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Ags järnväg (-ÄJ")

Industri- och timmerbono. Öppnad 1333, spv 391 mm ; löngd 21
km ; banan utgick från Vintjärn å DÖNJ och pasierada Ags masugn
och Brattbergets LP på sin väg ner till Svartbäckens LP vid sjön
Hinsen ; jvg:en ägdes av Stora Kopparberg och utgjorde första
länken i en,kombinerad s'jö- och landtronsportled : från Vintjärns
gruvar och Ags masugn per jvg till Hinsen, båt över Hinsen till
näset mellan Hinsen och Hyen, där en samtidigt öppnad liten häst
bana (Korså Jvg, samma spv och c:a 3 km lång) tog vid, sedan båt
över Hyen till Korså stn å GDJ (21 km väster om Storvik) ; viss
irreguljär persontrafik förekom å Ags Jvg, som för övrigt också
trafikerade 6 km av DONJ upp till Rysjön, så länge träkol an
vändes i Ags masugn ; denna nedlades c:a 1925, och banan brukades
härefter för timmertronsporter ; banan revs upp allteftersom tra
fiken upphörde (eller kans(^e tvärtom), Hinsen - Bfottberget (c:a
6 km) 1940. Brattberget - Ag (c:a 5 km) 1946 och Ag - Vintjärn
(c:a 10 km) vintern 1947/48.
/Bengt Sandhammar : Jödraås - Tallås Jvg

NYÄBRON - HÖSTBODARNAS JÄRNVÄG

Timmerbana, tillhörig Kopparfors AktB och trafikerad av DONJ,
anlagd under första världskriget och öppnad c:a I9t9, spv 89l mm;
banan anslöt tilT DONJ vid Nyåbron mellan Brattfars och Vij Bruks
stn:er*, passerade NSb vid Hammarsjöns hpl och slutade vid Höst-
bodarna vid sjön Fjärden ; dess längd var 1 1 km ; banan trafike
rades till c:a 1950 och torde ha rivits upp tämligen omgående
(den fanns, enligt ägonde bolaget ^ i vart fall ej kvar 1952).

/Bengt Sandhammar : Jädroås - Tallås Jvg



Dala-Ockelbo-Norrsundets

Järnväg

Signatur: D.O.NJ. — Spårvidd: 0,891m.

Ägare: Kopparbergs och Hofors sågverksaktiebol^, Ockelbo.

Dala—Ockelbo—Norrsundets järnväg består av flera, under
skilda tider byggda bansträckor, vilka sedermera sammanfo
gats till en enhet. Byggandet sammanhänger med verksamheten

vid Ockelboverken samt Kopparbergs och Hofors sågverksaktiebolag.
Ockelboverken kallades med ett gemensamt namn de i Gävleborgs

län belägna järnbruken Vij, Brattfors, Jädraås, Äbron och Katrine-
berg. Av dessa äro nu endast Jädraås och Vij i gång. Ockelboverken

räkna sitt ursprung från år 1649, då drottning Kristina förlänade
kammarrådet M. Augustinsson-Leijonsköld skattefrälseräntorna

från 100 hemman i åtskilliga socknar. Genom köp eller arv övergingo
verken därefter till olika ägare. Ar 1834 var J. A. S. Åberg ensam
ägare till verken. På grund av dennes sjukdom stod egendomen under
förvaltning av förmyndare, av vilka bruksägaren JoH. Fr. Krook var
den egentlige ledaren. Under hans tid anlades 1856 Jädraås masugn
och Avaströms sågverk samt byggdes järnvägen Vintjärn—^Jädraås.
Efter ÅBERGS död sålde arvingarna år 1887 Ockelboverken, som då bil
dade ett nästan sammanhängande komplex av nära fem kvadratmil, till
Kopparbergs och Hofors sågverksaktiebolag.

Detta bolag bildades år 1854 av Stora Kopparbergs Bergslag,
Hofors bolag samt överstelöjtnanten W. Nisser m. fl. bruksägare
i  syfte att tillförsäkra ägarna nödig tillgång på träkol. Bolaget
registrerades som aktiebolag den 4 september 1862. Skogsarealen
uppgår till över 2 000 kvkm. och rörelsen omfattar f. n.: järntillverk
ning och järnförädling vid Jädraås (masug;nar och lancashiresmedja),
Vij (valsverk) och Dådran (spiksmedja), sågverksrörelse vid Norr
sundet, Linghed och Näs, sulfatmassefabrikation vid Norrsundet, sul-
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banan endast 5 å 6 månader om året, då snö och is ej hindrade. Kon
cessionen beviljades den 17 juli 1874.

