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L

Km. Namn: Typ.
SWB

sign.

SJ

sign.
Öppn.

111,1 VÄSTERÅS
VÄSTERÅS C 1/5-30

Stn. Vs Vå 7/12 1875

113,5 VÄSTERÅS V Vsv Väv

118,1 LÅNGÄNGSKROGEN Hpl. Låä 26/11 1904

120,8 DINGTUNA Stn . Dt Dt 7/12 1875

125,7 ÅSKEBRO Hpl.
0

Ab Åbr 10/12 1901

130,2 KOLBÄCK Stn. Kb Kbä 7/12 1875

134,2 rall;-tavägen Hpl. Rs t Rist /  19

136,3 HALLSTAHAHMAR Stn. Hh Hh 4/11 1899

141,5 RISET Hpr. Ri Rset /  19

142,3 KLINGBO Hpg. Kg Kgb 8/5 1900

144,1 HAGA Hpr. Hg Haga /  19
145,0 OLBERGA Hpl. Obg - 4/11 1899 /
146,1 SURAHAMMAR Stn, Sr Shr 4/11 1899
153,0 RAMNÄS KYRKOBY Hpl. Rky Rmky 15/12 1900
129,2 RAMNÄS Stn. Rn Rra 27/7 1876

133,9 SEGLINGSBERG Stn. Sbg Sgl 27/7 1876
140,5 NORDANÖ

VIRSBO 1/1 1891
Stn.

Stn.

Ndö

Vr Vso

27/7 1876

145,9 MURSJÖN Hpr. Mus Mus j /  1947
148,1 VÄSTERVÅLA Hpl. Väv Våla /  19
150,9 ENGELSBERG

ÄNGELSBERG 1/1 1912
Stn.

Stn.

Sg
Åg Ägb

27/7 1876,

151,7 ENGELSBERGS BRUK

ÄNGELSBERGS BRUK 1/i 1912
Lp. Egb

Hlp.1924 Ägb
Hrp.1947

Ägbs
30/12 1899

152,3 ENGELSBERGS SÅG
ÄNGELSBERGS SÅG 1/1 1912

Lp. Egs
Hlp.1912 Ägs Ägbs

/  19

154,6 SNYTEN (Sj) Stn. Snt Snt. 1h 1900

155,6 SNYTSBO Hpl. Sbo Snyb /  19
156,6 BLOMDALSTÄGTEN Hpl. Bd t Bltä /  19

157,7 PALLBRON Hpl. Prb Plbr /  19
158,7 HÖGPORS Stn. Hf Hgf /10 1856

160,8 MAURITZBACKE Hpl. Mzb Maba /  19
162,0 LIVSDAL Hpl. Ld Livd /  19 -
162,8 ROSENDAL Hpl. Rsd Rsdl /  19
165,0 NORBERG Stn. Nb Nbg /10 1856

165,9 STORGRUVAN Lp. Srg Stgv 26/10 1917

166,6 ESKILSBACKEN Lp. Esb Essb 3/11 1914
167,4 ÖSTANMOSSENS GRUVA

MJW< i-m -rTTffrirTri-n^^oir-■Tt-nmr n i>irT"VTi«i'fi nrip» ■

Lp. Öm Önmo 9/8 1909

Nedl,

19in
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\ll 168,5
1

KLACKBERG

165,8 HACKSPETTSBACKEN

166,6 MOSSGRUVAN

167,6 KXRRGRUVAN

211.2 SNYTEN (Sj)

214,6 BROARNA (Sj)

217,1 KARBENNING (Sj)

223.3 HÖKMORA (Sj)

233.8 KRYLBO (Sj)
(160,7) AVESTA C 1/12 1970

155.0 BROVALLEN (sj)

154.4 BETVALLÉN (Sj)

150.1 ROSSHYTTAN (Sj)

147,1 SJÖMOSSEN (Sj)

138,1 BRODDBO (Sj)

