Örebro – Pålsboda banan 100år

Gruslastning vid Örby kulle i samband med byggandet av järnvägen mellan Pålsboda och Örebro, lastarlaget uppställda framför loket Glan.
Redan 1862 ﬁck Sköllerstabygden kontakt med omvärlden genom järnvägen. Det var västra stambanan som
drogs genom södra delen av socknen. 1874 kom nästa
järnväg, det var när Pålsboda – Finspongs järnväg öppȱãȱę ǯȱª ȱȱª ȱĴ ȱ§Ĵ ȱȱ§ȱ
viktig knutpunkt för traﬁken till de olika bruken i norra
Östergötland och i södra Närke. Denna utveckling kom
Ĵ ȱ¢ȱȱ ¢ȱ§ȱãȱã¢ǯ
Redan 1896 gjordes de första förfrågningarna om en
utbyggnad av Norra Östergötlands Järnvägar som den
ȱĴ ǯȱȱȱĴ ȱ ãȱ ȱãȱȱ[ ȱ
ȱ ȱȱȱãȱ ǯȱ ãǰȱĴ ȱ
ãȱȱãȱȱ ãȱĴ ȱȱȱ§§ȱ
från Pålsboda som skulle gå mellan de torrlagda Kvismaresjöarna till Örebro. På dåvarande landshövding A.
Svedelius inrådan ingick även en bibana mellan
Norrbyås – Odensbacken.
Ansökan om koncession för linjen över Kvismaren med
bibana ingavs till Kungl. Maj:t 1996 av herrar Söderbaum, Joachimsson, Falkengren och Lundqvist. Året
efter, alltså 1897 ﬁck man koncession för huvudlinjen
Örebro – Finspong. Innehavarna erbjöd direkt Norra
[ ãȱ §§ȱĴ ȱãȱȱ ȱ
som vanligt i dylika fall var inledningen till statsbanestationerna i Örebro och Pålsboda undantagna och
noggrann utredning måste till innan dess ville inte styrelsen lägga fram erbjudandet för stämman. Traﬁkche-

fen Oscar Kamph underhandlade med järnvägsstyrelsen och man utreda kostnaderna. Däremot hade ansökan om bibana avstyrkts av ortsbefolkningen trots
landshövdingens intresse. Man hade stirrat sig blind
ª ȱĴ ȱª ȱȱ[ ȱ– Katrineholm
som aldrig förverkligades. Denna kortsynthet ﬁck
man ångra djupt och frågan kom ﬂera gånger upp
under årens lopp och nya undersökningar bekostades,
men den blev aldrig av.
Sedan man färdigställt utredningen om införandet av
ȱª ȱȱȱãȱĴ ȱȱ
minsta kurvradien också skulle ökas till 300 meter
samt ingången till förgreningsstationerna kunde utföȱȱȱ ȱĴ ȱ¢ȱ
extra stämma för övertagande av koncessionen den 25
januari 1898.
Här godkändes visserligen överlämnandet men med
ȱĴ ȱȱȱ§§ȱãȱ  ȱȱ
lämna fri jord enligt i kostnadsförslaget. Sådana bidrag lämnades från Örebro stad, från Norrbyås socken och från Sköllersta socken men till en mindre
summa än vad som var tänkt, varför ny extra stämma
utlystes till 12 April 1898. Nu övertogs deﬁnitivt koncessionen trots de lägre bidrag som erhållits från beãȱ ǯȱ  ȱ § ȱ ª ȱ Ĵ ȱ ã§ȱ
¢ȱȱě ȱ ȱĴ ȱ ȱȱ
ut 2000 nya aktier till en kurs av 130 kr med förmåns-

§Ĵ ȱȱȱãȱãȱ§ȱȱ ȱ
inteckningar i Pålsboda – Finspongs järnväg och Finspong – Norsholms järnväg på 400 000 kr i vardera ge ȱĴ ȱª ǯȱãȱĴ ȱ§ȱȱȬ
der byggtiden, lovade Östergötlands Enskilda Bank
Ĵ ȱ ȱȱȱȱȱã§ȱȬ
dit.
Fortfarande var inte alla problem lösta som fanns vid
ingången till respektive Pålsboda och Örebro Södra.
Till den senare kunde man lösa svårigheterna utan
större tidsspillan, men när det gällde infarten till Pålsboda var det annorlunda. Kungl. Järnvägsstyrelsen
ª ȱĴ ȱȱ ȱȱ ª ȱȱ

