Stationen som återupprättades

Örebro Södra

Södra Station i Örebro sommaren 1999
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Ĵ ȱȱ ȱȱȱ££ǯǯǯȱ
ont om pizza, men det måste väl vara det värsta
 ȱȱ§ȱĴ ärevördigt stationshus. Örebro
Södra eller som man säger i Örebro, Södra
ȱĴ ȱȱª  år för den nesan.
Men nu har stationshuset åter blivit vad det en
ª ȱǰȱĴ ȱǯȱĴ ȱȱȱãȱǯȱ
med gamla anor har ª ¢ȱ ª Ĵ ȱ ¢ȱ  ȱ
 ȱ ȱĴ ȱĴ  §ȱĴ ȱȱ ȱ
§ȱȱĴ ã§ǯ
Redan innan stationen byggdes 1897 fanns här en
hållplats, men när järnvägen till Svartå,
Svartåbanan kallad, ﬁck sin ena ändpunkt i
Örebro byggdes stationshus och bangård.
Stationen blev fullvärdig station med egen
föreståndare. 1901 öppnades linjen Örebro ª ȱ ȱȱ ȱĴ ȱȱȱȱȱ [ ȱ
och smalspåret drogs in till stationen. Örebro
ãȱ ȱĴ ȱȱ [ Ǳȱ ändpunkt, med
godsmagasin, omlastningshus, vändskiva och
tvåports lokstall. Ånglok med tillhörande
personal var ej stationerade här utan endast i
Pålsboda och Finspång. Under ﬂera år hade NÖJ
också en lokomotor stationerad här. Den
användes bl.a. för växling på Örebro Skebäcks

Järnväg, ÖSkbJ. Denna bana kallades också
Pappersbruksbanan eftersom den gick ner till
Örebro Pappersbruk. Banan byggdes som en
koncessionerad järnväg och öppnades 1904 och
var under en tid treskenig, normal och smalspår,
891 mm. NÖJ transporterade under en tid kol
från Norrköping till Örebro Gasverk som låg i
anslutning till järnvägen.
Örebro Södra var alltså som mest station på fyra
olika järnvägar, Örebro - Hallsberg, Svartåbanan,
Örebro - Finspång samt Örebro Södra - Skebäck.
Stationen ligger ca: 1 km söder om Örebro
Central,
därav
namnet.
Smalspårsdelen
inskränktes till s.k. rälsbussformat 1957 och
försvann helt när området söder om stationshuset
byggdes om till en traﬁkled 1966 - 1967.
 ȱ¢ȱĴ ȱȱ ȱª ȱ
våningar, men 1942 byggdes huset om,
övervåningen revs och huset ﬁck endast en
ª ǯȱª ȱĴ ȱȱȱĴ ȱę ȱ§ȱ ȱ
§ȱȱȱĴ ȱǰȱ ȱ
ändamålsenligt hus. Under tiden 1924 - 1950
användes inte stationhuset av smalspåret, NÖJ
ȱ[ ǯȱ Ĵ ȱª ȱȱȱȱĚȱ ȱ ǯȱ
Smalspårets stationslokaler låg i det något söder

Det ursprungliga stationshuset vid Örebro Södra. Vykort från omkring 1930.

om stationshuset belägna godsmagasinet. Se bilden
nedan.
I samband med Mälardalsbanans öppnande
gjordes en större upprustning av stationen och
stationshuset togs åter i bruk som stationshus.
ȱȱ  ȱȱĴ ȱ¢ȱ ȱ
¢Ĵ ȱ ȱ § Örebro Centralstation har
återinvigts efter en stor ombyggnad till
resecentrum. Perronger och stationsområde skall

fräschas upp och göras mer tillgängligt. Planskild
korsning för gående och cyklister skall byggas
söder om stationen. “Det tredje spåret“ som
påbörjats mellan Örebro Södra och Örebro
Central och som nu slutar norr om Örebro S skall
byggas vidare söder ut.
Text: B-Å Rudström Bilder från Östergötlands
Järnvägsmuseum Linköping

Örebro Södra på 1940-talet med NÖJ:s godsmagasin och omlastningsskjull. Till vänster i bakgrunden Oscarias fabriksbyggnad. Normalspårsbangården ligger till höger.

