
TANNEFORS OCH
JÄRNVÄGEN

Tannefors station byggdes i samband med
att Östra Centralbanan, ÖCJ byggdes åren
1899-1902.
Tannefors som nu är en stadsdel i Linkö-
ping var när järnvägen byggdes, en liten
kvarnby vid fallen i Stångån. Alldeles utan-
för byn anlades en liten last- och hållplats
med kvarnbyns namn. Tannefors var redan
tidigt en viktig industriort som utöver ett
stort antal kvarnar också har haft både pap-
persbruk och knäckebrödsfabrik. Den stora
expansionen startade emellertid när Aktie-
bolaget Svenska Järnvägsverkstäderna bör-
jade sin verksamhet år 1907.

Det första stationshuset eller
som man egentligen borde kalla
det, hålplatshuset var en liten
stuga som enligt järnvägens no-
menklatur klassades som typ IV.
Storleken på huset visar hur man
från början hade tänkte sig att om-
fattningen på trafiken i Tannefors
skulle vara. I den södra änden av
bangården låg ÖCJ banvaktsstuga
nr: 1, i direkt anslutning till kors-
ningen med Åtvidabergsvägen.

Tannefors station 1913. Det nya stationshuset med stinsen Carl Fernström framför huset.

Stugan hade under många år en skylt mon-
terad på gaveln där det stod Råberga. Stu-
gan fanns kvar till 1964 då den revs för att
ge plats för nya vägar i samband med att
Braskens bro byggdes.

När Aktiebolaget Svenska Järnvägsverk-
städerna 1907 började bygga sina verkstä-
der i anslutning till Tannefors så ändrades
förhållandena radikalt. Trafiken på den lilla
last- och hållplatsen ökade och redan 1903
blev Tannefors station. År 1913 färdigställ-
des ett nytt större hus och ett godsmagasin.
ASJ hade redan när verkstäderna byggdes
1907-1908 byggt ett lagerhus i anslutning
till stationen. Detta hus fanns kvar till för
några år sedan då det förstördes vid en
brand.

Tannefors första hållplatshus. Ritad av POGO



Enligt uppgift flyttades det gamla håll-
platshuset ut till ön Långa Lisa för att där
användas som sommarhus. Ön som ligger i
Stångån, alldeles bortom segelbåtshamnen
bildades när man rätade ut Stångån. Flytten
av det gamla hållplatshuset skall ha gjorts
på isen och rester av stationshuset finns än i
dag kvar, insprängt i ett av de sommarhus
som fortfarande år 2012 ligger på ön.

Det nya stationshuset som byggdes 1913
blev byggt i en stil, som avviker från de
övriga stationshusen vid ÖCJ. Huset som
ursprungligen var byggt i trä hade brutet
tak men byggdes om radikalt 1931 då över-
våningen ändrades och fasaden reveterades.
Sex år senare tog SJ över ÖCJ. Stationshu-
set stod kvar till 1965 då även det revs för
att man skulle kunna göra de stora trafik-

I mitten av bilden kan man se det första hållplatshu-
set. Bilden är tagen omkring 1902.

ändringar som krävdes i samband med byg-
get av Braskens bro.

Bangården som från början var begränsad
till två spår, byggdes ut i etapper med flera
spår. Bangården hade genom en växel kon-
takt med det spåsystem som låg inne på
ASJ:s område. Ett av spåren elektrifierades
under en period för att ASJ skulle kunna
provköra spårvagnar som man byggt till
Göteborgs spårvägar.

Den ombyggda stationen fotograferad inifrån ASJ någon gång på 50-talet.

Tannefors nya station september 1919.

Tannefors hade också under ca: fyrtio år
kontakt med det Östgötska smalspåret ge-
nom förbindelsen med Råberga hållplats
som låg på Mellersta Östergötlands Järn-
vägs (MÖJ) smalspåriga linje mellan Linkö-
ping och Ringstorp. Denna förbindelse kom



mest att utnyttjas av ASJ men var från bör-
jan även finansierad av dåvarande S:t Lars
socken för att den skulle bli en allmänt ut-
nyttjad järnväg. Ändpunkten på den korta
bibanan var en lastplats vid Snutlyckan
som låg på ASJ sidan, i anslutning till ÖCJ
bangård. Både den smalspåriga- och den
normalspåriga banan hade anslutning till
det rätt omfattande spårsystem, med både
normal- och smalspår som fanns inom
ASJ:s fabriksområde. Spåret från MÖJ och
in till fabriksområdet gav ASJ möjlighet att
leverera sina vagnar direkt ut på det Öst-
götska smalspåret.

På denna bild av Linköpings Armatur– och Metallfabrik, föregångare till NAF kan man se smalspåret gå parallellt
med ÖCJ och vika av mellan möbelfabriken och Råberga villasamhälle.

Den smalspåriga förbindelsebanan gick
parallellt med ÖCJ fram till vägövergången
vid Gelbgjutaregatan. Därefter gick den all-
deles i kanten av Råberga villasamhälle.
Efter att ha korsat Vimarkagatan, svängde
banan sedan i en högerkurva ut mot MÖJ:s
linje. Anslutningen låg i den nordvästra
banänden av Saab/Linköpings flygplats och
lite öster om knutpunkten som bestod av en
växel, låg en liten håll- och lastplats som
hette Råberga. På bilden överst kan man
urskilja den smalspåriga banan som går pa-
rallellt med normalspåret för att sedan
svänga av mer öster ut. Sidospåret byggdes

Råberga håll– och lastplats i övre högra hörnet. Flygklubbens hangar ligger till vänster om hållplatsen. I nedre
vänstra delen av bilden ligger nu Saabs norra port och den bebyggelse som revs inför pågående vägbyggen.



i huvudsak av ASJ men som nämnts tidi-
gare ställde S:t Lars kommun också upp
med 15 000 kr, en vid den tiden ansenlig
summa pengar. Efter några år tog MÖJ
över järnvägen.