Ĵ ȱȱ ȱ ȱę ȱª ǰȱ ª ȱãȱ
och förslag på lösningar har lagts fram under årens
ȱãȱĴ ȱȱȱȱ§ȱ ȱ ȱãȱ ȱ
den lösning man valde.
Sedan det ursprungliga kostnadsförslaget på järnvägen Örebro – Pålsboda hade framtagits hade kostnaderna skjutit i höjden och när man gjorde nya kalkyler
ȱȱª ȱĴ ȱ§ȱãȱŜśŖȱŖŖŖȱȱª ȱȱȬ
naderna bli över 700 000 kr. Två intressenter hade 1899
ȱȱȱĴ ȱ¢ȱ§§ǰȱȱȱª ȱȱ
kunna få arbetet på grund av för dåliga garantier och
ȱȱãȱĴ ȱȱȱãȱ¢ǯȱ ȱȱȱ Ȭ
ȱĴ ȱ ȱ ȱȱĴ ȱȱª ȱȱ ȱȱ

Sköllersta station som den såg ut vid tiden för invigningen av banan.
och statsbanan skulle göras planskilt. Tre olika förslag
framlades, enligt det första skulle banan gå över statsbanan ca: 750 m öster om stationen för en kostnad av
126 000 kr, det andra förslaget skulle banan gå under
statsbanan men på samma ställe som det första alternativet, vilket skulle kosta 146 000 kr. I det tredje förslaget skulle banan gå under statsbanan 850 m väster
 ȱǰȱĴ ȱȱȱȱř śȱŖŖŖȱǯȱ
 ȱȱãȱ ãȱĴ ȱ ȱª ȱ ȱȬ
ª ȱȱȱª ȱ ȱȱĴ ȱȱ§ǰȱ
ȱ ȱª ȱę ȱȱĴ ȱ§ȱª ȱȱ§ȱ
ȱŚǯŜȱ ǯȱ¢ȱ ȱĴ ȱ§ȱȱȱ ȱ
ȱĴ ȱ§ȱȱ ȱª ǯȱ Ĵ ȱȱ

ȱã¢ȱ ȱȱȱȱȱĴ ȱª Ĵ ȱ ȱ
ǯȱȱȱ§ ȱĴ ȱȱ§ȱȱ¢ȱ
järnvägen med löjtnant Blomgren som arbetschef.
Blomgren var den som hade gjort de senaste kostnadsförslaget på bygget av järnvägen.
Från vissa aktieägare framfördes oro för de allt dyrare
ȱ ȱȱĴ ȱ¢ȱȱȱȱ ¢ȱ
¢ȱ§ȱ ȱãĴ ǯȱª ȱȱ¡ ȱ§  ȱ
 ãȱĴ ȱ ȱȱȱ ȱȱ ȱ
ȱȱ¢ǯȱȱĴ ȱ ȱȬ
ȱĴ ȱĴ ȱȱȱ ȱãȱ§ȱ§ȱ
Ĵ ȱȱ§§ȱȱ  ȱĴ ȱ¢ȱª ȱ¢Ȭ
kandet om uppskov.

Hidingsta station under byggnad. Arbetståg med loket Roxen.

