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En fotokörning görs vid Getå»

Yi använder signalen **tåg kommer'^ - dubbel • (—-■
fotokörningens början och **lossa broiasarna" { ——-
lingssignal>

Stig på snarast ~ försena ej tåget.
Genom Östgötaavdelningens försorg koismcr vi att besöka Östergöt
lands Järnvägsmuseu®, flyd, Östergötlands flygmuseum, Byd och
Flygvapnets saialingar på F3, Malmslätt. Bussarna avgår från sta
tionen kl» 12»30.

På grund av ljusförhållandena, beräknas denna ske efter återkomsten
från studiebesöken omkring kl 15.3O. Lämpliga ställen: Mngbaren,
Dosus, Göran Dyk. Se skiss.

Under resan anordnas servering till humana priser i restaurangvagnen:
Snörgåsar, kaffebröd, kaffe, th«?, läsk, öl, korv, hamburgare, roat-
biff och potatissallad.

Lotter, med ett pris av 5?- koraaer att försäljas mellan Stockholm C
och Södertälje S. Yinster är lokåkning mellan Södertälje S-Hyköping,
Uyköping-Uorrköping, Norrköping-Linköping, Linköping-Norrköping,
Norrköping—Natrinehola, Natrineholm-Plen, Flen-Södertäljé S,saiat
Södertälje S—Stockholm C. Sammanlagt utlottas 6 vinster på vardera
lottringen.

Yinnarlista anslås i samtliga vagnar, llininiålder för lokåkning
15 år. Lokåkare måste ovillkorligen rätta sig efter lokpersonalens
direktiv.

Böcker,v.ykort * Böcker och vykort säljes av ambulerande försäljare. Försumma inte
att köpa SJXta nya julkort 1573!

Eeseledaren, Rolf B. Pettersson och hans medhjälpare träffas säk
rast 1 tjänstekuprfn i Bo14»

Lokåkningf

Reseledning;

SJK Östergötland och SJX Stockholm tillönskar Dig en trevlig resa!
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STUDIKBESÖICEK

Järnvägnarnas Museiförening^ Linköping

är en stödförening till Östergötlands Järnvägsnuseun, grundad 1961» Östergötlands
JärnvägsKuseua byggdes under 1970 och ligger i Ryd i sydvästra delen av Linköping»
Bangårdsbyggnationen utanför eiuseibyggnaden avslutades soffliaaren 1975» dock åter
står spårläggning.
Musdet utger tidskriften "TIg OCH SPjLR", soq utkoamer raed 4 nuraaer/år»
Musrfet är öppet söndagar kl. 12.00-15*00 under aaj-septeober.
InoK föreningen bildades 1970 en ny sektion, kallad Sällskapet Östergötlands
Modell^ärnvägsbyggare, soa har sin utställningslokal i "Gaala Linköping".
Fordon, tillhörande Järnvägarnas Mueeiförening
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Järnvägarnas I&iseifond, Linköping
grundades 1965» Fondens avkastning används för stöd åt Östergötlands Jämvägs-
Ruseum.
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Östergötlands Flyghistoriska Sällskap
bildades 1967 Bsd huvudsaklig uppgift att stödja tillkomsten av ett flygmuseua i
Linköping. Sällskapet är landets största flyghistoriska organisation med över
1.500 laedlemmar.
ÖFS ändasål är att stödja Flygmusrfet i Linköping, bedriva forskning samt att sarala
äldre flygplan. Verksamheten bedrivs genom föredrag, filmvisningar, visning av det
flygEuseala förrådet i %d^ restaurering av äldre materiel. Föreningen utger tid
skriften "Ifeddelande från ÖFS",
Tanken på ett flygmuseua i Linköping väcktes redan under 1950-talet. 1961 till
sattes en utredningskomaittä av Linköpings stadsfullmäktige, som också beviljade
pengar till förrådsbyggnaden i I^yd, soa togs i bruk hösten I967.

