r .t.i . i
-llIIti

Vlireltorn rid Saodviketr starion

NYÄNLÄCCNINCAR.

Allt efter soln trallken Vid jär.n\'ägcn r'äxte, e.jor.de sig också gif,,.ct!is behofYet af ut\'id-
gade spårsystcn, lastl<ajer, kolbrl,ggor, magasin m. m. gällande. Redan uncjer de lör'sta f1,ra,

feu åren, då trafilicn steg öirer fair\'åntan hastigt, måste nlra statiol.Ief anläggas och afsevärcla
utvidgningar gijras i slnnerhet Vid Falun, I{o|sniis och Gefle stationer. \riL1 sistnärrn.ia statior.r
is],nnerhet, briinnpunkten fil. t.afiken å iainvägen, utlade järnr'ågsbolaget nästan hYar.je tir nt,a
bispiu. Knappt 100 lnetcr iistcr orr.r dcn plats, riiir. Gcfle no1.ra stationshus, bortrifvct 1907,

Itig, tog år' 1859 Ge{1etjärtlen vid, och år'en dairfi)rut, uncier iiirnvägsarbetcts gång, str.aickte
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si€i en vik al fiärden ånda till den plats, cjär ofi annärirnda stationshus sedeniera för.lades.
lled anledning af skeppningsarbetets tillyaixt efter jåm\,ägens tillkornst måste staden sl{affa
lastageplatser och på gr.und däral i''ligen sk'ndsamt fortsätta utlyllningarne i fjärden. Allt
cfter soD] stadcn verkställtle utlyllnaclsalbete ocl.r planering, följde jän.rrrägsbolaget elter mecl
spår'utläggning. spårsvstemets lä'gcl 

'icl 
kaj er', rastagepratscr och magasiner i Gefle utåiorde

också redan på 1870 talct 25 k ometer. Drra.enheten ifr.åga om fdrenklingar r,ar den ticren
iche sjL stor. Spåren utrades, där dc rijr tinrällct behörcles, och någon plan för förrarande \.icr
fi'amtida ut'iclgningar 

'ar hert naturrigt icke uppgjord. \'Ien mera härom längre franr.

Då Sa.dvikens järn'erk år 1862 anlades på sin nur,arande prats, måste en station för-
liiggas iiäisraacs; och '.ien iippnacres .ien 1,-ianuari-i g63 Där ricrtogos r.isserrigen-i törjan
ganslra oberydftga- anordningar i fråA.l-oni spå,.utr-t,Lrriten lr. ]1., uten allt eftet som järnverket
blef stilrre, utvidgades också stationen.

För öfligt anlacles och öppnades untier år' 1862 Källr'ihen station, nurnera benämnd Ko's-
ån, samt Born station under år 1866, som dock indrogs år' 1g92. Bäck station fllttades under
år 1866 till Valbo; nan.net var e're ertid Lund ända tilr den 1 septe.rber rg75.

Då iiirn\'aigen år 187ö fick ankn'tning nted statsbanan, Bergslagsbanan och Llppsala_
Gefle jär'nilig, nrhste jii.m'ägsboiaget gör'a stora uppoffringar för nyanläggni'gar och utr,idg-
ningar' Sålund. byggdes under år'en 1875 -1g77 i Farun n'tt stationshus, stora utry|ningar
gjordes i sjcln'.t'isken, och hela spår.systelret on ades, allt för.en knstnc.l af nlJ763 klonor.
År 1875 nråste jär'nvägsbolagct nedlägga hera sin €Janska betydande station vid nuvarande
Öhe Stolvik hållplats och öfverfljtta tr.afiken till statens jiiflI:ägars nJ.a ståtion i Storvik samt
dä$tädes utlägga ett nytt, långt dubbelspår med betjrdande banklyllning och bygga plattformar.
I Geflc nyanlades r,,ida'e Gefle centralstation för en kostnad af 319 196 rrronor. Alla dessa
föränclringsarbeten finnas utförrigare behandlade i lrapitret ,,Gefle-Dala jär.nr.ägar, förenings-
stationet na".

Kostnaclerna liir .lra dessa arbeten rnötte boraget dels i någon mån med besparade
nredel, dels medelst neds:ittning i utdelningen t r aktie:igame och dels slutligen genom upp-
tagande af 1878 års obligationslån, se kapitlet "Gefle Dara järnvägar., acrr.]inistration,,. Dessa
under loppet af endast ett p tre år verkställcla bet-ydanale arbeten utförcles omsorgsfullt och
frams\'nt.