134.1 SILVKÖPAREN (Sj)

129.2 JOSEPSDAL (Sj)

127.9 SALA (Sj)

126.6 SLIVERVALLEN

123.1 HÄTTSKXR

121.7 PREDSBRUNN

120.2 NORRHUSTA

118,2 TERNA
TXRNA 1/10 1916

113.1 RANSTA

111.8 LABACKEN

108,4 VRIAN

106.2 HEDENSBERG

103,4 TILLBERGA OMPORMARSTATION

100,7 TILLBERGA

103.7 HÖKÅSEN

105.8 pinnslXtten
VXSTERÅS N l/l 1945

111,1 VXSTERÅS C

Stn. Kbg KIL 24/8 1883

Hpl. Hpt Hasp / 19

Lp. Mg Msgr 3l/8 1876
Hlp.1900

Stn. Kä Kär /i O 1856

Stn. Snt Snt 1/7 1900

Hpl. - Brna I5/5 1938 14/6 1941

Stn. - Kbn 1/7 1900

Hlmpg. - Hma 1l/l2 I9OO

Stn. - Ky 1/12 1873
stn. • - ' Avc

Hpl. - Bvn 1/12 1873

Hlp. - Btv 1/6 1921 30/9 1952

Stn. - Ry 1/12 1873

Lp. - Smn 9/9 1918

Stn. - Bdo " 1/12 1873

Hpl. - Sik 15/5 1934

Hpl. - Jdl 15/5 1926

Stn. - SI 11/9 1873

Hpr. Siv Sivl 3/6 1946

Hpi. Hsä Hskä / 19

Hpr. Pbr Pbru / 19

Hpl. Nrh Nrhu / 19

Stn. Te - 7/12 1875
Stn. Tä Täa

Stn. Rs Rt 7/12 1875

Hlpg. La Labk I7/12 1904

Hrp. Van Vrian / 19

Stn. Hdb Hsb 7/12 1875

Lp. - Tibor 3/6 1946 30/6 1050

Stn. Tb Tb I5/12 1876

Hpl. Hås Höks / 19

Hlp. Psl - / 19
Stn. Vån Vån

Stn. Vs Vå 7/12 1875

Avstånden Västerås C - Kolbäck - Ramnäs räknas från Stockholm över Kbä.
Avstånden Ramnäs - Xngelsberg - Klackberg räknas från Stockholm över Tb.
Avstånden Snyten - Avesta C räknas från Mjölby.
Avstånden Avesta C - Sala räknas från Stockholm över U.
Avstånden Sala - Tillberga räknas från Stockholm över Tb.
Avstånden Tillberga - Västerås C räknas från Stockholm.
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Sårtryck^r; ̂
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Liksom i Dxdalus 1960 ger förre Kamreraren Fritz An

dersson en teknikhistorisk notis frän Surahammars Bruk.

Fritz Andersson

L

JÄRNVÄGEN SURAHAMMAR-LISJO

En bland de tidigare industrijärnvägarna i Sverige, var den i det
följande beskrivna mellan Surahammars bruk och Lisjö i Västman
land. Tillkomsten av järnvägen var så mycket märkligare som Sura
hammar på denna tid i övrigt saknade järnvägsförbindelse. Suraham
mar fick nämligen sådan först den 4 nov. 1899.

Till Surahammars bruks bolagsstämma den 30 augusti 1873 före
lag ett förslag fran bolagets tvenne disponenter om anläggning av en
hästbana mellan Surahammar och Lisjö för att på detta sätt förbilliga
transporterna mellan de bada platserna. Bolagsstämman beslöt att
utredning skulle verkställas och om möjligt framläggas vid nästa års
ordinarie bolagsstämma.
På uppdrag av disponenten verkställde ingeniören J. Nilsson ut-

stakning och avvägning av en planerad railvägsanläggning mellan
Björkkärret och Surahammar. Ingeniör Nilsson, som var chef för
järnvägsanläggningen Västerås—Köping, hade ej haft tillfälle att till
bolagsstämman 1874 utarbeta fullständigt detaljerat kostnadsförslag,
men han överlämnade tvenne approximativa förslag. Det ena alter
nativet avsåg en hästbana som beräknades kosta 95 490 Rdr, förutom
vad kostnaden kunde bli för lösen av mark samt anläggande av bro
eller färja över Kolbäcksån och det andra alternativet en railväg för
lokomotiv, vilken kostnadsberäknats till 139 805 Rdr exkl. marklö
sen samt 3:ne broar över kanalerna och strömmen, varav 11 000 Rdr
utgjorde kostnaden för en större bro som skulle sammanbinda en för
bruksanläggningen lämplig holme (förrådsholmen) med verkstads
holmen samt bereda en bekväm väg för forsling av färdiga produk
ter till ifrågasatt hamnplats vid gamla kanalens inlopp.

