Baningenjörens vardag
När man går igenom handlingar från NÖJ, MÖJ,
VSBJ och TÖJ stöter man ofta på underskriften
Laurell, framför allt på papper från TÖJ tiden
med stämpel “Traﬁkaktiebolaget Östergötlands
Smalspåriga Järnvägar, Ban- och Maskiningenjören“. Torsten Henrik Laurell var under många år
baningenjör och under en period även maskiningenjör vid NÖJ, han blev sedan ban- och maskiãȱȱ[ ȱ ȱȱĴ ȱ¢Ȭ
samma liv som chef för 38 bansektionen vid SJ
 Ĵ ȱ[ ȱȱ  ǯ
Han var född i Örebro 1887 där hans far arbetade
som ingenjör vid Örebro stads kanalbyggnad,
Ĵ - och avloppsbyggnad. Efter studentexamen i Uppsala och tekniska studier vid Kungl.
Tekniska Högskolan började hans yrkeskarriär
ȱ¢ȱȱĴ ȱȱ§§ȱ ȱǯǯȱ
vid Uppsala - Gävle Järnväg som ingenjör vid banavdelningen. 1919 blev han anställd vid Norra
Östergötlands Järnvägar som baningenjör.
Efter några år, närmare bestämt 1925 får han titeln Ban- och Maskiningenjör eftersom han också
får ansvar för den rullande materielen. Banavdelningen vid NÖJ bestod vid den tiden av mer än
30 man, fördelade på grindvakter, banvakter,
banarbetare och banmästare, vilka baningenjören
ȱȱãǯȱ ȱȱȱã§ȱȱĴ ȱ ¢ȱ
av det arbete som ingick i hans uppgifter var av
teknisk art, vad som däremot kanske inte är lika
§ȱ§ȱĴ ȱȱ ȱãȱȱȱãȱ
så många fastigheter och då också dess invånare.
NÖJ hade, och det gällde även de andra järnvägarna en mängd vaktstugor, hållplatser, stationer och lägenheter. Naturligtvis ingick också lokaler som verkstäder, lokstallar mm i hans ansvarsområde.
Redan från senare delen av 20-talet ﬁnns protokoll bevarade från sk. Underhålls-besiktningar
som gjordes vid järnvägen där Laurell och banmästaren tillsammans med den boende synade
bostaden. I protokollet listades alla stugor, hus
och andra fasta inventarier som broar mm. I början av 30-ȱãȱ ȱª ȱĴ ȱ¢ȱȬ
släckningsutrustningen som hinkar, sprutor och
ȱȱ§§ȱǯȱ Ĵ ȱȱª ȱ
Ĵ ȱ§§ȱª ȱã§ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱĴ ȱ¢ȱȱãȬ
tas varje år. I protokollet framgår dels hur skicket

Baningenjör vid bl.a. TÖJ, Torsten Laurell

var både ute och inne i resp. hus samt ev. underhållsåtgärder som behövs under året. I vissa fall
ȱ  ȱ §ȱ Ĵ ȱ   ȱ  ȱ Ĵ ȱ
“familjen består av många barn och det är dålig
ȃȱȱĴ ȱª ȱ§ȱ§ȱª ȱȱ
 ãĴ ǯȱ ȱ  ȱȱĴ ȱ
tuﬀt liv, och det framgår i många fall av den
brevväxlingen som förekom utöver besiktningarna, mellan banvakten, i några fall även hustrun
och Laurell. Spisen klagdes det ofta på, brist på
Ĵ ȱ ȱĴ ȱ ȱȱȱª ȱ¢ǯȱ
Nedan redovisas några exempel på den brevväxling som förekom mellan boende och baningenjören.
Hustrun till banvakten i Trolleﬂod skriver följande den 12 april 1939.
“Jag tänkte skriva å be Baningenjören om en sak,
 ȱȱȱª ȱĴ ȱ¢ǰȱãȱȱ§ȱª ȱª ȱĴ ȱ
stå ute å byka å kalt så man kan frysa ijäl på vinǰȱĴ ȱȱȱª ȱ  ǰȱȱ§ȱª ȱ
ª ǰȱª ȱȱȱȱȱª ȱ§ȱĴ ȱȱȬ
ãȱª ȱȱ§ȱĴ ȱª ȱĴ ǯȃȱ

Hur det gick med brygghuset är jag inte säker på
 ȱȱȱ §ȱĴ ȱãȱȱ
ȱãȱȱ§ȱ ãȱĴ ȱȱ¢ǯȱ ȱ
många fall byggs bykstuga under kommande år i
den lilla ladugård som fanns i anslutning till de
Ěȱǯȱ ȱ§ȱª ȱĴ ȱ§ȱȱ
Ĵ ȱȱȱȱ§Ĵ ȱȱȱȱª ȱŗ şŚŖtalet men så var det.

ȱ ȱãĴ ǰȱǻȱȱ¡ ȱǱȱ §ȱǼ
ȱȬ
vändas om ifrågavarande begäran skall beaktas.“

 ȱĴ ȱȱ§ȱĴ ȱȱȱȱȱ
kontakten mellan Laurell och en platsvakt, hon
skriver:

ȃȱ ȱ§ȱĴ ȱãȱ¢ȱȱȱª ȱȱȱ
 §ǰȱȱ  ȱ§ȱȱĴ ȱª ȱ
om något år i alla fall.“ Så platsvakten ﬁck nog
ȱ¢ȱȱª ȱĴ ȱȱȱȱĴ ȱãǯȱ