FV Malaensamlingarna

Vid Ostgöta flygflottilj hade redan tidigare några handlingskraftiga idealister
lyckats bevara flygplan och annan materiel från idlitärflygets första tid. iled
den historiska förankring till Malaen, soh ailitärflyget har, tedde det sig
naturligt att förlägga ett flygauseum i denna trakt» Långtgående planer på ett
flyghistoriskt auseua föreligger också. Den statliga museiutredningen MUS 65
komaer våren 1974 att framlägga förslag oa den flygmuseala verksamheten och
platsen för flygausrfet.
Tills detta museum koffloit till stånd, finns fr. o. b. 1973-07-01 en organisation
vid F 3» kallad "FV Malmensaalingarna", soa har till uppgift att samla, kata
logisera och sköta den historiskt värdefulla aateriel, som finns vid Flygvapnet.



ÖSTRA STAMBANAN OCH BANAN JÄRNA - NORRKÖPING

Redan järnvägstankens banbrytare i Sverige, greve Adolf Eugen von Rosen,
hade i sin första ansökan till K. Maj:t om tillstånd att bilda ett järn
vägsaktiebolag tillsammans med in- och utländska män, haft tanke på ett
system med tre huvudbanor, en från Stockholm till Gävle, en från Stock
holm till Göteborg och en till Ystad genom Södermanland, Östergötland,
Småland och Skåne.
Genom kunglig resolution av den 27 november 1845 medgavs det eller de
bolag, som v Rosen avsåg bilda, rätt att under 20 år anlägga järnvägar
i Sverige med villkoret, att fullständiga planer och kostnadsförslag för
varje bajia skulle inlämnas till K. Maj: t senast före 1847 års utgång,
varefter erforderlig oktroj skulle utfärdas.
Men de engelska finansiärer och ingenjörer, som v Rosen räknat med, fick
egna bekymmer i och med den penningkris, som skakade England år 1846.
Trots att tidpunkten undan för undan flyttades fram, lyckades v Rosen
®j uppfylla de föreskrivna villkoren och den till honom meddelade rätten
förföll.

Under de kommande åren diskuterades av ständerna olika järnvägsförslag,
huvudsakligen som ett komplement till kanalbyggen, främst Sveakanalen
mellan länern och Hjälmaren. Ett resultat var idén om järnvägen Köping-
Hdlt. Men. speciellt bondeståndet var negativt till järnvägsbyg^icandet.
Förgäves errinrade A. V, Svartling från Östergötland om järnvägarnas in
direkta nytta för landet, även om de ej gåve någon kontant behållning.
Eftervärlden skulle le åt böndernas skäl.
Regeringen tog första steget mot en mera aktiv järnvägspolitik, då den
den 29 maj 1852 uppdrog åt chefen för topografiska kåren, generalmajor
Karl Akrell, att undersöka de gynnsammaste riktningarna för ett system
av huvudbanor.

Redan i december 1852 var Akrell färdig med ett utkast till stambanor
1 södra och mellersta Sverige. Även han kom fram till att tre huvudbanor
borde anläggas, en norrut till Gävle, en åt väster över Västerås till
Göteborg med utgrening till norska gränsen och en söderöver över Malm-
köping och Linköping till Jönköping och Malmö. Akrells utkast gillades i
huvudsak av styrelsen för allmänna väg- och vattenbyggnader.
När den stora järnvägsfrågan den 16 november 1853 förelåg till avgörande
inför konungen, visade det sig, att man ej var någon vän av den von
Rosenska metoden att förse Sverige med järnvägar, trots att regeringen
vid^l848 och 1851 års riksdagar gett understöd åt v Rosens projekt. Man
ansag att endast statsägda järnvägar skulle vara till gagn för befolk
ningen.
finansieringen av de föreslagna statsbanorna skulle ske med ett stats-
öbligationssystem. Ränta och amortering därav skulle ske genom en höjning
av brännvinsskatten, som beräknades ge 3 milj. riksdaler banko per år.
Regeringen beslöt att till 1853-1854 års riksdag framlägga ett förslag om

av stambanor, Eftermanga diskussioner och kompromisser beslöt
1854 års riksdag att stambanor i stort sett enligt regeringens förslå-""
måtte av K. Maj:t fastställas.
För uppgiften att leda statens järnvägsbyggande utsågs, med riksdagens
godkännande, genom kungligt beslut den 22 januari 1855, översten i flot
tans mekaniska kår, Nils Ericson.
Genom beslut av 1854 ars riksdag hade anvisats anslag för undersökningar

f ̂ ^^äckningen av de föreslagna statsbanorna. Samtidigt med Ericsonsutnämning tillsattes en kommitté, bestående av generallöjtnanten K. Akrell
o-verstarna A. E. von Sydow och greve A. E.von Rosen, med rätt för Ericson
att deltaga, att undersöka sträckning och beskaffenhet för de planerade
järnvägarna.
Den 3o september 1856 avlät kommittén sitt besked, innebärande 5 stam-



2 -

banor, bl a en östlig stambana från Stockholm genom Södertälje, Katrine
holm, Norrköping, Linköping och Mjölby till Tenhult med anslutning till
södra stambanan vid Götaström.