Räls inköptes för den nya banan och för upprustning
av den beﬁntliga järnvägen mellan Pålsboda och Finª ǯȱ ȱãȱĴ ȱ¢Ĵ ȱ¡ ȱª ȱª ȱ
 ¢ȱǭ ȱ  ǰȱȱ ȱĴ ȱȱ ȱȱę ȱ
nummer 9, 2 konduktörsﬁnkor, 30 stolpvagnar, alla
från Aktiebolaget Finspongs Styckebruk och tre personboggievagnar, de första vid järnvägen från VABIS
Södertälje med nummer 6 – 8.
Den 1 april 1899 togs det första spadtaget på järnvägen mellan Örebro och Pålsboda.
Varför ville man bygga järnvägen mellan Örebro och
Pålsboda? Från järnvägsbolaget hoppades man naturȱ ª ȱ Ĵ ȱ ȱ ãȱ ę ȱ §ȱ
skulle ge mera inkomster från både person och godstraﬁk. Orterna efter den nya sträckningen räknade
ȱ ȱĴ ȱȱȱȱȱȬ
ȱ  ǯȱȱ§Ĵ ǯȱ ȱȱ
huvudorten för dessa trakter var i många fall Örebro
men framförallt jordbruksprodukter, särskilt spannmål, som skickas från Kvismaren och Sköllersta
kunde nå alla delar av landet genom kontakten med
statsbanor både i Örebro och i Pålsboda. Vad såg ÖreȱȱĴ ȱ ȱę ȱȱ§§ȱ ȱȱãȱª ǰȱ
Finspång och ner till Norsholm. Naturligtvis var det
ȱĴ ȱª ȱȱ§Ĵ ȱȱȱȱ ȱȱ
omgivande landsbygden men hade man redan i börȱȱŗ şŖŖȱȱãȱȱȱĴ ȱª ȱȱȱ§Ȭ
§ȱȱ ãǯȱ ȱĴ ȱȱȱśŖȱª ȱŗ şŘŚȱ
Ĵ ȱ ãȱ ǯȱ ǰȱ §ȱȬ
ãȱȱ[ ȱȱ§ȱȱĴ ȱ¢ãȱ
från sin stad, ”vars utveckling befrämjats av N.Ö.J.

 ȱȱĴ ȱȱȱȱ[ ȱȱȱ
ȱȱȱ ãȄǯȱ ȱȱȱª ȱĴ ȱ ȱ
såg ännu större traﬁkmöjligheter norr om Örebro. Efter fullbordan av banan så kom man inte överens med
 ȱ ȱª ȱȱ ę ǰȱĴ ȱȱȱãȱ
NÖJ särskilt för traﬁken norr om Örebro.
 ȱŗ şř ŗ ȱ ȱĴ ȱãȱª ȱĴ ȱã§ȱ [ ȱ
norr om Örebro. Banan skulle dras nordväst ut till
Kortfors som var station på Nora Karlskoga Järnväg
och även slutstation för Svartälvs järnväg, SEJ. Denna
§§ȱȱȱ ¢¢Ĵ ȱ ȱȱȱȱ
bara till Bergslagsbanan utan också banorna som gick
norrut från Hällefors. SEJ skulle ändras från 1435 till
891 mm spårvidd och det stora smalspåriga järnvägsnät som fanns norrut från Hällefors hade 802 mm
ª ȱ ȱȱª ȱȱȱ§Ĵ ȱĴ ȱ§ȱ
spårvidden på den rullande materielen till 891 mm.
Man gjorde en del approximativa beräkningar men
resultatet visade på dålig lönsamhet varför utredningsarbetet avstannade. I de olika orter som berördes
ȱȱ· ȱȱȱȱȱĴ ȱȱȬ
ȱãȱãȱ ȱȱȱ ȱȱȱĴ ȱ
förverkligas.
 Ĵ ȱȱȱȱª ȱȱȱ ȱȱĴ ȱ
ãȱȱ¢ȱ§ȱȱ ãȱãȱĴ ȱȱ
med utskeppningen från de andra stora hamnarna
såsom Göteborg, Gävle, Oxelösund och i viss mån
också Köping. Fanns kanhända dessa tankar redan i
slutet av 1800 talet och påverkade det i så fall beslutet
Ĵ ȱ¢ȱ§§ȱ[ ȱ– Pålsboda.
 ȱª ȱŗ şŖŖȱȱȱȱª ȱ ¢ȱĴ ȱ

