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].ö_rdag_1982-25j:09

Hässleholm 10.10
Tyrlnge (foto stationshus) 10.25 10.30
Västra Torup (foto lok) 10.^0 11.00
Perstorp (foto lok) 11.10 1K15
Köpingemyr (utfärd på torvbana) 11.25 12.50
Kl ippans Tegelbruk 13.10
Kl ippans Gästis (måltidsuppehål l) 13.15 14.10
Kl ippans station (foto lok hos Al 1produkter) 14.15 14.25
Kl ippans Finpappersbruk (resa på bruksbana) 14.40 14.50
Kl ippans station (foto KLJ:'s materiel) 15.05 15.30
Gråmanstorp (foto station) 15.35 15.40
Stidsvig (foto,lok) 15.55 l6!o5
Skälderhus (foto station) 16.15 16.20
Ängelholm (foto lok) 16.30 16.40
Vegeholm (foto tegelbruk) 16.50 17.00
Hasslarp (foto lok) 17.15 17.25
Höganäs (schakt Gustaf Adolf) 17.50 18.05
Höganäs (museet, foto lok) 18.10 18.20
Lerberget (övernattning) 18.30

^Öj2dag_198_[-^52l£

Lerberget 08.00
Höganäs (Höganäs AB) 08.10 08.50
Nyvång (foto gruva) 09.20 09!30
Åstorp (foto lok) 09.40 09!50
Gunnarstorp 1o'oO
Bjuv (foto gruva) 1q_05 io!30
Helsingborg (varvet) 10.45 10.55
Helsingborg (KLJ:s lok) 11.05 11.'10
Helsingborg (ASEA) 1 1.25 ll .*30
Säbyholm (fd sockerbruk) 11.45 11.50
Landskrona (Öresundsvarvet) 12.00 12.15
Landskrona, Domus (måltidsuppehål l) 12.20 13.15
Löddeköpinge (foto station) 13.30 13.35
Högs Tegelbruk (foto lertagsbana) 13.40 13.45
Höjsmöl la (foto station) 13.50 13.55
Kävl inge (foto sockerbruk) 14.00 14.05
Kävl inge (G1acé1äderfabri ken) 14.10
Eslöv (foto lok) 14.25 l4.*30
Stabbarps Gruva (rester av anläggningen) 14.40 14.50
Sjöholmen (resa på torvbana) 15.05 15.45
Sösdala (torvfabrik) 16.10 16.20
Hässleholm 16.40

Ovanstående tidsplan gäl ler med reservation för smärre ändringar.
Observera att rökning är förbjuden vid samtl i ga i ndus t r i besök.'



LÖRDAG 1981-05-09

TYRING_E (Tyringe Torv AB)
Ti l l Tyringe station anslöt en 3 km lång 600-bana från Tyringe Torv
AB:s fabrik vid Skogsholms Mosse, belägen NV Tyringe. Torvfabriken
var i drift från 1901 ti l l c:a 1955, men banan ti l l Tyringe station
revs tidigare. Banan, som idag är mer el ler mindre utplånad inne i
samhäl let, slutade vid en lastkaj ungefär mitt emot stationshuset.

yÄS^T^A_^Tj)RjJP (Västra Torups Torvströfabrik)
Större strö- och bränntorvfabri k anlagd 1902 vid V.Torups mosse av
Västra Torups Torf AB. C:a 1920 övertogs anläggningen av Västra Skå
nes Andelstorvströförening upa, som 19^2 lät utbygga fabriken och öka
produktionen. Efter successiv minskning av driften nedlades slutl igen
fabriken 1965, men härefter fortsattes torvmul lsupptagning med gräv
maskin av Arne Elofsson under firma Västra Torups Torvströfabri k.
Denna rörelse är fortfarande i drift.

Under åren byggdes ett omfattande 600-spårnät kring fabriken med hu
vudl injer ti l l Västra Torups mosse (1 km, öppnad 1905) samt ti l l
Prästamossen (2 km). Den sistnämnda korsade såväl fd HHJ som väg 21
i  plan. Total spårlängd inklusive bispår uppgick som mest ti l l c:a
15 km. Trafiken, som ombesörjdes av motorlok (ursprungl igen hästar),
var omfattande, bl.a. användes boggitorvvagnar.
Järnvägsdriften avvecklades i etapper. Banan ti l l Prästamossen revs
på 1960-talet och från 1975 började inkörning av torv med traktorer.
Sista året järnvägen användes var 1978, och härefter påbörjades riv
ning av 600-spåren. En del spår kvarl igger dock fortfarande närmast
den stora fabriksbyggnaden, vi lken också finns kvar.

- 2 CI92O bm Ford 1978 sålt privatperson
- 2 Selanders M.V. cl935 bm Ford 1978 avstäl lt

Anm: Äldsta loket byggt vid torvfabriken på äldre, fabriksbyggt
ramverk. Sålt för ev. användning på museibana i Småland.
SMV-loket kan ev. härstamma från Ageröds Torvfabrik, då ett av
de SMV-lok, som nu finns i Köpingemyr (se kl) kom ti l l Västra
Torup via en mindre torvindustri i Stehag, men detta lok vida-
resåldes kort därefter ti l l Köpingemyr.

PERSTORP (Perstorps AB)
Kemisk industri som ti l lverkar plaster, ättika, syror samt tidigare
även träkol, tjära och kreosot. Ursprung 1 i gen Skånska Ätt iksfabri ken,
anlagd I88O, ombi ldat ti l l Skånska Ätt iksfabriks AB 1925. Nuvarande
namn fick bolaget I966.
Är 1898 byggdes en 600-bana för hästdrift mel lan Perstorps station
och fabriken samt internspår på fabriksområdet. Banan, som var 1 ,8 km
lång, försågs 1917 med en tredje skena för normalspår samtidigt som
ett normalspårigt ånglok anskaffades. 600-delen i denna bana revs upp
1956. För bl.a. vedtransporter byggdes under åren 1899-1920 en 8,5 km
lång 600-bana mel lan fabriken och bolagets skog söder om fabriken.
Banan, med ändpunkt i Toppåkra, öppnades i etapper: ti l l Gustafsborg
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1899, ti l l Rosenhult 1902, ti l l Sandvad
åkra (Liahuset) 1920. Hästdrift användes
skaffades. Vid Gustafsborg fanns bibanor
samt ti l l svinstal larna (I9IO-I6). Omkri
räls och rul lande materiel från nedlagda
Trafiken Toppåkra-Gustafsborg instäl ldes
1953, varefter delen Gustafsborg-fabrike
internt spårnät uppgående ti l l 1 ,2 km:s
ti l l 1970, då kolningen upphörde. Idag f
ti l l Perstorps station samt en del norma

1915 samt slutl igen ti l l Topp
ti l l 1919-20, då motorlok an-
ti l l bränntorvmossen (I9OI-?)

ng 1935 inköptes en hel del
JGJ.

19^5 och bandelen nedlades
n nedlades år 1959 medan ett
längd vid kolugnarna behöl ls
inns endast norma1 spårsbanan
Ispår på fabriksområdet kvar.

Ån£l^k__1^3^ mm

12 BAGGEN B NOHAB I6A/I882 1917 köpt SCG12, 1935 skrot

Anm: Ursprungl igen CTJ ångvagn nr 2, I896 MSJ12, 1899 ombyggt lok
(MSJI2), 1911 sålt AB Skånska Cementgjuteriet (SCG12). Av-
stäl It c:a 1930.

- 2 Perstorp
- 2 KVAB

- 2 Kockums

CI93O bm Buick 19^7 skrot
29/1937 bm Ford 19^7 köpt SJ Ik I38, 69 skrot
109/1939 dh Wisc. 1968 köpt SJ ZA9 90.

Anm: Äldsta loket bestod av en äldre F-vagn från HHJ, vi lken försågs
med en Buick-motor och kördes från konduktörskupén.
Fd SJ 138 ursprungl igen UWHJ3, ti l l SJ 19^0.
Fd SJ 90 är av s.k."toffe 1 model 1".

Motorlok 600 mm

- 2 Deutz 3850/1919 sm Deutz 1919 köpt DFB, 25 sålt LKAB1
- 2 Deutz /I9 sm Deutz 1919 köpt DFB, så 11

- 2 Deutz /I9 sm Deutz 1919 köpt DFB, sålt

- 2 Deutz /I9 sm Deutz 1919 köpt DFB, sålt

- 2 Deutz 719 sm Deutz 1919 köpt DFB, c35 skrot

- 3 Deutz 719 sm Deutz 1919 köpt DFB, c35 skrot
- h JGJv/Ti daholm 1923 bm Tidah. 1935 köpt JGJ , 57 skrot
- k JGJv/Ti daholm 1923 bm Tidah. 1935 köpt JGJ , 80 skrot

- 4 Perstorp ]Sk2 bm Fords. 1973 ti l ] OBJ

Anm: Deutz-loken, vi lka samtl iga inköptes från DFB, Tyskland, drevs
på benzol. De två, som ej såldes, ombyggdes senare ti l l gengas
drift.