Jag har många gånger under åren som jag
jobbade på Saab, tänkt på hur det såg ut,
innan alla nya vägar, den belagda land-
ningsbanan och flygfältsbyggnaderna för-
störde den lantliga miljön. På bilden till hö-
ger, som är en förstoring av en bild över
ASJ och Saab:s område omkring 1950 syns
det område som numera är flygfältets nord-
västra ände. Några av de byggnader som
finns till vänster och även flygklubbens
hangar fanns ju kvar för några år sedan. In-

Råberga hållplatskur med plåtstins. Bilden tagen i
början av 60-talet. Växel till bispåret är borta.

ringad i bilden syns den stuga som var håll-
platshus och bostad för den järnvägstjänste-
man som under tidigare år skötte hållplat-
sen. Den ljusa byggnaden med rundat tak är
flygklubbens hangar som senare kom att
flyttas till dess nuvarande läge.

Huset byggdes som vaktstuga när man
1911 färdigställde bibana in till Tannefors
station och ASJ:s verkstäder. I församlings-
boken för S:t Lars 1920 benämndes stugan
som ”Växelstation”. Vilket borde härröra
från att den som bodde i stugan skulle sköta
växeln för sidospåret till ASJ. Enligt en vär-
dering av byggnader vid MÖJ 1918 fanns
vid Råberga ett boningshus, ett uthus och
ett avträde. Naturligtvis fanns också en rik-
tig matkällare invid huset, något som var
lika naturligt som att vi har kylskåp i varje
hus nuförtiden.

Den förste som bodde i huset var stat-
ionskarlen Carl Oskar Törn, han bodde där
med sin hustru och två barn, de flyttade in
som nygifta när stugan var helt ny, omkring
1911. År 1933 flyttar dåvarande banmäs-
taren vid MÖJ, Carl Arvid Pettersson in i
huset och i de officiella dokument som
finns kvar från den tiden benämns stugan
som banmästarboställe. Banmästaren bodde
bara kvar till 1935 då han flyttade in till

Tågurspåring 1952 vid Råberga hållplats. Slipers kan skönjas i gräset där det bortrivna mötesspåret har legat. Räls
från spåret ligger i nedre vänstra hörnet.



Linköping. I den arrendebok som järnvägen
hade, står att en del av marken som angrän-
sande till hållplatsen utarrenderades under
åren 1918 - 1932 av Lantbrukaren O. F.
Andersson, Hagalund, Linköping.

Efter 1935 verkar huset ha hyrts ut som
vanligt bostadshus och så kom det att vara
fram till 1942 då huset avyttras av järnvä-
gen. Vid underhållsbesiktningen 1941 heter
det ”I gott stånd, men hyresgästen håller
dålig ordning. Väggohyra. Utvändigt något
slitet. Plåttaket defekt. Avträdet rödfärgas.
Taket strykes med Inertol. Lägenheten des-
inficeras mot ohyra.”
1952 rivs stugan och i samband med det så
tas rundgångsspåret bort. Samma år händer
en stor urspårning ungefär där hållplatsstu-
gan låg.
När järnvägen avyttrade stugan omkring
1942, byggdes en hållplatskur i anslutning
till växeln för spåret till ASJ. Kuren som
kom att vara kvar ända tills att järnvägen
lades ner, år 1963 köptes av en arbetare på
Saab och kom sedan att användas som
jaktstuga.

Vad som är något oklart är när spåret till
ASJ togs bort, enligt vissa uppgifter så
skall det ha varit kvar ända in på 1960-talet
men om man granskar bilderna som finns
från urspårnings- olyckan så verkar växeln
och spåret till ASJ vara borta. Här behövs

hjälp från Snuggans läsare. En annan fråga
som också återstår att besvara, är hur stugan
såg ut? Jag har tyvärr inte lyckats få tag i
någon bra bild som visar hur stugan såg ut.
På en bild som fanns i Corren i samband
med att huset revs, ser det faktiskt ut som
om det var ett något större hus än den typ
av stuga som användes som vaktstuga och
även som hållplatshus efter sträckan Linkö-
ping-Ringstorp.

Last- och hållplatsen Råberga var en
ganska obetydlig trafikplats men den hade
nog trots det, åtminstone under ASJ:s glans-
dagar en viss betydelse som knutpunkt till
det Östgötska smalspåret. Att Tannefors har
haft två trafikplatser i form av en station
och en hållplats är rätt märkligt. Genom de
två trafikplatserna kunde man nå många
orter inom Östergötland men också genom
ÖCJ/SJ resa även mer långväga.

Delar av denna artikel har tidigare publi-
cerats i Järnvägarnas Museiförenings tid-
ning Tåg och Spår. Bilderna, om inget annat
anges kommer från Östergötlands Järnvägs-
museums samlingar där bland annat ASJ:s
arkiv finns.

Text: Bengt-Åke Rudström

Flygbild från 1936 över Tannefors och Råberga. På
bilden kan man skönja Tannefors båda trafikplatser.