 ȱ§ȱĴ ȱȱȱȱ§ȱȱȱŗȱ
oktober samma år. Kostnaderna för banan hade blivit
betydligt större än vad som var beräknat. Både arbeȱãȱĴ ȱȱ§§ȱȱ[ ȱãȱȱ
ª ȱȱȱĴ ǯȱ§§ȱȱȱ
fördröjdes också av en tvist med Örebro stad om
landsvägsövergången vid infarten till Örebro Södra.
 ȱȱ ȱĴ ȱȱȱ ȱ ȱȱĴ ȱ
järnvägen gick segrande ur det hela så förorsakade
ȱĴ ȱȱȱȱę ȱ§ ȱ ȱ§§Ȭ
bolaget. Man stred hårt på den tiden och till och med
handgripligt. Rälsen hade redan tidigt på hösten 1900
dragits fram och över landsvägsövergången vid söǯȱ §ȱȱȱ ȱ ȱãȱĴ ȱ§Ĵ ȱ
med rälsläggningen så var biten över nämnda landsväg uppbruten, det var styresmännen i Örebro som
hade gjort en kupp. Banan skulle som sagt ha invigts 1
oktober 1900, men på grund av denna tvist så fördröjdes invigningen till början av nästa år.
Sedan traﬁkreglemente och taxa fastställts och avsyȱĴ ȱȱª ȱȱ¢ȱ§§ȱãȱȱ
4 januari 1901 invigas och den 5 januari öppnas för
allmän traﬁk.
 ȱ ȱ ȱȱȱ§ȱĴ Ǳ
”Invigningståget afgick från Pålsboda efter där intagen
frukost kl. 1,45 med landshöfdingarna De la Gardie i Linköping och Svedelius i Örebro, järnvägens besiktningsmän,
bolagets styrelse, byggnadschef och ingenjörer m.ﬂ. inbjudne.” vidare så ges följande referat ” Örebro – Pålsboda banans invigningståg indrogs hit af det ﬂaggsmyckade
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1874 med anläggningen af Pålsboda – Finspångs järnväg,
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Vikbolandsbanan och sedan bygga sig fram till Linköping –
Ödeshögs banan. ” från tidningen den 5 januari 1901.
Nu var banan invigd och traﬁken hade startat men
 ȱãȱ§§ȱĴ ǰȱȱȬ
ȱȱª ȱȱȱª ȱĴ ȱãȱª ȱȱȱȱ
svåra tiderna. Vidare så började kritik komma fram
mot bl.a. traﬁkchefen Oscar Kamph eftersom slutkostnaden för banan hade växt till uppseendeväckande 1
026 000 kr. En ökning från den ursprungliga med 376
000 kr, en vid denna tid anmärkningsvärd stor
summa. Vid den efterföljande bolagsstämman hade
också kritik framförts mot arbetschefen och hans inãǯȱ Ĵ ȱȱȱȱȱȱĴ ȱȱ
fördyringar var väntade. En skarp kontrovers mellan
styrelsen och traﬁkchefen ﬁck ingen eﬀekt, men vid
följande stämma ﬁck traﬁkchef Kamph höjd pension
 ȱ ȱĴ ȱȱãĴ ȱę ȱª ȱĴ ȱ §ȱ
ȱȱ§Ĵ ǯȱ ȱ§ȱȱę ȱ ȱ
Kamph med pension.
Banan mellan Örebro och Pålsboda slutbesiktigades
21 oktober 1902 och befanns klar och godkänd för en
tåghastighet av 40 km/timme.
Järnvägen mellan Örebro och Pålsȱ ȱĴ ȱȱȱãȱŜŖȱª ǯȱ
Påverkan på de orter som låg efter
banan var under de första decenniȱ  ¢ȱ ȱ  ȱ  ȱ Ĵ ȱ
minska när biltraﬁken tog över
mycket av både gods- och persontraﬁken. Persontraﬁken var under
många år stark på denna del av
NÖJ, däremot blev godstraﬁken
inte vad man hoppats på. I jämförelse med andra delar av NÖJ så
var den väldigt svag i de norra
delarna.
Foton från Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping
Text: Bengt - Åke Rudström

Skärningen vid Ormesta skogen 1899.