De båda JGJ-motorvagnarna användes i oförändrat skick ti l l 1957,
då den ena skrotades och den andra ombyggdes helt ti l l lok sam
tidigt som Tidaholms-motorn utbyttes mot en Fordson-d i to. Loket
avstäl ldes slutl igen 1970.
Det "hembyggda" loket genomgick revison och ombyggnad hos ASJ/
Arlöv 1959. Avstäl lt 1970. Härefter sporadiskt använt vid OBJ
i  något år. Numera avstäl lt i Ohs Bruk i skrotmässigt skick.

Käl la: Främst Perstorps AB:s arkiv
(genom Göran Thomasson)



INLÄGG

J<Ö^I^G^ (Hassel fors Garden AB)
Mycket stor bränn- och torvströfabrik, grundad 1904 av AB Köpingemyr
och härefter successivt utbyggd. Från 191 1 övertagen av Köpingemyrs
Andelstorvströförening upa, som drev fabriken ti l l 1966, då den köptes
av Hasselfors Bruks AB (sedan 1977 Hasselfors Garden AB), Efter det
att fabriken brunnit ned ti l l grunden 1975 uppfördes en modern s.k.
jordfabrik för ti l lverkning av blomjord.
Det omfattande 600-nätet kring fabriken hade följande huvudl injer:
Fabriken-Perstorps station (5,5 km, 1905-56), avsedd för uttransport
av färdig torv.

Fabriken-Köpingemyren (1 ,3 km + bibana 0,5 km, 1904-50, ej använd
åren 1947-50).
Fabriken-Ragmyren (5 km, öppnad 1918) med bibanor ti l l Svärdsmyren
och Strandbökemossen, båda öppnade I96I.
I  samband med övergång ti l l fräsmetoden I98I - typ STF - med 1st harv-
ning, räfsning och ihopplogning av torven, har al la bispår på mossen
rivits under året. Huvudl injen mel lan fabriken och Rågmyren har behål
l its och rustats upp genom i läggande av I8 kg:s räler och nya syl lar.
Torven kommer hädanefter att transporteras med traktor ti l l en last
plats vid mosskanten där torven omlastas ti l l Järnväg i nyanskaffade,
storbäriga boggivagnar. Mycket stora investeringar i såväl fabrik som
bana har gjorts i Köpinge under 1980-talet. På banorna användes ur
sprungl igen hästar, därefter två ombyggda lokomobi ler, vi lka senare
ersattes av motorlok.

Ån£l£k

- 2

- 2

CI92O

CI92O
19??

19??

skrot

skrot

Anm: Ombyggda lokomobi ler (från början ej självgående), som även
försågs med väggar och tak av plankor, varefter de l iknade
"vandrande uthus".

Motorlok

- 2 19?? 19?? skrot
- 2 19?? bm Chevr. C:a 1960 sålt Satserup
- 2 19?? bm Chevr. 1967 sålt skrot
- 2 Selanders M.V. 19?? bm Volvo 1960 köpt Ageröd
- 2 Selanders M.V. 192? bm Volvo 1960 köpt Ageröd, 75 avstäl lt
- 2 Selanders M.V. 19?? bm Vol vo C:a 65 köpt Käl lstorp, 7? s/s
- 2 Lindhs Torvmaskiner 19?? bm Vol vo 1971 köpt Bredaryd, 76 skrot
- 2 Lindhs Torvmaskiner 1958 bm VW Köpt Stockaryd, 7? avstäl lt
- 2 diema 2555/1962 (dm DIEMA 1977- från Försökstgbr, Svedala
- 2 Bergbo1agen 19?? (dm 1978 från Stockaryd, snöslunga
- 2 Schöma 3355/1971 dm Schöm. 1980 från Danmark
- 2 Schöma /I97 dm Schöm. 1981 från Danmark

Anm: Loken med Chevrolet-motor uppges ti l lverkade i Köpinge (i så
fal l trol igen på fabriksbyggt, begagnat underrede). Det ena är
fortfarande i drift på Satserups Mosse medan det andra skrotades
vid AB Al lprodukter i Kl ippan efter 1973'
Det ena av Selandei loken köpt via V.Torups Torvfabrik. Båda här
stammade från A.Pehrsson KB:s Torvfabrik i Ageröd. Ett har modei—
niserats och försetts med en Lister-diese1.
Loket från AB Käl lstorps Bränntorv var ej med säkerhet ti l lverkat
av Selanders M.V.

Lindh-loket från Bredaryd ursprungl igen använt vid Hädinge Torv.
Lindh-loket från Stockaryd ursprungl igen från Fägrida. I Stocka-



ryd 1976-77. Avstäl lt efter brandskada.
Diema-loket köpt via firma Basco i Oderljunga.
Bergbolagen-loket ombyggt ti l l snöslunga 1978 med motor från
en grävmaskin.
Loken från Danmark är ännu ej levererade. Ombyggs från 500
ti l l 750 mm:s spårvidd.

J<Lj_PP^A^ (Kl ippans Tegelbruks AB)
Murtegelbruk, anlagt I898 av Åby-Kl ippans Tegelbruks AB (Kl ippan
hette ursprungl igen Åby-Kl ippan). Nuvarande namn fick tegelbruket
år 1937. Senare moderniserat och ombyggt, varvid ringugnen ersattes
med flamugnar. Bruket är fortfarande i drift.
En 600-bana för transport av färdigt tegel mel lan bruket och Kl ippans
station (1 km) byggdes I898. Banan, som hade ungefär samma sträckning
som nuvarande Tegelbruksgatan, trafikerades hela tiden av hästar och
nedlades 1938.
Mel lan lertaget, där ett s.k. paternosterverk (anskaffat 1911) använ
des, och brukets lerintag fanns från början en 600-bana i form av en
ringl inje där ett l inspel drog runt vagnarna. Detta system blev dock
al lt svårare att använda ju längre lerupptagningen flyttades från te
gelbruket, varför l inspelet ti l l sist ersattes av lok. Detta torde ha
skett omkring I96O. Redan efter ett tiotal år övergick man dock ti l l
att köra in leran med traktor och lagra den i en stor hög vid bruket.
Lerupptagningen behövde på så sätt inte ske mer än ett par gånger om
året. 600-banan kvarlåg i reserv ti l l c:a 1975, då den revs upp.

J^o^o_rl£k

- 2 Bergbolagen 1686/19^^ bm Ford Köpt BYCF62, skrot 1975
- 2 Motor Rai l 22086/1960 dm Dorman Sålt skrot 1975
8 2 E.W.Lundström 181/19^6 bm Volvo I966 köpt Börringe Tegel,

1975 sålt skrot

Anm: EWL-loket levererades ursprungl igen ti l l Lomma Tegel (Skånska
Cement AB) med 450 mm:s spårvidd. 1957 sålt ti l l Weberöds Nya
Tegelbruks AB och ombyggt ti l l 6OO mm:s spårvidd. Härifrån
såldes loket vidare ti l l AB Börringe Tegelbruk.

J<LJLP£A]^ (AB Kl ippans Finpappersbruk - SIAB)
Pappersbruk med ti l lverkning av finpapper. Grundat 1573 av Sten Bi l ie
som s.k. pappersmö1 1 a. Utbyggt 1637 av M.Smidt och därefter successivt
utbyggt av ett flertal ol ika ägare fram ti l l I769, då driften instäl l
des. Tre år senare inköptes bruket av Abraham Törnérhjelm, som åter
upptog och utvidgade driften vid bruket. 1799 såldes bruket ti l l
A.Hel lman och C.F.Kemner, som ytterl igare utbyggde bruket. År I808
ombi ldat ti l l bolag under namn Firma Kemner S Compagnie. Från 1832
började pappersmaskiner anskaffas. 1853 såldes bruket ti l l Christian
A.Bock. Stora ombyggnader och moderniseringar gjordes under tiden
1870-85, då bl.a. ny ångcentral byggdes. Vidare övergick man från lump
ti l l trämassa som råvara.

Mel lan åren 1854-85 fanns även ett tegelbruk (beläget mel lan bruket
och Älvdalens gård) för pappersbrukets eget behov av tegel.
1889 övertogs pappersbruket av AB Kl ippans Pappersbruk, som 1911 om-
bi ldades ti l l AB Kl ippans Finpappersbruk. Det nya bolaget genomförde
genomgripande utvidgningar och ombyggnader åren 1911-14, bl.a. ombygg
des ångcentralen och nya magasin uppfördes. Vid den tiden antog bruks-
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mi ljön i stort sett sitt nuvarande utseende, även om många ytterl igare
moderniseringar har utförts under årens lopp. 1972 övertogs bruket av
Skogsägarnas Industri AB (SIAB).
År 1897 anlades en 2,5 km lång 600-bana för hästdrift mel lan bruket
och Kl ippans station. Samtidigt började ett internspårnät att anläggas
på bruksområdet. Omkring 1912-lA anskaffades motorlok, men kort däref
ter ersattes 600-banan ti l l stationen av en normalspårsbana, byggd
1917-18. Denna bana lades något öster om 600-banan, vi lken följde nu
varande landsvägen mel lan stationen och bruket. Större delen av 6OO-
spåren på bruksområdet behöl ls långt efter normal spårsbanans ti l lkomst
och revs upp först sedan truckar etc. ersatt de spårbundna interntran
sporterna.