Styrelsen var övertygad om att en »järnbana» av ena eller andra
slaget borde anläggas, men ansåg för sin del, »ehuruväl ett lokomotiv
skulle kunna fördelaktigt användas på flera sätt till besparing av
andra kostnader, likväl med avseende å den betydliga differensen i
anläggningskostnaden stanna i ett tillstyrkande av en hästbana».

Vid bolagsstämman den 10 oktober 1874 beslöts, efter en långva
rig överläggning, att till bolagets delegerade och styrelsen överlämna
detta ärende för närmare utredning. Till den extra ordinarie bolags
stämman, som hölls den 29 maj 1875, överlämnade disponent Alex
anderson en skrivelse med bl.a. följande huvudpunkter.
»Då styrelsen kommit till öfvertygelse derom, att en rälväg borde emellan

Surahammar och Lisjö anläggas, har härvid följande hufvudsynpunkter gjort
sig gällande:

i:a att Surahammars bruk borde göras så sjelfständigt som möjligt, hvad be
träffar tillgången å brännmaterialier, hvarpå de vidsträckta mosstrakter, der
rälvägen är föreslagen att sluta åt Lisjösidan, erbjuda god läglighet, på samma

7
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Surahammar — Lisjö

gång rälvägen öppnar en beqväm tillförsel af effekter från 2:ne skogsallmän-
ningar;

2:a att tillverkningspriserna torde vid användning af torf såsom bränsle kunna
ganska väsentligt reduceras, i synnerhet å tider då stenkol stå högt i pris;

3:e att med de nu till buds stående fortskaffningsmedel någon möjlighet ej före
finnes att tillgodogöra sig de betydliga förråder af bränsle, som förenämnde
mosstrakter innehålla, enär, oafsedt torfvens för landsvägstransport alltför
skrymmande beskaffenhet och dervid oundviklig stor afstybbning, dessutom en
talrikare dragarestyrka än den, egendomarne nu upställt, ej kan derstädes fram
födas, samt den emellan Lisjö och Surahammar varande backiga landsvägen re
dan tillförene kan endast med ganska känbara ekonomiska upoffringar hållas i
farbart skick för den trafik, som nu derå eger rum;

4:e att erfarenheten sednast under vintrarne 1872 och 1873 temligen tydligt
bestyrkt svårigheten, för att icke säga omöjligheten, att kunna med nuvarande
befordringsmedel framföra till bruket erforderligt bränsle de år, då blid väder
lek under vintren inträffat;

j:e att, derest bolagets nu invid verkstäderna egande uplager af brännmate-
rialiér skulle vårtiden eller under sommar och höstmånaderna upbrännas ge
nom vådeld, faran för en betydande, och ej ringa del af kostnaden för anlägg
ning af rälvägen motsvarande, ekonomisk förlust synes oundviklig, enär till
räckliga förråder af brännmateriel därefter omöjligen kunna under närmaste
månaderna anskaffas; samt

6:e att landtegendomarne måste i längden utarmas genom uppehållandet af
stor dragarstyrka, hvaraf alltför liten gödseltillgång är att påräkna, under det
att antalet öfriga fäkreatur är jemförelsevis ringa».

Trots att anläggandet av en hästbana skulle ställa sig betydligt bil
ligare för bolaget förordade disponenten anläggandet av en lokomo-
tivbana, varvid han bl.a. framhöll att ingeniören C. Nilsson vid De-
gerfors förklarat att erfarenheten ådalagt olämpligheten av hästba
nor, så snart banans längd överstiger '/s mil.

Bolagsstämman ansåg sig böra uttrycka sin erkänsla för de läm
nade mycket intressanta upplysningarna och beslöt att åt styrelsen
överlämna avgörandet av detta ärende.

Styrelsen beslöt någon tid efter denna bolagsstämma, att järnvä
gen skulle byggas och infordrade kostnadsförslag samt förde under
handlingar om marklösen med de markägare, som berördes av järn
vägsbygget. Kungl. Maj:ts tillstånd att anlägga järnvägen erhölls
1875, och samma år lämnade Strömsholms Nya Kanalbolag tillstånd
att anordna rullbro över kanalen.