“Jag vill härmed göra en förfrågan hur det skall
ȱ ȱǯȱ ȱ§ȱȱ ãȱĴ ȱª ȱª Ȭ
gon värme i ugnen, så jag kan inte baka i den
längre, utan ª ȱȱȱȱ¢Ĵ ȱsnarast måste
jag be Borggårds Bruk hjälpa mig med en ny. Vi
får väll kosta den själva om ej järnvägen har råd.
Jag har talat med bm. (banmästaren red:s anmärkning ) om saken för en månad sedan.“
ȱȱȱĴ ȱȱȱȱȬ
ȱ§Ĵ ȱĴ ȱ ãȱȱǰȱȱǱ
“Med anledning av ovanstående skrivelse får jag
 ȱĴ ȱȱ§§ȱȱ ȱ ȱ§Ȭ
ran om reparation o.d. får icke hotelser eller
§ ȱ Ĵ ¢ǰȱ  ȱ §ȱ §ȱ Ȭ

 ȱȱ¢ȱĴ ȱȱȱ§ȱª ȱãȬ
driven men tiderna var annorlunda och man ﬁck
nog tänka sig väldigt mycket för hur man skrev
till överheten. För övrigt så verkar det som om
platsvakten ﬁck sin spis för Laurell ber banmäsȱĴ ȱĴ ȱª ȱȱȱȱȱ Ǳ

 ȱĴ ȱȱ§ȱȱ ȱȱĴ ȱ§§ȱ
var en fastighetsägare som vilken annan med
samma problem som brukar vara med en del hy§ǯȱȱȱȱĴ ȱ ȱȱȱ
Ě¢Ĵ ȱ¢§Ǳ
ȃȱȱĚ¢Ĵ ȱª ȱȱȱãȱ
företog jag avsyning av lägenheten och befanns
då den samma vara i högsta grad illa vårdad. Så
ãĴ ǰȱ ȱȱȱȱȱ§ȱȬ
ȱĴ ȱȱ§ȱȱ [ ȱȱȱãȬ
ȱȱĴ ȱȱ§ȱ ȱȱȱ
icke behandlas på samma vis. Enl. avtalets Kpt. 1
§ 12 Mom. 5 skall lägenhet av järnvägsman väl

 ȱǱȱŗ Ŗȱª ȱ [ ǰȱ ȱȱ §ȱȱǱȱŗ şŘŖǯȱȱȱ ȱ ǯȱ Ĵ ȱȱȱȱȱȱ ȱ
fanns på NÖJ och som ingick i de besiktningar som Torsten Laurell gjorde under sin tid som baningenjör.

ȱª ȱ [ ǯȱ¢§ȱę ȱȱȱȱ ȱª ȱȱę ȱ ȱȱȱª ȱ§ǰȱĴ ȱȬ
ȱȱ ª ȱȱª ȱĴ ȱȱȱȱ ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ

ª ȱȱĴ ȱ§ȱȱĴ ȱ  ȱ
ãȱĴ ȱ§ȱȱ ȱ¢§ȱȱ
ȱ§Ĵ ȱãȱȱȱ ȱ ȱȬ
ª ȱª Ĵ ǯȱȃȱ
En annan del av den brevväxling som förekom
ȱ ȱãĚ¢Ĵ ȱȱȱ ȱȱ
ȱǯȱ  §Ĵ ȱȱȱ
var tidvis ganska stor, förändringar av vaktsträckȱã ȱȱª ȱȱãȱĚ¢Ĵ ȱ
 ȱǯȱ ȱĚȱȱãȱĴ ȱ
bo i vaktstuga som låg i närheten av korsning melȱ§§ȱȱ §ȱ§ȱ ȱĴ ȱȱ
en extra inkomst till i de ﬂesta fall hustrun då hon
kunde jobba som grindvakt och i vissa fall även
hållplatsvakt vilket renderade henne en lön på 30
kr. per månad ( 1931).
 ȱĴ ȱȱª Ĵ ȱ ãȱĴ ȱ§ȱȱȱȱȱ
dokument som ﬁnns kvar om denna del av baninãȱȱȱǰȱ¢ȱȱ ȱãª ȱĴ ȱ
ȱȱ§Ĵ ȱȱȱª ȱãª Ȭ
den hade god förståelse för hur människorna hade
ȱȱȱǯȱ Ĵ ȱȱª ȱȱ   ȱȱȱ
fall där jag i andra hand kunnat få synpunkter på
hur han var som person. Järnvägens möjligheter
Ĵ ȱã§Ĵ ȱȱãȱȱ§ȱȱ ȱ
alltid ekonomiskt betingade men NÖJ och övriga
företag var nog i de ﬂesta fall måna om sina an§ȱȱããȱã§Ĵ ȱǯǯȱ§ȱȱ

ȱ ȱĴ ȱȱȱ ãȱãǯȱ
 Ĵ ȱ ȱȱ§§ȱãĴ ȱȱȱ
är inget som enbart gäller NÖJ utan det var något
som också gällde för övriga järnvägar inom TÖJ.
Under sin tid som baningenjör för NÖJ och TÖJ
ª ȱȱȱȱª ȱȱª ȱãȱĴ ȱȱ
alla järnvägarnas hus och fasta inventarier, före§ȱȱȱ Ĵ ȱȱ  ȱ
med hjälp av någon av järnvägens inspektionsfordon. Ibland var också traﬁkchefen med, men i
de ﬂesta fall så gjordes besiktningen av Laurell
och den banmästare som var ansvarig för respektive sträcka.
ȱȱ ȱĴ ȱȱȱ ª ȱ
järnvägen och dess företag i Östergötland trogen
i 34 år, de sista tre åren inom SJ. Efter pensionerȱãȱȱĴ ȱȱ ãȱ§ȱȱ
sin död 1978, han var då 90 år.
Bilder och material kommer från Östergötlands
§§  ȱȱãĴ ȱ ǯ
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