Pa normalsparet fanns ursprungl igen planer på att införa elektrisk kon-
taktledningsdrift, men man fastnade slutl igen för att istäl let använda
eldrift i form av ackumulator1okomoti v.

2 ASEA 103/1917 3 ASEA 1971 sålt AB Al lprodukter

Anm: Loket, som väger 8 ton, finns fortfarande kvar hos AB Al lpro-
dukter i Kl i ppan.

Mo_to£lok_1j+3^ mm

1  2 KVAB 64/19^8 dm Scania I98O ti l l HVJ, typ Zk
- 2 Kockums M.V. 170/1951 dh Scania 1979 köpt SJ Zk3 209

Anm: Bada loken väger c:a 20 ton. Lok 1 slopat efter haveri, kvai—
står ti l ls vidare vid pappersbruket.

(Museiföreningen Kl ippan-Ljungbyheds Järnväg)
Museiföreningen bi ldades 1972 som Helsingborgs Veteranjärnväg med hem-

®'''®sholm. År 1980 överflyttades verksamheten ti l l Kl ippan, då
möjl igheter gavs att trafikera den 1977 nedlagda bandelen Kl ippan-
Ljungbyhed. Samtidigt ändrades namnet på föreningen. Följande lok med
småbaneanknytning och 1^35 mm:s spårvidd har KLJ i sin ägo:

k 2 Västervik 1'»3/1933 bm Fords. I97A från GN/Eslöv
" 2 KVAB 6i»/19A8 dm Scania I98O från SIAB/Kl ippan
- 2 Bergbolagen 1711/19'48 dm Scania I98O från Bol iden/Hbg

Anm: Västerviks-loket (av typ 8) är ursprungl igen ÖSJ 1, 1935 CHJ 1,
19^^ SJ Z168. 1966 såldes loket ti l l A.ChriStenssons Skrotaffär
AB i Eslöv (ti l lhörigt Bröd.Edstrand AB ti l l 1970, därefter AB
Gotthard Ni 1sson).
KVAB-loket kvarstår vid pappersbruket i Kl ippan.
Bergbolagen-loket (vikt 20 ton) finns f.n. i Helsingborg.

^TJ_D^yj_G (Extraco AB - KemaNord)
Kemisk industri med ti l lverkning av bl.a. benmjöl, fett och l im. An
läggningen anlades I896 av Stidsvigs Benmjölsfabriks AB och övertogs
1917 av AB Fet t industri. 1921 övergick anläggningen i Stidsvigs 6
Helsingborgs Limfabrikers AB:s ägo. Industrin inköptes på 1950-talet



av Extraco AB (tidigare Stockholms Benmjölsfabrik AB), som flyttade
ti l l Stidsvig. År I963 inköptes företaget av Fosfatbolaget/KemaNord.
Bibana mel lan fabriken och Stidsvigs station (500 m) samt internspår
på fabriksområdet (samtl iga normal spåri ga).

Mo_to_rl ok

- 2 Kockums M.V. 120/1939 dh Wisc. 1971 köpt SJ ZA9 101

Anm: Loket, som är av s.k. toffel mode 1 1 , väger I8 ton och hade ur
sprungl igen l itt. Zsh vid SJ. 19^Z oml ittrerat ZA och 1956 ZA9.

ÄNiGE_LHOLM (Köper Al lt AB (KAABS))
Skrotfi rma.

Ån£ 1 ok_8^

- B Orenstein & Koppel 2525/1908 1965 köpt Skånska Cement AB 15

Anm: Loket ti l lhörde tidigare NJAB (nr.10, inköpt begagnat från Tysk
land) och överfördes 1917 ti l l Skånska Cement AB/Limhamn. An
vänt som skrotskylt vid KAABS (tidigare använde KAABS Höganäs-
verken nr.9 som skrotskylt, men detta lok finns numera på Kris-
t i anstads Museum).

Mo^o_rl cik___1_A3_5 mm

Falun 762/1961 de Scania 1979 köpt ASEA/Ludvika

Anm: Loket inköptes från ASEA/Ludvika för skrotning el ler försälj
ning. Ursprungl igen placerat i Västerås, M5, överfört ti l l Lud
vika 1966. Lokets elektriska del ti l lverkad av ASEA med ti l l
verkningsnummer 1533. Trol igen är loket ti l lverkat 1957 och le
vererat 1961. Vikt 21 ton.

yE_GE210J_M (AB Vegeå Tegelbruk)
Murtegelbruk, anlagt på 1870-talet som Kappeleds Tegelbruk av Anders
son S Ni lsson. Ombi ldat 1092 ti l l Kappeleds Tegel- S Kalkbruks AB. 1907
bi ldades Vegeå Tegelbruks AB, som l ikviderades efter ett tiotal år
varvid bruket övertogs av firma,Vegeå Tegelbruk (ti l lhörigt bl.a. A.P.
Retzer, A.Li 1jekrantz och H.Andersson). Ett nytt bolag, AB Vegeå Tegel
bruk, bi ldades 1950. Tegelbruket nedlades 1969, men kvarstår i stort
sett intakt så när som på skorstenen och en del av ringugnen, som
sprängdes i oktober 1979.
Normal spårsbana mel lan Vegeholms station och tegelbruket (vid Utväl-
l inge), 1 km, hästdrift. Byggd I89O och nedlagd I9A0.
600-bana mel lan bruket och lertaget. Hästdrift ti l l I9A6, då banan ut
byggdes ti l l 500 m och motorlok anskaffades. Nedlagd I969, men vissa
delar kvarl igger fortfarande.

jjlojt o_r 1 0_mm

- 2 Deutz /I9A6 dm Hatz Efter 1978 skrot

~ 2 /I9?'? bm Ford 1957 köpt Vi l lan, 76 skrot

Anm: Deutz-loket var av s.k. paketmodel l med ramverk från tippvagn,
trol igen monterat vid Motor Renova, Helsingborg. 1-cyl indrig mo
tor av typ Hatz-Ruhston.
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Loket från Vi l lans Tegel byggt el ler ombyggt vid Varbergs Bi l
depå. Härvid eventuel lt motorbyte från fotogenmotor ti l l ford
motor.

Båda loken avstäl lda 1969 och sålda ti l l skrot.

H^A^SJ-A^P (Hasslarps Sockerbruk - SSA)
Större sockerbruk, anlagt I896 av Lyckåkers Sockerförädl ings AB. 1897
AB Union och övertaget av Svenska Sockerfabriks AB (SSA) 1907. Bruket
är fortfarande i drift.

Förutom l435-bibana från Hasslarps station (förutvarande Lyckåker) an
lagd 1896 och internspår inne på bruksområdet, fanns tidig^are också en
600-bana avsedd för uttransport av jord från bettvätten. 'Den sistnämn
da banan är nedlagd och riven, medan normalspåret ännu finns kvar.

Mo^o_r 1 ok_6^G_mm

- 2 /I9??

Ån£lok_1^3^ mm

- B Borsig A201/1886
- B Helsingborg 3/1892
C-2 Sharp, Stewart 2Al8/l87^
2 B NOHAB 1002/1913

1977 skrot

1896 köpt SJ VKBk 503, 1917 skrot
1911 köpt LSHJ 10, 1925 skrot
1923 köpt SJ H 153, 19't9 Säbyholm
1938 köpt LyJ 2, 1966 skrot

Anm: Borsig A201 ursprungl igen maskinboggi ti l l SHJ ångvagn nr.9,
som ombyggdes ti ll lok 1895. Ti l l SJ I896. Vikt 14 ton, drag
kraft 1 Mp.
Helsingborg 3 köpt via Råå M.V. 1910-11. Ramtankslok. Vikt
16,5 ton, dragkraft 1 ,6 Mp.
Sharp, Stewart 2Al8 fick ny panna 1903 (Falun nr.32). Vikt
51 ton, dragkraft 5 Mp. överfört ti l l Säbyholms Sockerbruk
19^9. Sålt ti l l skrot 1951.
NOHAB 1002, ramtankslok av samma typ som SJ l itt.Y, vägde
24,2 ton och hade en dragkraft av 3 Mp. Sålt KAABS i Åstorp
1965, skrotat där I966. Detta blev SSA:s sista driftsånglok.
Eventuel lt kan även SJ Vm 373 ha varit i Hasslarp (1907-12)
innan det överfördes ti l l Genevads Sockerbruk.

jjo_to_rlok_1j43^ mm

- 2 Rheiner MAG 128/1922 dm Scania 1977 köpt begagnat

Anm: Loket härstammar eventuel lt från Garvämnes AB Weibul l , Lands
krona/Malmö Frihamnsbolag. Originalmotorn har utbytts. Nuva
rande vikt är 9 ton.