Den 30 augusti 1875 framlade Styrelsen till bolagsstämman för
slag till kontrakt med byggnadsentreprenören, varvid disponenten
fick i uppdrag att underteckna detsamma samt anställa en rådgi
vande och kontrollerande ingenipr. Järnvägsanläggningen började
pa sensommaren 1875 och fortgick utan avbrott till hösten 1876 då
banan var färdig för trafik och besiktning.

Fran början var meningen, att Björkkärret (Bovalien) skulle vara
slutstation för järnvägen, men den utsträcktes till Lisjö, varigenom
kostnaderna ökade med över 20 000 kr.

Lokomotivet levererades av Kristinehamns mekaniska verkstad,
och då det var vanligt att loken på denna tid hade namn, fick detta
lok namnet Vaulunder, räls inköptes från Norbergs nedlagda järn
väg och järnvägsvagnar från Kristinehamn—Sjöändans järnväg, ge-



Surahammars bruk och bruksherrgård på 1870-talet då järnvågen Surahammar—Lisjö byggdes.

förande. Bolagsstämman uppdrog åt disponenten att inköpa lämplig
gava vilket blev ett par större silverljusstakar med inskription.
Under första världskriget blev järnvägen hästbana. För detta än

damål blev en godsvagn ombyggd, försågs med tak och handbroms.
Pa denna vagn fraktades under många år mjölken från Lisjö till me
jeriet i Surahammar. År 1917 genomgick Vaulunder en genomgri
pande renovering, och under det halvår som loket var ur trafik frak
tades veden från Lisjö på tvenne vagnar dragna av oxar, varvid två

Spårvidden blev densamma som för Köping—Uttersbergs banan,
således i 093 m, de enda järnvägar i Sverige som haft denna spår
vidd. Orsaken till att Lisjöbanan fick denna spårvidd var, att styrel
sen hade ett förslag att sammanbinda de bägge banorna och på så
sätt få förbindelse med hamnen i Köping. Banans längd från slussen
i Surahammar till Lisjö lastkaj var 10 384 meter.
År 1877 uppfördes ett lokstall på Hovgårdsgärde till en kostnad

av 740,89 kr. Det revs 50 år senare.
Den beredvillighet och noggrannhet ingeniör Nilsson visat vid

järnvägsanläggningens utförande föranledde disponenten att hem
ställa, huruvida bolagsstämman kunde vara villig, att vid banans
invigning till Nilsson lämna någon värdefull gåva som ett minne och
ett erkännande från bolaget av dess tillfredsställelse med arbetets ut-

nom Kristinehamns verkstad.

Kostnaden för den rullande materialen utgjorde vid starten:

I st lokomotiv

avgår rabatt för försenad leverans

24 st lastvagnar
2 » bagagevagnar (täckta godsvagnar)

8

11 000

 300
800

Summa kr 19 850

SVENSKA JARNVAGSKLUBBEN
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Surahammar

man åtföljde »tågsättet». Av dessa körde den ena oxarna och den
andra tjänstgjorde som bromsare, ty vid alla utförsbackar måste
oxarna spännas ifrån och vagnarna fick rulla av sin egen kraft, sedan
kom oxköraren lunkande efter med dragarna, varefter de åter spän
des för när bromsaren fått vagnarna att stanna. När disponent A.
Sjöholm kom till Surahammar, lät han bygga om »mjölkvagnen» till
motorvagn, varvid som drivkraft inmonterades en disponent Sjöholm
tidigare tillhörig utombordsmotor. Ombyggnaden skedde i Suraham
mar och mekaniker var verkmästare Aug. Veländer. Men trots många
reparationer och omändringar måste i regel vagnen hämtas ute på
linjen med häst, varför experiment efter några månader upphörde.

■m' -w

jfw-
him.

Vai<liincJer vid slussen i Suruhamnuir. Pä loket dess jörste förare Frans Ljunggren.

Under järnvägens glanstid anordnas av olika föreningar under
sommarsöndagarna utfärder till Lisjö, varvid passagerarna fick åka
i öppna lövklädda godsvagnar. Vid dessa utfärder hände det ofta att
nagra av passagerarna fingo sina kläder sönderbrända av gnistor från
lokomotivet.

Personalen på ett tågsätt utgjordes av förare, eldare och bromsare
och vid full drift bestod tågsättet i regel av en täckt godsvagn (broms
vagn) och 8 öppna godsvagnar. Vaulunders förare under 40 år från
1877 till 1917 var Frans Ljunggren, en mycket bestämd och vilje-
kraftig man, han har bland andra dikter även skrivit en dikt till Vau
lunders ära. Den återges här nedan.