Trafiken i afseendc å antalet framforslade ton och resandc ökades fortfarande, visser_
ligcn icke med jämn ökning för h'arje år n.]en med till,".äxt frrin en period tir en annan.
Aktieägarne, sonr under nybyggnadsåren 1876-1979 liitt sina utdelningal nedsatta från ?i
till 20 och slutiigen tilr 15 p'oce't, frarrstälde for.d'ingar på en utderning, soln stod i bäth.e fiir-
hållande till dc p'is, som betaits fdr aktierna för.e nedsättni'gen. Denna rämnades ilem äf'en
slutligen. N1'danings- oc1.r 

'tvidgningsarbctenns 
fortsättning anstocl under ticren några år.

Redan 1891 fran,ställcle en.rellcrtid t|afikchefen i skrifvelse sina tankar om nödviindig-
heten al att låta 

'erkstäna 
roggranna undersölrningar och kostnadsberäkningar för att kunna

hirja banans t.afikför'någa. Denna t'afllrchefens frarnst: rning gilJades i a[o af bor.gets 
'erk-
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Järnte of\,an närnnda arbeten verkställdes under åren 1900-1903 betl'dliga för'ändringal

och utvidgningar al spiirsl'stemen vid Yalbo, Forsbacka, Kungsgården och Hofors stationer.

Vid Sandr,iken station lörvrirfvade j äln\'ägsbolaget af Sand\,ihens jär'nr,erk under år' 1901

behöflig mark för stationsut\,idgning. Under' år 1907 påbör'jades arbetet rrred omlåggning al hela

iärnvägsstationen dål.Städes, i syfte att fir hufvudspår'en liirlagda norr otn gan.rla stationshuset.

Detta skall under sommaren 1909 rifvas och plaisen, där detsanma stått, använclas för'spiuut-

läggningar'. Nlrtt stationshus är uppblrgfjdt, godsmagasinet fll'ttadt och tillb)'ggdt sarrt ny last-

kaj uppförd. \riariukt af armer&d beton för köt- och gångtrafrk är up?lijrd ölvet östra iinden af

bangårdsområdet, och gamla vägiift,ergången i banans plan skall snarast bortta€ias. Seclan

denna sålunda under {ubete {arande utvidgning och omläggning af järn\'ällsstationen lrlifvit

fullbordad, hvilket torde ske under år 1910, blir utrymnet därstädes fullt tillräckligt Lir flere

år framåt, och kunna lramdeles bchöfliga utvidgningiar velkställas, utan att planen för'tedan

utfi;r'dil arbeten behölver ändt as,

Tekniska uppgifter rörande stationer och hållplatser m. m. vid 1908 års slut.

Stationer

hållplatser

m. m.')

Fråtr

åi:,

Gefle ..................
Öfre rengerplar.....
V€.LstadsbaDgården.
ToIfors . . . . . . . . . . . . . . .

Hagaström .-.........

t)
S

x)
,)
L

S

,,"0. ..................1 
"R4.r. i tt.tsrlk ................. 

iHLHådei,.......1LM
Forsbalkaq)....... S

Jådran ........... L

Såldtil,eo -... S

**".*u,o*......].
sronik3) ........... I s
O{rc Srnrvilr HLM

Grånstandå IILM

Holors,) .............. S

Korså! . . S

Born ...-... ......-. . HL

t

l

I

1

1

1

1

2

3

1

2

2

I

2

10

1

19

si

12

10

'Ii
lri

1

ti

1

1

3

3

:tl

3

3

4

2

d7r

648

526

5iii

563

331

42d

514

21+

4.1

3i

29

90n

Ltsi

23S

702

6ri0

583

43i)

523

60i

H
H
3.9

5.0

t66

25
H

H
H

H
6.6

2.1

t8

13

1.0

H

125
1.0

0.2

1.3

10.,
H
H
2.0

H
3.9

t2.5

x.r,

211

lit

1:1
3dri

11

11

11

25u

5l
87

51

I

161

2ittl

33t

t2t

8ri t3i

8l

1'

71

52

-l

!:

5
e.

111
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STORVIK STATION.