SÖNDAGEN 1981-05-10

och dess program återfinns på nästa sidal



(Höganäs AB)
Kolgruve-, keramisk-, tegel- samt kemisk industri.
Stenkol lär ha påträffats redan 1571 vid Helsingborg, men det dröjde
ända ti l ls 1796 innan stenkolsförekomsten vid Höganäs påträffades.
1797 grundades stenkolsverket (I8OI Gustaf IV Adolfs Stenkolsverk)
under ledning av greve Erik Ruuth, vi lken inkal lade den engelske gruv
ingenjören Thomas Stawford för att organisera arbetet med kolhanterin
gen .

Från början ombesörjdes koltransporterna ned ti l l hamnen med hästar
och kärror, men pga dål igt väglag, bristfäl l iga kärror mm beslöt Staw
ford snart att anlägga en "Wagn Wäg" från gruvorna i Tjörröd ti l l ham
nen. Denna bana var ursprungl igen lagd av 4"Xl+" träsparrar som var
fastspikade på tvärsl iprar. Spårvidden anges ti l l 9 kvarter (=1332 mm)
enl igt Stawford. Vissa andra käl lor anger dock 3 fot (=891 mm).
De första vagnarna var av trä och försedda med skivhjul av tackjärn.
Dragkraften utgjordes av hästar. Banbygget påbörjades 1798 och var fär
digt 1803. År 1827 utbyttes trärälsen mot stångjärnsskenor, vi lket öka
de kapaciteten betydl igt. Kolet tippades från vagnarna - en spårlagd
brygga fanns - direkt ned i de väntande skutorna. "Wagn Wägens" längd
var c:a 1 ,7 km och den betjänade inte bara de ol ika schakten utan stod
även i förbindelse med lerkärls- och tegelfabrikerna i Höganäs. Det för
sta tegelbruket anlades 1825 och försågs som första bruk i Sverige med
ri ngugnar å r 1866.
1825 ändrades bolagets namn ti l l Höganäs Stenkolsverks Nya AB. 1903 sam
manslaget med Bi 1 1esholm-BJufs AB ti l l Höganäs-Bi 1 lesholms AB. År 1966
förkortades namnet ti l l Höganäs AB. ,
För koltransporterna under Jord användes från början enkla kärror, senare
ti l lkom vagnar som först gick på trä- och senare på Järnräls. På vagnar
na lastades kolkorgar, vi lka via schakten hissades upp i dagen. En dyl ik
vagn, spårvidd 400 mm, finns bevarad i Höganäs-museet. På kortare sträc
kor drogs vagnarna av gruvarbetarna, på längre med hästar. Underjords
driften moderniserades efter hand, spårvidden ändrades ti l l 625 mm och
l inspel instal lerades. Nya och kraftigare vagnar av stål anskaffades.
1873 ombyggdes "Wagn Wägen" ti l l 76O mm:s spårvidd och 1874 anlände det
första ångloket sjövägen från Tyskland. Spårnätet växte och var i början
av 1910-talet 9 km långt, 1920 26 km långt. Som mest fanns hela 45 km
spår. År 1958 hade längden minskat ti l l c:a 15 km.
När den gamla huvudl injen mel lan Tjörröd och Höganäs verken försvann 1843
uppstod en ny huvudl inje från Höganäsverken ti l l Ryds pumpschakt (c:a
2 km), som ombyggdes ti l l 760 mm:s spårvidd 1874 samtidigt som den gamla
banan mel lan Höganäsverken och hamnen ersattes av en 760-l inJe med annor
lunda sträckning. Ryd-banan byggdes vidare via schakt Kung Oscar I I ti l l
schakt Jonas Ahlströmer (2 km) och blev färdig I878. Från Ryd via schakt
Ruuth byggdes också en c:a 2 km lång bana ti l l schakt Prins Gustaf Adolf
(färdig 1893). Dessa l injer får betraktas som stommen i 760-nätet, vari
från sedan ett flertal bi l injer fanns under årens lopp, t.ex. ti l l schak
ten Besväret, Kronan, Prins Carl , Excel lens, Tol lo och SJöcrona (I9OI).

1885 ti l lkom Höganäs-Åstorps Järnväg (byggd av SHJ) och därmed fick bola
get normalspårig förbindelse med landets övriga Järnvägsnät. Samtidigt
anlades även treskensspår internt på fabriksområdet så att smalspårsJo-
ken kunde växla normal spåri ga vagnar. Endats vissa ånglok hade möjl ighet
ti l l detta (extra buffert monterades).
Under "Wagn Wägens" tid fanns en mängd ol ika småschakt som endast bröts
en kortare tid (1-4 år). Mot senare delen av l800-ta1et sänktes några
större schakt (Kung Oscar I I , Ahlströmer, Prins Gustaf Adolf och SJöcro
na), al la i förbindelse med 760-banorna. Numera finns byggnader kvar ba
ra vid schakt Prins Gustaf Adolf. 1904-05 drogs en 760-bana ti l l Margre-
tebergs lergrav, belägen i norra delen av Höganäs och I906 fick ett pri-
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ägt tegelbruk i Långaröd förbindelse med bolagets järnvägsnät.
De fem första ångloken (nr. 1-5) var al la av Krauss ti l lverkning medan
nr.6-9 levererades av Ljunggrens i Kristianstad. Nästa ångloksköp sked
de 1929, då ett Orenstein & Koppel-lok anskaffades. Totalt hade bolaget
fyra OSK-lok i drift, varav nr 12 och 13 inköptes begagnade.
Minst tre motorlok har använts på 760-banorna; ett el ackumulatorlok och
två dieslar. Enl igt uppgift såldes fyra OSK-dieslar ti l l Höganäs-bola-
get; två stycken 48 hkr:s, ett 22 hkr:s samt ett 11 hkr:s. Det är dock
osäkert om al la fyra användes i Höganäs. Ett l itet Deutz-lok fanns även.

För de ol ika transportbehoven användes en mängd special vagnar, t.ex.
tippvagnar (för lera, avfal l. Jord mm), vagnar med höga el ler låga trä-
lämmar (för kol), flakvagnar (för rör och tegel) och några personal tran
sportvagnar.

I  mitten av 1950-talet började spårsystemen att avvecklas och 1958 upp
hörde trafiken ti l l schakt Prins Gustaf Adolf (3,5 km), som nedlades
helt år I96I. Därmed var det definitivt slut på kolbrytningsepoken i
Höganäs. 1959 upphörde även ångdriften och motorloken tog helt över.
Ti l l sist återstod endast ett mindre spårnät inom fabriksområdet och
detta torde ha rivits upp i början av 1970-talet. Därefter övertogs
transportarbetet helt av lastbi lar och truckar.
Idag återstår endast det normal spår i ga internnätet inom fabriksområdet
samt byggnader och lave vid schakt Prins Gustaf Adolf (banval len dit
är utlagd som grusväg).

Ånglok 760 mm

1  B Krauss 331/1874 20 1934 skrot

2 B Krauss 626/1876 30 1937 skrot

3 B Krauss 1320/1883 30 1957 slopat, 1958 uppstäl lt Höganä
h B Krauss 3177/1895 .50 1935 skrot

5 B Krauss 4172/1900 50 1952 skrot

6 B Ljunggrens 17/1908 70 1955 skrot

7 B Ljunggrens 25/1912 70 1955 skrot

8 B Ljunggrens 26/1913 70 1955 skrot

9 B Ljunggrens 31/1917 70 1957 slop, sålt KAABS, 61 museum
10 B Orenstein S K 11983/1929 70 1957 avreg., 19?? skrot
11 B Orensteln S K 12222/1930 70 1960 avreg., 19?? skrot
12 D Orenstein & K 9129/1920 110 1939 köpt StJ2, 1940 omb.fr.600 mm
13 C Orenstein S K 9047/1919 140 1943 köpt Klagshamn 9, 1960 skrot

Anm: Lok 12 ursprungl igen A0J3. Sålt Stafsjö Järnväg 1936.
Lok 13 ombyggt ti l l 76O från 900 mm:s spårvidd. Köpt via
L.H.Sandström, Månsarp 1939-43.

Motorlok 760 mm

- 2 Deutz 46764/1943 dm Deutz Fanns kvar 1974, s/s
- 2 Orenstein S K 21109/1937c dm OSK 197? skrotat/sålt
- 2 Orenstein S K /19?? dm 06K 19?? skrotat/sålt
- 2 /19?? ea C:a 1950 skrot, kal lat

"Brödvagnen"
^otorlok 1435 mm

- 2 KVAB 37/1938 bh Scan i a 1959 köpt SJ Z3 165, 75 avst
- 2 Kockums M.V. 228/1953 dm Scan i a 1975 köpt SJ Zh3 295

Anm: KVAB-loket ursprungl igen SWB Zsh 11, sålt SJ 1945. Loket är av
s.k. "toffelmodel 1" och vä ge r 18 ton. Avstä1 11 i reserv.