AVSKEDET

För fyrtio är se'n en högsommarkväll Din färg var dock ej något vidare skön
Man gick att beskåda ett under, Du ännu ej fått denna bruna,
En Ånghäst var kommen sä knubbig å Du var grå, när du kom, snart du målades

snäll, grön
Och Hästen var du, Vaulunder. Av nuvarande='-prosten i Tuna.

"■ Senare biskop Lindberg (brukspojke från Surahammar)
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Under fyrtio år, tom jag stått på din rygg
Och blev utsedd att tömmarna sköta,

Jag ständigt har känt mig så lugn och så

"ygg,

Vad äventyr än månde möta.

I fyrtio år, denna tid så lång.
Du travat så villigt och trogen,
Väl haver du snedsprång gjort någon gång,
Men aldrig det burit åt skogen.

För Lisjöbor blev du oändligen kär,
De gratis fick åka var givet.
Och gummorna ropte i korus sä här:
»Se nu kommer Lunkamelivet».

Ur klaraste källan i allmänningsskog
Du fått dricka och krafter fått samla.

Surahammar — Lisjö

Även jag där har druckit, och därföre nog
Vi se unga ut, fastän vi ä gamla.

Men du har dock ännu så präktiga ben.
Du kan trava samt frusta och röka.
Men det knakar i lederna, magen är klen.
Du läkarvård snart måste söka.

Nu vill jag dig tacka för tiden som gått.
För både glada och tråkiga stunder.
Som vi haft tillsammans i torrt och i vått.

Farväl, ja farväl Vaulunder.

Under torvan på vallen, där kyrkan står.
Jag får vila och taga en blund där.
Till krematoriet (Martängen) du slutligen

går.

Då är din saga all, Vaulunder.

Sista taget från Lisjö år 1926, som fördes av lokförare Knut Spånnare.

En bland många historier om Frans Ljunggren är berättad av för-
radsman Ivar Andersson, vilken under några år tjänstgjorde som el-
dare under Ljunggren. Tåget hade på återväg från Lisjö gjort det
vanliga uppehållet vid pumpstationen på allmänningen för att inta
vatten. Vid dessa uppehåll sade Ljunggren alltid till eldaren att se till
loket under det att bromsaren pumpade vatten, för själv skulle han
kontrollera vagnarna. En gång kom Ljunggren tillbaka och hade hela
storvästen nedspilld med mjölk, vilket Ivar Andersson gjorde honom
uppmärksam på. Härvid svarade Ljunggren: »Sannerligen, sannerli
gen har jag inte låtit förråda mig». Ljunggren hade då varit och tullat
i mjölkflaskorna från Lisjö.

Järnvägsdriften lämnade under många år god vinst, men sedan
torvberedningen vid Björkkärret upphörde, förlorade järnvägen sin
största betydelse, övriga effekter kunde fraktas billigare med bilar,
varför järnvägen nedlades 1926 och lokomotivet Vaulunder samt en
person- och en godsvagn fick en fristad på Surahammars bruksmu
seum.



SVENSKA JÄRNVÄGSKLUBBEN

/^ärnnjö kyrkoby

réjndyjår

ffämnäö

^. yfk(f
7^ "



SVENSKA JARNVAGSKLUBBEN

ANGELSBERG

il

Ovanstående byggnad nyttjades som station mellan aren 1856-1875
Foto: Thomas Walldow.

Framnas

in

Den ursprungliga stationen i Engelsberg. Fotograf och övriga data okända

ilAmannmqen

Stationshus

1  1856-1875

2. 1876- 1900

3. 1900 -

b - bostältshus fd.Hamnstn.

k 1975
Ångelsbcrgs nuvarande stationshus. En ståtUj< byggnad i svart, brunt

och gult, uppfördes år 1900. l oto: Thomas Walldow.