Riksdagen godtog i stort det framlagda förslaget, men ville ej binda
sig för de olika banornas sträckningar. Däremot beviljades ytterligare
medel till de år 1855 påbörjade västra och södra stambanorna för peri
oden 1857-1860.
Vid 1857-58 års riksdag beviljades medel för påbörjande av västra stam
banan från Stockholm över Södertälje mot Katrineholm.
År 1858 tillsattes en ny järnvägskommitté, bestående av Kils Ericson,
överstelöjtnanten vid väg- och vattenbyggnadskåren K. G. Beijer och
bergmästaren K. 0. Troilius, Kommitténs viktigaste arbete blev dess
betänkande om statsbanornas blivande sträckning.
Kommittén föreslog Nässjö som anknytningspunkt till södra stambanan med
riktningen från Katrineholm över Norrköping, Linköping och Mjölby.
Vid 1859-60 års riksdag visade det sig att riksaagen i stort delade
regeringens åsikt om att koncentrera alla krafter på västra och södra
stambanornas fullbordan.
Arbetet på dessa bandelar bedrevs under de följande åren med all kraft
och 1861 hade man fullbordat västra stambanan från väster mellan Göte
borg och Hallsberg och från Stockholm till Sparreholm i öster. Följande
år sammanknöts Hallsberg och Sparreholm. Det var därför en stor dag,
då Carl XV, åtföljd av sina bröder, representanter för regering och
riksdag den 4 november 1862 för första kunde befara och högtidligt
inviga västra stambanan. Samma år avgick också Nils Ericson och efter
träddes av K.G. Beijer och K.O. Troilius.
Arbetet på södra stambanan bedrevs nu med stor kraft och den kunde
öppnas för trafik den 1 december 1864.
Vid 1862-63 års riksdag hade röster höjts för att överlåta byggandet
av de återstående projekterade banorna på enskilt initiativ. Men det
beslut som fattades var att bevilja något över 4 milj riksdaler för på
börjandet av östra stambanan genom anläggning av bansträckan från
Katrineholm till Norrköping.
Under de följande åren blev järnvägsbyggandet inskränkt betydligt
på grund av dåliga tiderna, varför först 187o års riksdag beviljade
medel för fortsättning av östra stambanan mellan Norrköping och Nässjö.
Ytterligare medel beviljades av 1871, 1872 och 1874 års riksdagar.
Arbetena på bandelen Katrineholm-Norrköping hade påbörjats i juli 1863
under friherre A.R.A. Adelsvärds ledning och bedrevs så, att den kunde
invigas under 1866. På sträckan Norrköping-Nässjö igångsattes arbetena
under överstelöjtnant K. E. Norströms ledning i april 1871.
De olika delarna av östra stambanan öppnades för trafik enligt följande:
Katrineholm-Norrköping: 3 juli 1866
Norrköping-Linköping 16 oktober 1872
Linköping-Strålnäs 15 september 1873
Strålnäs-Boxholm 30 december 1873
Boxholm-Sömmen 20 juli 1874
Aneby-Nässjö 20 juli 1874
Sommen-Aneby 23 november 1874
Samma dag ägde den högtidliga invigningen av banan rum genom att konung
Oscar II i Nässjö förklarade östra stambanan i sin helhet öppnad för
trafik. Vi firar alltså i dagarna 99-årsjubiléet av Östra stambanans
invigning.
Trafiken på banorna från Göteborg och Malmö till Stockholm tog så små
ningom sådan omfattning att tanken på ett dubbelspår mellan Katrineholm,
där de båda banorma sammanlöpte, och Stockholm uppstod. Men redan innan
detta blivit aktuellt, hade lokala intressen framfört tanken på en bana
genom de östra och södra delarna av Södermanland framkommit, som skulle
ge detta landskap förbindelse med Stockholm och Norrköping, som var de
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bästa avsättningsplatserna för bygdens jordbruksprodukter.
På 1870-talet hade det varit tal om en järnväg från Nyköping till
Mölnbo på västra stambanan och på 1890-talet undersökte intresserade
orter på egen bekostnad en järnväg från Järna över Nyköping till Norr
köping. En framställning om järnvägens utförande som statsbana gjordes
också. Järnvägsstyrelsen gjorde därför vissa undersökningar, men med
hänsyn till andra statsbanebyggen fick saken bero.
I slutet av 1905 inkom länsstyrelsen med en framställning om järnvägens
utförande utan vidare dröjsmål, antingen som statsbana eller på enskilt
initiativ.