F.d. SJ 295 väger 20 ton.
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Jl^YVÅj^G (Ormastorpsverken/Nyvångsverken - Höganäs AB)
Kolgruva, kraftverk och askoplattfabrik.
1910 igångsattes kolbrytningen av Skånska Kolbrytnings AB (sedermera
Höganäs AB), ett schakt kal lat Carl Cervin sänktes och ett kraftverk
eldat med Nyvångs-kol anlades. Senare ti l lkom även en askoplattfabrik.
Anläggningarna var på sin tid ganska omfattande.
I  slutet av 1950-talet spelade man upp c:a I .5OO vagnar med kol per
dag och en stor kund var bl.a. SJ, som transporterade kolen i öppna
godsvagnar. För att kunna ta emot al la norma1 spåri ga godsvagnar bygg
des en förhål landevis omfattande bangård vid Nyvångs station. Växl ing
av vagnar skedde delvis med häst långt in på 1950-talet.
Smalspår med spårvidd 625 mm fanns både ovan och under jord; i det se
nare fal let stod nätet i förbindelse med Gunnarstorp. Vagnarna drogs
med l inspel på längre sträckor. Personal transporter under Jord skedde
med hjälp av 1 indragna special vagnar av låg model l. Ett sådant "person
tåg" kunde ta 40-50 man.
Ett hyttlöst ackumulatorlok användes på försök i mitten av 1950-talet.
Loket användes för växl ing av gruvvagnar både ovan och under jord.
1966 nedlades driften vid Nyvång - Sveriges sista kolgruva - och lave,
kraftverk mm revs. Några enstaka gruvbyggnader och den väldiga avfal ls
högen är al lt som idag återstår. Inom parantes kan nämnas att bara nå
gon meter ner i avfal lshögen är fortfarande temperaturen några hundra
grader! Några korta 625""spårstumpar finns dessutom kvar.

f

- 2 ASEA/Härnösand 80775/195? ea 19?? såU/skrotat

_STAB_BA_RP (Höganäs AB)
Kol- och lergruva samt tegel industri.
Redan 1867 sänktes det första schaktet, John Ericsson, och två år sena
re ytterl igare ett, Jean Mol in, av Nya Skånska Stenkolsbolaget, vi lket
1872 övertogs av Eslöfs Stenkolsgrufveaktiebolag.
År 1873 anlades en 2,5 km lång, smalspårig hästbana mel lan Stabbarp och
en lastplats 2 km från Eslövs station längs Landskrona-banan. I876 anla
des ett tegelbruk i Stabbarp och I878 rekonstruerades Eslöfs-bolaget ti l l
det då nybi ldade Stabbarps AB. År I88I brann anläggningen ned och köptes
1888 av Höganäsbolaget, som återuppbyggde det hela.
1898 byggdes Kl ippan-Eslövs Järnväg, varvid hästbanan upprevs och ett
stickspår anslöt direkt från anläggningen ti l l Stabbarps Gruva station.
Tegelbruket igångsattes 1905 och nedlades på 1940-talet. Samtidigt ned
lades även l435"banan. Kolbrytningen upphörde redan i början av seklet.
Under jord fanns smalspåriga gruvbanor, på vi lka vagnarna antingen drogs
för hand el ler rutschades ned. Lera bröts i gruvan 1888-1904 samt i dag
brott 1904-40.
Vid tegelbruket fanns en ett par hundra meter lång lerbana, som numera är
riven. Idag återstår endast stationshuset, som används som privatbostad.

ÅSTO_RP (Köper Al lt AB (KAABS))
Skrotfi rma.

- 2 General Electric 29222/1947 de GE 1979 köpt ASEA

Anm: Loket inköpt från ASEA/Västerås (nr.M4) för skrotning el ler
försä 1 j n i ng.



ÄS^O^P (AB Skånska Makadamfabriken (Cementa))
Makadam- och betongfabrik med grustag och stenbrott. Anlagd 1903 av A.
Assarsson som firma Skånska Makadamfabriken, 1925 AB Skånska Makadamfa
briken. Ingår i Cementa-koncernen sedan mitten av 1970-talet. An1å'gg-
ningen är fortfarande i drift.
1435-stickspår från SJ i Åstorp til l industrins utiastningsplats. Detta
spar finns kvar, medan det 600-nät som successivt utbyggdes från starten
1903 är borta. Huvudl injen, som var c:a 500 m lång, gick från stenbrot
tet ti l l krossbyggnaden och vidare på en hög brygga över landsvägen ti l l
omlastningsplatsen vid normal spåret. I stenbrottet grenade spåret ut sig
ti l l de ol ika brytningsplatserna. På dessa spår sköts tippvagnarna för
hand, medan man på huvudl injen utnyttjade självrul lning och trol igen
även l inspel. Några lok har aldrig funnits, men under de sista åren före
nedläggningen (c:a 1950) drogs vagnarna i brottet av traktor, som gick
"grensle" över spåret. Numera transporteras stenen med truckar från brot
tet ti l l krossen och via bandtransportör från krossen ti l l ut 1astningen,
där lagringssi los har uppförts.

Käl la: fd spränga re Ni ls Lundblad,
Åstorp

^JjJV (Bjuvsverken - Höganäs AB)
Tegel- och kolgruveindustri. Kropps AB sänkte 1872-73 två schakt och
strax därefter anlades ett tegelbruk. År 1895 sammanslogs Kropps AB
(bi ldat 1871) med Val låkra Stenkols AB (I866) ti l l Bi 1 lesholms-Bjuvs AB
och 1903 gjordes ytterl igare en sammanslagning varvid namnet ändrades
ti l l Höganäs-Bi 1 1esho1 ms AB. Nuvarande namn fick företaget I966.
187'» fick anläggningarna anslutning ti l l fd HHJ. På platsen bröts såväl
kol som lera. Ombyggt 1929"30.
Transporterna nere i gruvan skedde från början med kol vagnar dragna med
ändlös l ina (ångdrift), men omkring 1900 övergick man ti l l eldrift. Spår
vidden anges ar 1911 ti ll 520 mm, men är idag 625 mm. Al lt eftersom ort
drivningen fortskred lades nya banor under jord, och så småningom ei—
höl ls underjordisk förbindelse med Gunnarstorp. De två gamla schakten,
som låg vid det nuvarande tegelbruket, nedlades och igenfylldes. Al l
gruvverksamhet koncentrerades ti l l det idag återstående schakt 1 1 1 (öpp
nat 189^). De gamla gruvvagnarna av trä ersattes med kraftigare och stöi—
re stålkonstruktioner.

197^ nedlades driften för att 1976 återupptas efter en del moderniserin
gar. Våren 1979 nedlades dock gruvan helt, men anläggningen står kvar än
idag. Gruvan är dock delvis vattenfyl ld. Två korta, paral lel la 700-spår
ovan jord vid gämsen användes för förflyttning av den spårgående sågma-
skinen. Ovan jord finns även en rundbana (spårvidd 625 mm), där lastade
vagnar vinschades upp ur gruvan och gick runt på, spåret (dels genom själv
rul lning, dels genom l inspel) för lossning vid gämsen, för att sedan
återvända ti l l schaktet. Detta spår samt några vagnar finns kvar, men kom
mer att försvinna under I98I när gruvanläggningarna rivs.
Normalspåret mellan gruvan och Bjuv station är idag rivet. Tegelbruket
däremot är fortfarande i drift och har normalspårig förbindelse med Bjuv
station. Växl ingen ut fö res av SJ.
I  Bjuv växlade pa sin tid fem normalspåriga ånglok ägda av Höganäs-bola-
get. Tidigare fanns spårförbindelse med Hyl l inge (nedlagd 1952), där kol
gruva (i drift 1897-1928) och tegelbruk (1899-1978) drevs i Höganäs-bola-
gets regi. Normalspårsbanan mel lan Bjuv och Hyl l inge (A km) öppnades I896,
ti l lhörde Höganäs-bolaget och trafikerades av de egna ångloken. Den pei—
sontrafik, som förekom åren 1927-39, ombesörjedes dock av HHJ.
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Ån_2lok_1^3^ mm

1  IB

2  IB

1  C

2  C

3  C

NOHAB

NOHAB

Lj unggrens
At 1 as

Hels i ngborg

186/1884 1907 köpt SJ VKBi 502, 1931 skrot
287/1890 1918 köpt HMJ 2, 1935 skrot
8/1903 1931 köpt SJ Ke 776, 1934 skrot

52/1903 1935 köpt SJ Ke 772, 1952 KAABS,
44/1912 1933 köpt SJ Ke 1118, 52 KAABS,

56 skrot
56 skrot

Anm: NOHAB 186 ursprungl igen SHJ 8 KATTARP, ti l l SJ I896.
NOHAB 287 ursprungl igen Vittsjö-Hässleholms Järnväg
nr.2 NORRA ÅKARP.

^UNNAR^TORP (Höganäs AB)
Kol- och lergruva. I början av 1910-talet sänkte Skånska Kolbrytnings AB
(sedermera Höganäs AB) ett schakt benämnt Gustaf Tornérhjelm och 1914
igångsattes driften. En underjordisk 600-bana anlades och vagnarna drogs
med l ina på längre sträckor. Ovan jord - på och omkring gämsen - fanns
600-spår dels för omlastning ti l l norma1 spåret, dels för avfal 1stranspor
ter.