På barrön ligger fortfarande 500 mm banan helt intakt från fabrikens över
våning ner till den fd. hamnen. Om några vagnar finnes innomhus är ej känt.

o

Ake Jannesson
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HAMNSTATIONEN I ENGELSBERG

-n r

... ^

^ 2m

30m-

8ra o

12m

5in

tatwti?
4^

Hamnstationen är idag semesterstuga med 2 lägenheter om 1 rtun och kök, kraf
tigt ombyggd såväl extriör som intriör. Huset byggdes i mitten på 1870-talet.
Takbjälkarna är handgjorda. Plattformskanten finnes fortfarande kvar, gjord
av gjuten slaggsten. Spåret vid plattformen är rivet.

Gun-Britt & Åke Jannesson

STOCKHOLM - SMEDJEBACKEN

Tåg fran Stockholm till Engelsberg. Ångare (med god restauration) i samband
med Stockholmstågets ankomst till Engelsberg. Pris Engelsberg-Smedjebaeken
med ångaren "STRÖMSHOLMS KANAL" 1;a klass 4:-, 2:a klass 1:85. Båten går ge
nom Strömsholms kanal och når Västanfors efter 1 tim. 30 min. Färden går
vidare genom kanalen till Smedjebacken där båten angör bryggan vid Smedje
backens station (Smedjebackens Järnväg).

(Ur Svenska Turistföreningens Resehandbok I år 1895)



TURilSTOR ÅR 1882 POR ÅNGBÅTARNA STOCKHOLM - SMEDJEBACKEN
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Stoick hol m—Smedjebaclcen.

Smecli^backeii Nio 1, Kapten A. iSvensnou.

Smecljebackeii No 2, Kapten C. G. Petterssm
Smedljebackeij No 3, Kapten C. F. Svmtstrmn
Strömsholms kanal*), Kapten P. K Bolmgten.
Hallstahammar,

Fagersta, -

Plus,

Nils. (Lastångare), ,

Kapten J". P. Johansson.

Kapten F. ffjemw.

Kapten F Talen

Kapten 4- Lorsfon ^

TillSggsplate i Stookholjn: Jtfaiwretocflot. '
■  < v

Från Stockbplm. Från Smediebacksn.
.oken 1: Söndagar kl. 5,30 e. m. Smedjebacken 1; Onsdagar kl;. B jfc
■eken S: Torsdagar kl. 5jl0e. m.. Smedjebacken ä; Söndagar ki. 9 f; rm V
uiken 3: Tisdagar kl. 6,30 e. m. Smcdjebnckou B: lördagar- lid. S f. nv: 'i
■ ims kanal; Onsdagar och Lör- Strömsholms kanal: Tisdagar detrj^T
kl. 5,30 o. m. dagar kl. i , i'te®,

rmmar: Torsdagar kl. a^e. nr. Hallstahamniar: Söndagar'kl. '6
: Måndagar kl F. 5 e. m,

■ lagar kl. 5 e. m.
dagar kl. 5,30. e. m.

agersta; obestämd'; ank. till Stoa^i
Lördags-morgnar. - '

Pins (från Fagersta): Månd. på midfllte
Nils: Måndagar jrå eftermiddagan.,^^;^^'-

■ ' 'te ^5®

-tallen som anlöpas falla endast TonhiiUn, QnirJuuud, Ö»(«-4'äåp,4i^«,Åd
rqvam, KoUtUAc, Säretafor4, Scrvvarn, Skanwn, I/allOuiammar och 2Vd»fllc«l

tans område. De förnämsta öfriga stationerna &to AlXitra, SuraKaiefå^
■t), Hamniu, ikglingsberg, Yini^h EnttUbfr^, VtHunfort, Udditii^Ag^g^t^m
■Klcrlärhe, 1 aXeriy f FnfUaffal och. iSinatfsöaetar. ■ ■ ,.te'

hela resan erfordras cirka 23 timmar med ångfariygotL&-<hiM*ptoi«
o företrädesvis är afsedt för pprBonbefijrdran, och 38 ä 86

'  ' i - MTelefonnunmer: t wi
■ ebacken 1, 2 och 3 samt Strömsholms kanal; dlha. 313$. Bell 1#,''
sliammar, Fngersta och Pina; .tlhi. 31 $8. e

^ i. ■- te te;tej

Stockholm—Smedjebacken

.J^d anlöpande af Qvlckfnnd, Öster 8B.by brygga, ■gtrdnuholin. Söratal^^^
tianaea, HaUatahammiir, TrkDcfoTS, Sarahanunar, XsunlU,

Wemnter*. PMMäta. lambla. »amt BSderlMkrko ' ,
■lyabherse wndsw eawwutrmAaadelilW-äf