Arbetet hade under ledning av bandirektören A. T. Lindencrona
igångsatts redan hösten 1873, och den 13 nov. 1876 började banan tra
fikeras. Tillstånd till allmän godstrafik meddelades dock ej förrän den

25 juni 1877. Vid arbetets utförande hade avvikelse gjorts från den
fastställda planen, varigenom största lutningen blev 27,7 ®/oo och minsta
krökningsradien 148 m. Banans längd hade dessutom utökats till 10,9
km. samt rälsvikten höjts till 15 kg/m. Genom resolution av den 2 febr.
1877 godkände K. M: t dessa avvikelser men föreskrev samtidigt, att
järnvägen icke skulle få upplåtas för persontrafik, förrän vissa sär
skilda villkor fyllts. Vid besiktningen av banan fastställdes högsta
hastigheten till 15 km/t., varjämte föreskrevs, att endast ett tåg i sän
der finge utgå på banan, så länge telegraf ej fanns.
Lilla Björnmossen—Tallås ochTallås—Jädraås. Be

hovet av banans utsträckning gjorde sig emellertid alltmer gällande, och
redan år 1875 läto Ockelboverken uppgöra kostnadsförslag för banans
fortsättande, i första hand till Tallås och därifrån antingen till Ämots
masugn eller förbi Jädraås masugn till norra stambanan i närheten av
Äbrons masugn. Den 21 juli 1876 meddelade K. M: t koncession å ban
delen Lilla Björnmossen—^Tallås, vars slutpunkt emellertid genom re
solution av den 26 juli 1878 förflyttades 3,7 km. längre österut. Ban
delen fick härigenom en längd av 14,5 km. På bandelen Tallås—^Jädra
ås, 4,5 km., erhölls koncession den 20 febr. 1880. Plan- och profilrit
ningar till de båda bandelarna voro uppgjorda av bandirektören A. T.
Lindencrona, som blev arbetschef även för dessa båda företag. Pla
nen upptog i huvudsak samma tekniska bestämmelser som för Vintjärn
—Lilla Björnmossen. Kostnadsförslag åtföljde ej koncessionsansökan
för linjen Tallås—^Jädraås, enär sökanden ansåg detta ej erforderligt,
»då järnvägen skulle byggas uteslutande med Ockelboverkens egna
medel, överskott å rörelsen». Bandelarna började trafikeras den 11
okt. 1880, resp. den 10 okt. 1881. Tillstånd till allmän godstrafik er
hölls dock ej förrän den 11 sept. 1884.

Anläggningskostnaden för ovannämnda tre bandelar uppgick till
sammanlagt 622 000 kr. utom den rullande materiellen, som utgjordes
av I lokomotiv och 24 godsvagnar med ett bokfört värde av 46 500 kr.
Vintjärn—L ing hed. Planerna på ytterligare utsträckning av

järnvägen lågo nu nere en tid, till dess Ockelboverken och därmed även
järnvägen år 1887 genom köp överg^ngo i Kopparbergs och Hofors
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J. F. Krook,

bruksägare.

J. S. Nisser,
verkst. direktör.

E. Nisser,

verkst. direktör.

G. W. Haxxgrex,

verkst. direktör.

A. Herxmarck.

verkst. direktör.
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verkst. direktör.

H. A. E. Xii.s.sox,

verkst. direktör.

J. A. Westeri.uxi),

trartkchef.
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trafikchef.
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hela linjen, därvid å sträckor, som löpa genom bolagets egna skogar,
linjelastning förekommer i största utsträckning. Sommartiden där
emot koncentreras trafiken kring ett fåtal uppfordringsverk vid flott
lederna, där godset med praktiska, maskinella anordningar lastas på
vagnarna, som sedan framföras i specialtåg, för vilka tidtabeller äro
uppgjorda dygnet om.

Persontrafiken" är synnerligen obetydlig och ombesörjes medelst i
^godstågen inkopplade personvagnar. Med hänsyn till den ringa all
männa trafiken har varken person- eller godssamtrafik införts.

SKALA 1:600000

S  K) km

^NGHEO

KO^^^A/^BERö^ LÄN

^NTJÄRN

RYSJÖNg

L.BJORNMOSSE!^

Ste^
St. BjöriW

SVARTÖÄCKEN^

TALLÅ^

^ORAÄS

'^ÄVLEil st)RGS LÄN

UMorp»*

^STBY

RSJÖ

^Totra ■
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KAKTOOHArlSRA iNiTlTUft

Chefer år 1926.

Verkställande direktör,

Nilsson, H. A. E., förutv. disponent, från 1923
verkst. direktör i Kopparbergs och Hofors
sågverks a. b. 1918—

Trafikchef.
Lindgren, J. W. 1920—

Förutvarande chefer.

Ockelboverken.

Krock, J. Fr., disponent t. o. m. 1886

Kopparberg och Hofors sågverks a. b.
Verkställande direktörer.