Normalspåret stod i förbindelse med Gunnarstorps station på fd HHJ. Detta
stickspår är idag rivet. 1946 nedlades schaktet och 1959 upphörde al l
verksamhet i Gunnarstorp.
Tidigare hade en 4,5 km lång, underjordisk transportort sprängts mel lan
Nyvång och Gunnarstorp samt mel lan Bjuv och Gunnarstorp. Idag återstår
vissa gruvbyggnader och några korta spårstumpar invid dessa samt det sto
ra avfal 1sberget.

JHEJ-SJ_N_GB£R^ (Helsingborgs Varf AB - AB Svenska Varv)
Skeppsvarv med mekanisk verkstad, gjuteri och torrdockor. Grundat 1866
och bolag (Helsingborgs Varf AB) I87I. År 1923 sammanslaget med Helsing
borgs Elektriska Svetsnings AB (bi ldat 1907). År I965 övertogs varvet av
Kockums-koncernen och övergick ti l lsammans med Kockums Mek. Verkstads AB
ti l l statl iga AB Svenska Varv 1979.

2 Kockums M.V. 148/1945 de 1977 överfört från KMV/Malmö

Anm: LOket hade nr.83801 vid Kockums i Malmö.

]HEJ-SJ_N^B_OR_G (AB Elektrokoppar - ASEA)
Mekanisk industri, ursprungl igen Helsingborgs Mek.Verkstad (ägare Helsing
borgs Järn- Sr Lerkär 1 sfabri ks AB, grundad I869), med t i 1 1 verkning av järn-
vägsmateriel I876-I92O. År 1918 övergick man ti l l att ti l lverka generato
rer och transformatorer och bolaget ändrade namn ti l l Svenska Elektromeka-
niska Industri AB (senare förkortat ti l l AB Elektrokoppar), samtidigt som
industrianläggningen successivt utbyggdes varvid bl.a. valsverk och tråd-
drageri anlades. 1953 övertogs företaget av ASEA som dotterbolag och nam
net ändrades ti l l AB Elektrokoppar. På 1970-talet delades företaget upp i
Elektrokoppar och ASEA delsektion för lyftar och spårmaterial. År 1977
nedlades valsverket (beläget söder om Helsingborg C).
Industrin anslöts ti l l Helsingborgs järnvägsnät genom en bibana från ban
gården söder om Helsingborg C. Under åren byggdes ett omfattande intern-
spårnät ut och förbindelse fanns även med Helsingborgs hamnspår. Trans
porterna mel lan hamnen och valsverket ombesörjdes av Elektrokoppar själva



med eget lok och egna vagnar. De sistnämnda var av öppen typ och av vari
erande ålder och härkomst. När valsverket nedlades 1977 upphörde dessa
transporter och en stor del av internspåren revs upp. Vagnarna skrotades
el ler skänktes bort. Loket behöl ls dock för växl ing vid anläggningens
nyare delar. Vid den mekaniska industridelen användes ett s.k. Unimog-
lok för växl ing.

]^ojtoj;;l ok_l_43^ mm

- 2 Bergbolagen Ilt62/1939 bm Vo 19?? skrot
3 2 John Bergman 1^5/1951 dm Vo C:a I96O köpt SCA/Svartvik

Anm: Bergbolagen-loket var av typ MTR32FC.
Bergman-loket ursprungl igen försett med koppelstänger och levere
rat ti l l Svenska Cel lulosa AB:s massafabrik i Svartvik. I96I om
byggt ti l l kedjedrift och försett med ny motor. Renoverat i slu
tet av 1970-talet. Nuvarande vikt 12 ton.

(Säbyholms Sockerbruk (SSA))
Råsockerfabrik, anlagd I883 av Skånska Sockerfabriks AB (bi ldat 1853).
Redan fran början byggdes en 2,3 km lång normal spårsbana mel lan sockei—
bruket och Säby station på dåvarande Landskrona-Engelholms Järnväg (LEJ).
Banan, som drevs av Säbyholms Järnvägs AB (SbhJ) , öppnades för godstra
fik I88A-O9-O9. Någon persontrafik förekom aldrig. Trafiken ombesörjdes
av LEJ de första åren. Vid sockerbruket utbyggdes så, småningom ett in
ternt spårnät på totalt 1 ,5 km. (
År 1894 anlades en 1,5 km lång hästbana med spårvidd 820 mm mel lan soc
kerbruket och Borstahusens hamn för transport av betor från ön Ven, vi lka
landades i Borstahusen. Inom bruksområdet fanns också en bana för jord
transporter från bettvätten, trol ig spårvidd 6OO mm.
Bruk och bana överläts 1907 ti l l SSA. SbhJ blev kvar som dotterbolag ti l l
SSA. Omkring 1920 anskaffades motorlok ti l l 820-banan och ungefär samti
digt ti l l SbhJ. Det normal spåriga motorloket användes dock endast vid
lagtrafik; under betkampanjerna och vid tyngre transporter användes ång
lok ända ti l l mitten av 1950-talet. Den moderna lokomotorn, som anskaffa
des 1952, överflyttades slutl igen ti l l Köpingebro Sockerbruk och de sista
åren trafikerades SbhJ av SJ.
Förutom loken ägde SbhJ ett 60-tal betvagnar av I-typ samt några cistern
vagnar.

Banan ti l l Borstahusens hamn nedjades 19^0. Även jordtransportbanan föi—
svann tidigt och ersattes av traktordrift.
Säbyholms Sockerbruk nedlades omkring I96O, och efter att ha fungerat som
lager några år överläts byggnaderna ti l l Hi l leshögs Frö AB. Denna firma
använde SbhJ mycket l ite, varför banan nedlades och revs 1971 efter att
ha legat oanvänd de sista åren.

Ån^l£k_1^3^ mm
1  IB ANNA IB Motala Ve kstad A2/I88I I883 köpt LTJ, O8 Hbg
1  C SÄBYHOLM C NOHAB 863/1907 1955 sålt Hbg Kopparv.

0~2 C-2 Sharp, Stewart 24l8/l87^ 19^9 överf.från Hasslarp

Anm: ANNA förhyrt I883-85 enl. VoV. Loket var ett ramtankslok som vägde
15 ton och hade en dragkraft av 1 ,1 Mp. "överfört ti l l Helsingborgs
Sockerbruk (SSA) och skrotat där 1917.
SÄBYHOLM var ett sade 1 tanks lok om 27,5 ton och hade en dragkraft
på 3,9 Mp. Slopat 1959 vid Helsingborgs Kopparverk och därefter
sålt som skrot. Skrotat I96O.
Sharp, Stewart-loket var ursprungl igen SJ H 153, köpt av SSA 1923.
1951 sålt skrot.



_Mo_torlok_1^3_5 mm

- 2 Orenstein S Koppel /cl920 dm O&K 19?? skrot
1  2 Kockums M.V. 188/1952 dm Scania C:a 1960 överf. Köpingebro

Anm: OSK-loket försett med koppelstänger. Trol igen sålt ti l l skrot
1948.
Kockums-1 oket märkt "S.B.H.J. Z4 1". Loket, som väger 20 ton,
överfördes ti l l sockerbruket i Köpingebro, där det fortfarande
används.

21o_t o_r 1 £k_6^0_o£h_8_2 0_mm

Förekomsten av motorlok på dessa spårvidder är osäker. Visserl igen upp
ges att ett OSK-lok anskaffades ti l l 820-banan omkring 1920, men detta
kan vara en sammanblandning med det norma1 spåri ga OSK-loket.

J_A^D^K^ON[A (Öresundsvarvet (AB Svenska Varv))
Varvsindustri med torrdocka. Grundat 1915 som AB Öresundsvarvet, senare
Nya Varvs AB Öresund. Nuvarande namn 1923. Dotterbolag ti l l AB Götaver
ken från c:a 1960. Ingick sedan 1971 i Salén-gruppen. Numera ti l lhörigt
AB Svenska Varv och starkt nedläggningshotat.
Bibana från SJ-spåren i Landskrona hamn ti l l varvet (1 km) samt intern-
spårnät på varvsområdet. Växl ingen på dessa spår ombesörjdes tidigare,
förutom av egna lok och inhyrda SJ-lokomotorer, också av självgående
angkranar. 1918 fanns sju stycken lokomotivkranar, a;1 1 a idag skrotade.
Varvet ägde även en mycket kraftig kajkran, som bl.a. användes vid last
ning av en del av de ånglok som NOHAB ti llverkade åt ryska statsbanorna
på 1920-talet.

Ån£l£k_1^3^ mm

-  2B1 NOHAB 700/1903 1955 köpt GSJ A2, 1964 skrot

Anm: Loket använt som transportabel ångcentral (för uppvärmningsända
mål). Bakre löpaxeln demonterades på senare år.