-  -,-r .. Ä- t ,

liiTiVn.ii8^Uga6t afsedd-för p^sagerare ocli l&^tare god^; .. " \ Å-I 'Åi

f&V t afgår från Stockholm , afgir ifrån Sniaöjebaokfiii ^ ^
~kjr»i)e Oudsg och lördag ki 5,30 e. m. Iivarjä Tisdag écli Fredag hl. 9 f Mf
||åt- i atrax efter banUget» #1*. fr/
Ä-o,-, P«1<»>W8-eller Hyttplats kostar fi>» hela yftge» Kr. 8,005W' •AkterdieksyUts , : „.d „ . „ 6,50. '/?1Pördäcksplat» „ „ „ . „ 3,09 ' .."I

^ retnrhiljetter för Salongs- eller Hyttplats, gällande för åtta dftgarlP
•Sälia» med 33"/,, rabatt och kunna pus8agei.are kostnadsfritt la bo ombord så- '

.  vsi i Sfiiiiklitjliif Sflg) ! Mffiödjflhädk»»,

För turister octt l'o He ioiirisis Au tourisyi ;;oni-
; j.äédi öoiii göia ai-1 fijl4 ib tiaoae wlu> I me, en général, k
^ inseende på att fara are fond of travels ceux ^ui aiment a

eu natur- tlirough a beauti- paeser par de be*
^isköu ti'akt är den- ful acéneiy, tliis aux endroits, cette

kaBAäväg särde- cnntilway Ib parti- route pai* le canal
att rokommea- eularly to be re- est pärticuUbre-

ifSara, coinmanded. mei\t k recommau-;^ äara» 1 mei\t k recommau-
f-;' , 1 der.

r-j - IComoiissionär i Stockholm lin- €. O. Utrindbtir^ <t
f s* ^ ^ n . ^ Smedjebacken Hr Auff. Battutpre».

Tilläggsplats i Stockholm: Mälar^rffvt^
fr,; Resan göreu på omkr. 22 timmar.

.God re^in'-: ' • 'se.i ombord.

Peffl TdUffrt®
iiberhaupi , .D SPj^
nigen, dia voisvg^n
weisa Boisen du|«;|^.

I eine naturschhi^^;
: Gegend liabän;.
dieaer Ganal-X^a^'^
besbnders sm amp-^
fehl^n.

Biddarholman. vi'

iiunonaap å TLäaia eida!



SVENSKA JÄRNVÄGSKLUBBEN

\ ̂ o \
rg^äl tet '

\ J4fi
for^ JlSimabensfTxltet

■  Spänngrhyn^yi

0  1 2 3 km.

Da w'a'^P(7 4 U\
tvikslund

Tlpsenda i
iiJrältsbo

V

Än^Ts&eré
^C/Asyevj^^ .. . D\
0  / <^vnavvv\^v^^ ̂

6tNtftAL.5.JAB£N5 incXiR. ANSIAlT, STm

harta över Norbergs järnväg

NORBERGS JÄRNVÄG

Längd 18,1 km. — S/jårnidd 1,188 ni. — Fast.itällelse d

plan 1916 1855. — Sttd.ilån 300 006 kr. — Bi/gyde.i
1852—1856. — Öppnades för trafik 1856.

Det gamla stationshu set i Norberg. Mark\förhöjningen
t. h. var la.stkaj. Vid stalions-husets bortre gavel låg
godsmagasinet. Banvallen är utlagd till väg.

_  ■ "

t". -

m
ifcfcfi'- l^»snl9r ■ .s t-,»

^*^>^1'"* . ■ VI? . Äiaj.l
m

-fX-,
■se- '» •

vid Högfors staiion.

M&&
i  , --

P^-Ud
-..-4V -.>• .

1

Loket Norberg t. h., förare Abr. Andersson, samt den första personvagnen,
t. v. loket Åmänningen med lokförare N. P. Lantz. Fotot taget i Kärr-
gruvan 1859.



SVENSKA JARNVäGSKLUBBEN

f-

,*

Loket Åmänningen år 1865

Den gamla banvallen.

f

Vagnsått vid Kärrgruvans station år 1865

Den gamla banvallen.