När noua stiunbanan clcn (r september' 1875 ilppnacles ti1l Stolvili, hadc Geflc Dala
jrilnviig cgen fullstaindig st&tion diilstädes, hvilken statior.r lihväl r'al li)r'lagd I kiionreter \'ästel

om dcn nular{urdc cller diir Öfle Stonik håilplats nu iil beligen. Det blef ernellertid nil(l-

\ aindigt lljr iärn\-aigsbolaget att flltla hcla sin ttafik till statsLranans nl'a station, och dcn

gamla stationen blef cllilige-

nolr 0behiinig. Den slopa-

dcs alltsir son station men

bibehå11es foltlalancle son.r

last- och hirllplats. Detta lilr-
hirliande, alt järn\',igsbolaget

r"rödgades nedlägga cn af
sina stati0ner och iifvelllllta
sin trnllksliiitscl på stats-

banans Ston'ili, äfi'ensonr clen

ar-rledningen, att j:inlViigslrola-

get anlade 3 n1'a spår'och

siiluncla nu äger + stYclien

genonrgåencle spiu å n1.a sta-

tionen i Ston ik, torde ha fiir-
anledt, att någon stilskild an-

slutningsalgilt icke fordrades

af statcn. Dct bid|ag, som de failsta åren betalades fdr att statsbanan ska:ttte bolagets trallk
vitl Storvik station, \'ar 2 {00 kr'' rnol pL:r ir . H\ ir.l Ö fi e Stur \ ili h:illplats bcträflhr', hat dcn

under alla irr, liiDut clock istiirre grad än nurlera, an\ ändts sorr uppst.illningsplats fiir Yagnar

ti11 Gcflc Dala banans statior.]er \'aisterut, detta f(ir e|hållanclc al större utr'\' nre ri Stolvik

station. Det aftal, son] h':iffarles Vid anknYtningstiden, hade föliandc lydelse:

" Öfutt t tts/t,rttuutl sr
meLlan l<uDgl. stJrelsen fdr stateDs järn\.ägstrafik och di.ektionen fijr Ccflc Dala järnv:ig rörandc sanrtmllk nrcll.rn

slatens jiirDviigar och Ge0e Dala b.rnåir, atf gäL1a fr'ån den dag, då linjen Krilbo StoNik lör alhlriin tralik uppLiits.

lio) Storrik station nled de byggnader och anläggninllarj sonl lillhöra statcns järn\.iigstralik och ni denna

Lrnderhållas, liL begagnas ftir besörjondet al Gefle Dxlx brnans lokala och mcd statcns jiirnr'iigar gcnrensnrrrrn trallk
un.ler viLLkor, att cie förcslirifter elterlelvls, som af stxtcns järnvägars trafikbefal i afsceDdet på begagualldet rneddel.ts.

2:o) Gelle Dala banans spår å Storl.ik statio skola undcrhållas genonr bibanans Lirsorg och på dess bc-

kostoid, r en .lnscs strtionens område llrsd afsecnde på trafiktj:instgöringen striicka sig till de lasta siilnaler, sorr
far Gelle-Dlrlc banans rrikoilg iito vid Storvik xnbriDsa.lc, och hrjlka signoler sliola rf bolaget bekostas och underhillas.

3:o) Statens jiirnvagstr.rllks vid Storvik anstälida tjänstcpcrsonal skaLl ombesijrja dc troiiligöronråI, sonr !i!i
nii|rnda strtion kLrnnr förekorrna i och för bibanxns såväL cnskilda som mcd stambanorna gemcnsnrnmx trxlik
dirs[ilies, hiiri dock cj inbeg.ipet handhåf\.andet och vården åf bolagcts förrådsctrcftcr och trarsporhncdclj h!il-
lict besö{cs rf bolagets egen personal; skolande dock stationsbefailel tillse, att inoln stationen beiintljg rörlig
rrate.iel mcd tilLbehör cj \'anvårdas.

Belöpande fehiikningspergar för den tralik ä bibanan) soll] berör Storvik strltionJ utbctålås al bolnget en-

tigi de för strteDs järnvägstr.liik faststiilLda grunder till trafikpersonalcn vid Slorvjk.

'+:o) Striionsinspektoren lid Storvik station skaLl, så\.idt sådant Lrtan hindff af de !i.1 statens j:irnviigstraiilr
LrLliifdr.le bestiirnllrelser kx slie, stiilla sig till efterfittelsc dc förcskrifter och mcddchnden, sorn rl bihrnxns traliii.

F