J^o_to_r 1 ok_1^3^ mm

- 2 Västervik 61/1930 bm Fords. 19?? skrot
- 2 KVAB 117/1955 dh Scania 1965 köpt GSJ

Anm: Västerviks-loket av typ 3.
KVAB-loket väger I8 ton och är 8,8 meter långt.

JHÖ_G (Högs Nya Tegelbruks AB)
Fasadtege1 bruk, anlagt på l880-talet av Ola Ottosson. Bland senare ägare
märks Jöns Ottosson. 1923 övertogs bruket av G.Ahlström, som lät moder
nisera bruket och bygga en ringugn, senare ersatt av en flamugn.
1950 bi ldades Högs Tegel AB, som 1971 ombi ldades ti ll Högs Nya Tegelbruk
AB när bruket övertogs av AB Helsingborgs Ångtegelbruk i samband med att
Ångtegelbrukets anläggning i Helsingborg avvecklades.



inlAqg

En 600-bana byggdes mel lan tegelbruket och lertaget. Banans längd upp
gick ti l l 200 m år 1917» men utbyggdes senare ti l l 500 m.. År 1971 ned-
lades banan i samband med att ett nytt lertag öppnades sydväst om bru
ket. Lertransporterna överläts härvid ti l l en entreprenör, som skul le
köra in leran med lastbi l. Denne fann dock snart att lastbi len körde
fast i lertaget, varför han byggde en järnväg med spårvidd 1730 mm och
försåg lastbi len med järnvägshjul. Banans längd uppgick ti l l c:a 300 m
och nedlades 1978 samtidigt som tegelbruket. Bruket kvarstår fortfaran
de. Al lt 600-spår är upprivet, men 1730-banan kvarl igger ännu. Byggna
derna ti l lhör numera AB Lödde Bi lar och används som lastvagnsverkstad.

^o_t o_r 1 ̂ k_6^0_mm

2  /19?7 bm Chevr. 195? köpt Flyinge tgbr, skrot
- 2 DIEMA 1501/19?? dm DIEMA C:a I98O sålt
2 DIEMA 25IB/I962 dm DIEMA 1973 sålt privatperson

Anm: DIEMA 1501 avstäl ldes redan på 1960-talet, men fanns kvar vid bru
ket ännu 1979. Sannol ikt sålt skrot kort därefter.
DIEMA 2518 överläts 1978 ti l l mfOBJ och finns nu i Osbruk.

^o_to_rlok_1^3^ nim

2 Volvo /I9?? dm Volvo I98O skrot

Anm: Fordonet var en Volvo Viking lastbi l , som försetts med järnvägs
hjul utan att i övrigt ombyggas. ■'

J^\/L_I_N_GE (Kävl i nge. Sockerb ruk)
Sockerbruk, anlagt 1892 av Kjefvl inge Sockerfabriks AB (bi ldat I89O).
Bruket övertogs av SSA år 1907-
1891 byggdes en 1,5 km lång normal spårsbana mel 1 an Kävl inge station och
bruket samt internspår på bruksområdet.
Även en 600-bana anlades för transport av betavfal l , jord etc från bet-
tvätten ti l l en tipp. Denna bana är numera nedlagd och riven.
Sockerbruket nedlades 1957, varefter lokalerna användes som lager, bl .a.
AB Fel ix och SSA själva. Norma1 spårsbanan trafikeras därför fortfarande
och rustades f.ö. upp 1978. Trafiken ombesörjes sedan 1957 av SJ.

Ånj^l£k_ljt3^ mm
7  KJEFVLINGE B Atlas 21/1892 1904 skrot

1C NOHAB 810/1906 1940 köpt BLHJ2, 57 överf. Hököpinge

Anm: Atlas-loket ägdes ursprungl igen av MBJ (nr.7) med SSA, LaKJ, LKJ
och senare även SJ som delägare.
NOHAB-loket var ursprungl igen M1S1J2 MALMKÖPING. 1932 SJ MS 1508,
1936 BLHJ 2. Efter Kävl inge-ti den användes loket vid SSA/Hököpin-
ge ti l l 1963, då det överläts ti l l Trel leborgs Museum där det nu
mera finns ti l l beskådande.

jio_t o_r 1 ^k_6^0_mm
2 Västervik 169/1935 bm Fords 19?? skrot el ler sålt

Anm: Loket var av typ 3.



J^yL_LN_GE (G1 acéläderfabri ken)
Garveri och glacéläderfabrik anlagd av Malmö Handsk- S G1acéläderfab-
riks AB (bi ldat I898). Är 1929 namnändrat ti l l AB Glacéläderfabriken.
Fortfarande i drift.

Bispår från bandelen Kävl inge-Örtofta, öppnad 1906 av LKSJ. Denna bana
nedlades 195^, men delen Kävl inge-Örtofta behöl ls som industrispår ti l l
1958, då delen Kävl inge-Glacéläderfabriken revs, medan delen Örtofta-
Li l la Harrie-Glacéläderfabriken behöl ls för fabrikens räkning. Delen
Glacéläderfabriken-Li 1 la Harrie nedlades och revs först 1972 sedan fa
brikens järnvägstransporter i stort sett upphört.

ySJLÖy (AB Gotthard Ni lsson)
Skrotfirma, ursprungl igen A.Chri Stenssons Skrotaffär AB. Senare dotter
bolag ti l l Bröderna Edstrand AB. År 1970 sålt ti l l AB Gotthard Ni lsson.
Stickspår från Eslövs industrispår. Loken har använts för flyttning av
vagnar vid lastning från skrotpressen.

Motor lok 1^35 mm

- 2 Väs tervi k 246/1940 bm

- 2 Väs tervi k 143/1933 bm

- 2 Västervi k 103/1932 bm

- 2 Västervik 214/1937 dm

Anm;:  Västervik 246 av typ 5.

Fords. 19?? från Edstrand, 66 skrot
Fords. 1966 köpt SJ ZI68, 7^ HVJ4
Fords. 1966 köpt SJ ZA7, 1970 skrot
Scania 197^ köpt SCA/Svartvik

Västervik IA3 av typ 8. Ursprungl igen ÖSJ 1 , '1936 CHJ 1 , 19^^
ti l l SJ. Bevarad i Kl ippan.
Västervik 103 av typ 8. Ursprungl igen UGJ 2, 1933 ti l l SJ.
Västervik 2Xk av typ 5. Ursprungl i gen Sulfit AB. Sålt ti l l SCA
och nedlagt. Lokomotorn sedermera starkt ombyggd och överförd
ti l l massafabriken i Svartvik. Såld ti l l El- S Dieseltjänst i
Halmstad 1972 och vidaresåld ti l l GN/Eslöv via diverse andra
fi rmor 197^.

yj£HyL_MEy (Rönneholms Mosse (STF))
Torvupptagning medlest fräsmetoden för framstäl lning av torvmul l.
Torvfabrikationen på Rönneholmsmossen (275 ha) startade annars med
torvströberedning av S.Coijet, som 1886 anlade Ronneholms Torvströ
fabrik, vi lken blev en av Sveriges första torvströfabriker. Värmetork
ning av torven infördes redan I889. Efter något år utarrenderades fab
riken ti l l Hörda Torvströfabriks Förnyade AB (Moheda), som förmodl igen
köpte anläggningen 1897.
År 1900 startade Körner S Co bränntorvupptagning i närheten genom Rön
neholms Bränntorvfabrik, vi lken var i drift ti l l c:a I96O varefter an
läggningarna köptes av STF.
Skånska Ande 1sbränntorvföreningen upa, senare Skånska Lantmännens An-
delsbränntorvfabri k upa, anlade 1915"16 en stor fabrik med ett ryml igt
torvmagasin mitt emot Sjöholmens station. Torvmagasinet var försett med
ut 1 astningsbrygga samt en dubbelspårig ramp. Detta bolag byggde ut det
redan befintl iga 600-nätet på mossen genom att anlägga en bana, som bör
jade vid torvmagasinet och gick via fabriken ut på mossen. Banan upp
nådde ursprungl i gen en längd i huvudspår av 2,5 km, men snart utökades
nätet med ytterl igare en l inje på c:a 3 km samt senare med ytterl igare
en. Den ursprungl iga banan på Rönneholmsmossen hade trafikerats av häs
tar, men andelsbränntorvföreningen lät redan I9I6 elektrifiera huvud-



WUQO

spåren med kontaktledning.
Efter ett längre driftsuppehål l övertogs Rönneholmsmossen med andels-
bränntorvföreningens anläggningar av STF, som år 1962 lät ombygga den
ena 600-banan ti l l 750 mm:s spårvidd. Samtidigt slopades eldriften.
Bränntorvfabri ken förvandlades nu ti l l en lagrings- och utlastnings-
plats för trovmul l, vi lken körs med traktor ti l l STF/Sösdala. De gamla
fabriksanläggningarna är idag borta l iksom det stora torvmagasinet som
revs omkring 1975. Numera finns ett större torvmagasin, verkstadsbygg
nad samt utlastningsanordningar för landsvägsfordon där den gamla fab
riken låg. 750-banan går i en ringl inje runt fabriksområdet. Torven
intransporteras i boggivagnar från uppsaml ingsplatserna ute på mossen.

j<o_n t^k_t 1 ̂ dji i jng^ 1 o k_6£0_mm

- 2 /1916
1107/1918- 2 ASEA

- 2 ASEA 1117/1918

k  1977 skrot
k  ASEA 1977 köpt Store Mosse, skrot
k  ASEA 1977 köpt Store Mosse, skrot

Anm: De bada begagnade el loken kom från Andelsföreningen Store Mosse,
Sösdala. Ett av el ioken stod kvar i torvmagasinet vid stationen
in pa 1960-talet. Detta lok var av typen med ändhytt och strömav-
tagare placerad på motorhuven (trol igen ASEA-ti 1 1 verkat).

iMojt o_r 1 o

- 2 Selanders M.V.