SVENSKA J'ARN VÄGSICLUBBEN
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SVENSKA JARNVAGSKLUBBEN
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Foto:B ETILLBERGA



SVENSKA JÄRNVAGSKLUBBEN

ÅNGLOKEN VID NORBERGS JXRNVÄG

B "FÖRSTLINGEN" Munltells l/l853

1  1B "NORBERG" Munktells 3/l855

2  1B "ÅMÄNNINGEN" Munktells 9/I858

spårvidd 891 rara.

spårvidd 1188 rara.

spårvidd.1188 rara.

ÖPPNINGSDATA PÖR NEDANSTÅENDE BANDELAR:

VÄSTERÅS - KOLBÄCK 7/12 1875

KOLBÄCK - RAMNÄS 15/10 1899

RAMNÄS - ENGELSBERG 27/7 1876

ENGELSBERG - KÄRRGRUVAN 8/10 1856

SNYTEN - KRYLBO (Sj) 1/7 1900

KRYLBO - SALA (Sj) 1/12 1873

SALA - TILLBERGA 7/12 1875

TILLBERGA - VÄSTERÅS 7/12 1875

KÄLLOR OCH KALLMATERIEL

A Bjurneliuz
B Erixon

S-O Liindberg
T Walldow

L Eriksson

Stationsuppgifter mm.
Poto

Poto

Poto

Karta

STP Reseh.I 1895 Ångbåtarna
I A Bodstedt Karta, foto
Tekn.Museets årsbok Surahammar-Lisjö
SJK Arkiv/A Svensson Stationsskisse:
Egna uppgifter och sammanställning

Gun-Britt & Åke Jannesson

För egna anteckningars

17. Kolbäek—Ramnäs och Ramnäs—Ko Ibäck (Piivjit fr. o. m. Nov. 1899.

Biljettpfls fr. Kolbttck
Tur-o. ret.Enkla

II I XII

0,8»
1,00
1,80

0,26
0,66
0,80

II i2ii_

0,40
1,06
H,80

0,60
1,60
1,96

Fr. KoIbSok (70, 23)
» Hallstahamraar ...
>  Surabammar

Till BamnSs (70) ......

Bl. t. Bl. t, Bl. t.

mn JVlH»

5il 1220 4AU

ftOS 1243 r,04

«32 1" r»28

064 1 sn 54 K

^ Hiljetljiris fr. Jfaniii&H
§' I Miiklii ITiir-o. ret.

j  ii I fil ! M I ill

O.oiij
f ,20"
I.20,

o, lo i i ,«io
0,Hoi !,<■;

0,65
1,301

Fr. BatiinäH (19) ...
»  Hurahaiuroar

Hiillatabamiuar
1,051 t sojTillKolbäcfc (70,20)..

Bl. t. Bl. t.

féll J«79

812 280
8*4 803
»17 830
»30 849

Bl. t.

mt

822

»IS
»ii

18. Sala—TiUberga och Tillberga—Sala (Privat M|.\i vl.l.l
1 .435 '), fr. o. ra . den 1 Oktober 1890.

Biljettpris
Enkel bllj. Tur-o. ret.
II I III

0,66
0,76
1,86
1,66

2,10

0,86
0,60
0,90
1,10

1,46

11 I III
0,60
1,80
2,80
2,66

8,66

0,60
0,80
1,46
1,80

2,86

O.,!... I DagllKeii
Blandade (.åg

Fr. 8aU.'7)SB...
> Tema
»  itansta
» Hedensberg.

Till Tlilberga
(^0, 19)

" trdaViuttrå

» A6 IIIJ^ 1» 10 B  ;
630 8*3 1256 425
633 911 |18 446
7I6 »36 |88 469
748 »64 163 524 5

15
758 1006 209 f»»8 19
8«7 11»2 »03 OiS 28

llilji-llpri» jO., L. 1 Dagligen

IM 11

•. ret.

lil

! Blandade tåg

0,!I5 0.25 0,HO 0,40
0,9U 0,6U 1,45 1,00
l,IU 0,75 1,80 1,20
1,65 1,10 2,65 1,80

Fr Vesterds..
» Tlilberga

(16, 19) Sax
» Hedensberg.
> Ransta
» Terna

Till Sala (7)

1 k iö Äi 12 14 jv* 16
606 1»10 1*0 688

633 1030 280 6*0
648 1104 241 »ii
710 1188 808 7i2
786 11*6 8»* 72i
756 1206 8*2 7ii