Regeringen fann då, att ett avgörande ej längre kunde uppskjutas och
vid 1907 års riksdag framlades en kunglig proposition om en bana genom
Södermanland. En sådan bana skulle utom att ge en vägförkortning även
ge en inbesparing av kostnaderna för ett dubbelspår till Katrineholm.
Båda kamrarna antog förslaget om en bana från Järna över Vagnhärad och
Nyköping till Norrköping.
Bananläggningen påbörjades i slutet av 1909 och bedrevs så, att ban
delen Järna-Nyköping kunde öppnas för trafik den 1 december I913 och
banan i sin helhet den 1 oktober 1913« Som arbetschef tjänstgjorde
kaptenen i väg- och vattenbyggnadskåren, C. Westman.

Rolf B. i^ettersson.
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Jernvägsinvigning: i Linköping.

öppnandet af jcmvägen från Norrkö- middag och andra förut tillamnade hög-
ping till Linköping den 13—lo kommer i tidlighcter, ntan emottages endast då
anseende till sorgen efter Karl XV, anländande festtåget vid stationen
icke att firas med någon officiell fest- med musik och kanonskott.

1918

Fruktansvärd järnvägsolycka vid Getå,
4:1 personer dödade ungefår lika många skadade.

l:»n frulvtniisvard jtinivjiysolycku ~ dcii Jlörsta som någonsin iiyt rum i Svcriye —— inträffade lördagen don 1 oklobcr vid sju-'
liden på aftonen vid Cielå slalion, i:i kiloniMer från Xorrköping. Uppgående persontåget från åfalinö urspårade på den av regnet
undergrävda jänivägsbauken, Jokomolivet och sju vagnar störtade ned Iråu flera meters Imjd och fattade eld. Utt stort antal
personer hlevo krossade eller Iriinda till döds. På olycksplatsen ha hittills fraindragits endast 18 lik, de övriga ligga äiiiju be
gravda bland spillrorna.

Kring olyckan.
Av tågpersonalen omkommo konduk

tören Ström, lokeldaren Karlsson och
spisbiträdet i restaurantvagnen fröken
Johansson.

Ix)komotiv'föraren som själv blev en
dast lått klämd av hyttaket berättade
•att lokcjdare;,Karlsson-.vid^ kata=iiTofen"
blivit -hårt -inklämd mellan spillrorna.

-Kan räckte ut sina händer-mot förarva
för att få hans hjälp med att lösgöra sig,
men i samma ögonblick forsade den kol:-
heta ångan från ångpannan ut och dödade

honom. Spisbiträdet Gunhild (Gullan)
Johansson gjorde just sin sista resa med
restaurangvagnen och skulle nu ha över
gått till serveringen på Stockholms Cen
tralstation.

Bland dem som omkommit år skåde-

speiareu Otto diagert,, Stockholm.. Herr.
Hagert identifierades tack vare ett por
trätt/som han antagligen haft i fickan.
Käns fästmö" fröken tJlIic Ericson vid

Södra teatern, har rest ned till olycks
platsen.

Under den allmänna förvirringen funno
några personer tillfället lämpligt att
praktisera sig in i resturantvagnen, där
de plundrade en del av spritlagret cch
ka.ssan.

.  . . vlc£ Get^« _ .
Sång, utkommen. 50 ex. 2 kr.,

•loo^ex... 5^50 Lranko. Minsta sänd
ning 50 st., I kr. ordern, resten
mot postförskott.

E. BJörllu^s Förlojx» Xorrköpioir.
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