2 2 STF

/I977 bm

/I977 bm
Volvo C:a I98O skrot
Volvo 1977 köpt Hästhagen, c80 skr.

Anm: Loken stod avstäl lda i ett skjul sedan början av 1960-talet.
Lok 2 ombyggt från el lok, ursprungligen använt vid STF:s bana
på Hästhagsmossen.

jjojt ojr 1 £I<_7_5 0_mm

1977 från Store Mosse, avst.
1977 fr. N.Mel lby 7
1977 fr. Store Mosse 8, avst,
Fr. Store Mosse, STF/Vissm.

1977 STF/Vissm 124

Anm: Lok 7 ursprungl igen 6OO mm:s med bensinmotor. Ny motor 1956.
Lok 9 har numera Deutz-motor. Anvädes som växel lok på Vissmossen,
Svensköp. Beträffande lok 1 , 8 och 9 se vidare under Sösdala.'
Kal inin-1 oken, som är landets största torvbanelok, är ti l lverkade
av Kal inins Grävmaskinsverkstad, Sovjet. Tvnr.1034 finns numera
på Vissmossen som nr.124.

1 2 Orenstein £ K 10481/1940 dm 0£K

7 2 Bergbolagen /I977 dm Deutz

8 2 Bergbolagen /I977 bm Vol vo

9 2 Bergbolagen 1652/1942 bm Vol vo
10 4 Ka 1 i n i n 1033/1962 dm Deutz
- 4 Kal in i n 1034/1962 dm Deutz

_SÖ^DALA (Store Mosse Torvfabrik (STF))
B ränntorv industri, anlagd av Andelsföreningen Store Mosse (N.Ankarcrona)
c:a 1915. Senare namnändrad ti l l Svensk Torvförädl ing/Ankarcrona £ Co.
Efter konkurs på 1930-talet instäl ldes driften, men återupptogs 1939 då
AB Svensk Torvföräd1 ing (STF) övertog mossen. Bolaget är en statl ig
torvindustri, som före 1940 ingick i den s.k. Bränslekommisionen. STF
anlade vid Store Mosse bränntorvfabrik, brikettverk, torvskola, torv-
1aboratori um mm.



Den ursprungl iga torvfabriken anlade en 600-bana mel lan Store Mosse
och Sösdala station (4 km) samt spår ut på mossen. Banan ti l l Sösdala
samt huvudlinjerna på mossen elektrifierades 1918. Efter nedläggnin
gen på 1930-talet revs banan ti ll Sösdala. På dehna banval l anlade
STF år 19^0 en normalspårsbana trafikerad av ånglok.
600-banorna ute på mossen fanns trol igen kvar 1940, men ombyggdes
successivt av STF ti l l spårvidd 750 mm. Två huvudl injer fanns (2
respektive 1,3 km långa) med flera bispår samt en bana mel lan fabri
ken och Li l le Mosse, där bl.a. experiment med en våtkolningsfabrik på
gick omkring 1950.
För personal transporter på 1435-banan användes under flera år minst
två landsvägsbussar, som försetts med järnvägshjul. Den sista skrota
des 1961.
Torvupptagningen på Store Mosse skedde med fräsmetoden och mycket sto
ra maskiner användes. Så småningom övergick STF ti l l torvmul 1fabrika-
tion och framstäl ler numera endast jordförbättringsmedel, s.k. Kron-
mul l. Briketti 1 1 verkningen upphörde 1967 och brikettmaskinerna skrotades
1971. Brikettfabriken finns dock kvar och används som lager.
Omkring 1970 instäl ldes också trafiken på 750-banorna, då Store Mosse
var i stort sett utbruten. Torven hämtas istäl let med bi l och traktor
från Vissmossen och Rönneholmsmossen.
Först 1970 upphörde ångdriften på norma1 spårsbanan och en lokomotr an
skaffades. 1978 upphörde så trafiken på banan i samband med övergång
ti l l fjärrb1ockering pa SJ-sträckan Hässleholm-Eslöv. I435~banan revs
1978 och även större delen av 750-nätet är idag borta.

j<oji t£k_t 1 £dj2 i ji g^ 1 o k_6_0 0_mm

- 2 ASEA 109/1918 k ASEA 19?? sålt
2 ASEA 110/1918 k ASEA 19?? sålt Rönneholm
2 ASEA 111/1918 k ASEA 19?? sålt Rönneholm

Anm: ASEA 109 vägde 4,2 ton (typ B9 1/5) och de båda andra 2,75 ton
(typ K9). Två av el loken, trol igen ASEA 110 och 111 sålda ti l l
Skanska Lantmännens Andelstorvfabrik på Rönneholmsmossen. Skro
tade där.

jjo_t o£ 1 o k_6£0_m m

19?? fr. STF/Hästhagen
19?? fr. STF/Hästhagen, skrot
Köpt beg., nu Vissmossen 5
19?? skrot

Anm: Lok 1 överfört ti l l STF/Yxenhult 1970. Detta och lok 4 fd el lok
från STF:s bana vid Hästhagsmossen i Vislanda. Ombyggda c:a 1950
av STF/Sösdala. Loken fick vid ombyggnaden elutrustningen (ti l l
verkad av Luth S Rosén) utbytt mot traktormotorer av Volvo typ
T-30. Lokens ramverk var antingen ti l lverkade av LsR el ler av
Jönköpings M.V. Lok 1 överfört ti l l Svenske Myr, Yxenhult, som
reservlok. Borttransporterat därifrån I98O el ler I98I.
Lok 5 finns trol igen fortfarande kvar vid Vissmossen, avstäl lt
och utan motor.

1 2 STF /I9?? bm Vol vo
4 2 STF /I9?? bm Vol vo

5 2 Bergbolagen /I9?? ■ bm Vol vo
6 2 Be rgbolagen /I9?? bm Vol vo



Motorlok 750 mm

1 2 Orenstein S K 10481/1940 dm O&K 1922 Rönneholm 1
2 2 Orenstein & K 10482/1940 dm O&K avstä1 11

3 2 Orenstein S K 10831/1940 dm 06 K 1979 sålt skrot
7 2 Bergbolagen /19?? dm Deutz Köpt beg., 1922 N.Mel lby 7
8 2 Bergbolagen /19?? bm Vol vo Köpt beg., 1922 Rönneh 8
9 2 Bergbolagen 1652/1942 bm Vol vo 53 köpt Ebbarp, Rönneh 9
- 2 Väs tervi k 225/1938 bm Vol vo 1952 köpt SJ BYCF 29
- 2 Bergbolagen 1654/1942 bm Ford 1922 sålt/skrot

Anm: Även lok 2 sålt skrot 1979, men ännu ej avhämtat.
Lok 8 hade ursprungl igen spårvidd 600 mm.
Lok 9 hade ursprungl igen spårvidd 6OO mm. Köpt från Ebbarp-
Grimstorps Fanriker, Körde.
Västervik 225 (typ 5) ursprungl igen spårvidd 600 mm med Ford-
sommotor. Ombyggt ti l l 750 mm av Göinge M.V. 1952.

^n£l ok_1^3^ mm

5  C Falun A6/1905
-  C Falun 171/1913

1940 köpt BLHJ 5, 1962 skrot
1962 köpt SJ Kk 1899, 1974 skrot

Anm: Falun 46 ursprungl igen LReJ 2, 1912 BLHJ 5. inbytt mot SJ 1899
och skrotat i Vislanda 1962. Loket vägde 33 ton och drog 5 Mp.
Falun 171 ursprungl igen GDJ Dl 6I, 1928 omnumrerat ti l l 8l.
1948 ti l l SJ. Sålt skrot 1972 och skrotat av KAABS i Åstorp 1974.
Loket var märkt STF på sidotankarna. Vikt 4l ton, dragkraft 5,9 t.

jHo_tO£l^k_1^3_5 mm

- 2 KVAB 50/1942 dm Scania 1970 köpt SJ Z49 122, 78 sålt

Anm: Loket var ursprungl igen SJ l itt. Z4. Sålt ti l l Persöner Spårtek
nik AB för användning vid spårbyggen etc.

Denna historik är sammanstäl ld av Ulf Fjeld, sånär som på
sidorna IO8-II3 vi lka Janis Priedits står för.