Nisser, J. S 1874—1890
Nisser, E 1890—1898
Hanngren, g. W 1898—1902
Hernmarck, a i()0 2—1909
Lundqvist, E 1909—'1923

Trafikchef.
Westerlund, J. A., 1887—1920

Dala—Ockelbo—Norrsundets järnväg, 86 km. Från
Linghed, ett livligt industri- och jordbrukaresamhälle, be
läget vid den vackra Svärdsjön, historiskt bekant genom
Gustav Vasas strövtåg i dessa trakter, slingrar sig banan
i  skarpa stigningar uppför skogsåsarna till Vintjärn, ut
gångspunkten för den först byggda bandelen. Här ligger
nämligen det gruvfält, som föranledde banans tillkomst.
Från denna station utgår en 21 km. lång, Stora Koppar-









Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg (DONJ), spårvidd O, 891 m. , har
byggts i flera etapper. Den var ursprungligen en malm- och bruksba
na, men har sedermera övergått till att transportera uteslutande skogs
produkter. För att klargöra skeendet och belysa dåtidens transportpro
blem har beskrivningen kompletterats med en karta.

Järnmalm från Vintjärns gruvfält levererades bl a till av Ockelbover-
ken drivna järnbruk i Vij, Brattfors, Jädraås, Abron och Katrineberg
(Åmot). Malmtransporterna skedde efter häst pä vintervägar. Riktiga
landsvägar saknades. År 187Z undersöktes två olika projekt att frän
Vintjärn komma i förbindelse med landsvägar österut, dels vägbygge
till sjön Mellan-Jädern för trafikering med landsvägslok, dels järnväg
till Liilla Björnmossen, varifrån vägförbindelse fanns med Kungsgår
den på GDJ och med norra stambanan, som då var under byggnad ge
nom Gästrikland. Järnvägsalternativet kom till utförande. Strax där
efter planerades utsträckning av järnvägen till Tallås med fortsättning
därifrån antingen till Amot eller över Jädraås till norra stambanan
vid Åbron. Byggandet kom att omfatta sträckan Lilla Björnmossen-
Jädraås. År 1887 inköptes Ockelboverken och järnvägen av Koppar
bergs och Hofors Sågverksaktiebolag, något som medförde avgörande
strukturförändringar i trafiken. Den nye ägaren, som ville exploate
ra skogarna, förlängde järnvägen västerut till Linghed, varifrån flott
led fanns till Korsnäs. För att järnvägen skulle få förbindelse med
norra stambanan utsträcktes den Österut till Ockelbo. Dessförinnan
hade bl a stenkol till loken måst transporteras med hästforor. Järn
vägen fick slutligen sin nuvarande utsträckning år 1897 genom utbygg
nad från Ockelbo till Norrsundet. Bolaget fick där egen utskeppnings-
hamn för trävaror samt anlade såg och massafabrik.

Ett antal bispår har byggts, såsom spår till uppfordrings verk i Itre-
nite, frän linjen mellan Brattfors och Vij Bruk till Höstbodarna el
ler Höstfäbodarna vid sjön Fjärden (11 km), från Vij Bruk till Forn-
vij uppfordrings verk, från östbyberg på linjen mellan östby och
Vittersjö till uppfordrings verk yid Östersjön (!), från Abydal till
Hamrångefjärdens station på Ostkustbanan samt till hamn, såg och
massafabrik i Norrsundet. Sträckan Ockelbo-Vij Bruk-Fornvij har
haft treskensspår.

HAJORNOOHJ



Avstånd

från Driftplatser
Ocke.lbo, (enl uppgift är 1900)
km

59

48

47

41

36

30

28

22'

21

20

18

6

1

0

1

2

5

11

21

24

27

28

Anm

Linghed
Vintjern nedre

övriga uppgifter

lastkaj, vagnväg
vagnväg, anslutning till
Vintjern-Ag-Iiinsens Jvg.
se nedan

Vintjern öfre
Ry sjön
Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen
Svartbäcken

Tallås

Intrenite

Pallanite

Jädraås

Brattfors

Wij Bruk
Ocke Ibo

Sundsbro

Gäfveränge
östby
Vitter sjö
Åbydal
Totra

Norrsundet

Hyfleriet

Vintjärn-Åg-Hinsens järnväg, spv. 0.891 m, längd 21 km, öppnad
1883, uppriven 1940. Byggdes utan koncession av Stora Kopparbergs
Bergslags AB och var aldrig öppen för allmän trafik. Likväl hade
banan två personvagnar, anskaffade med anledning av den (sedvanli
ga? !) kungliga björnjakten i trakten i mitten av 80-talet. Till nyan
skaffningarna på senare år hörde också en motordressin som var
(den enda) lokförarens personliga egendom! Banan var en länk i
malmtransgortleden från Vintjärns gruvor till Korså bruk (se kartan).
Lok från VAHB (ej officiell signatur) gick på DONJ fram till Rysjön
där kolvagnar hämtades. Jfr lok- och vagnlistorna nedan.

hp

hp

IP
lastkaj, vagnvåg, verkstad
vagnvåg
lastkaj, vagnvåg

IP
hp

vagnvag

hp
vagnvåg

Linjen har öppnats för trafik enligt följande:

Linghed- Vintjärn
Vintjärn-Lilla Björnmossen
Lilla Björnmossen-Tallås
T allå s - J ädr äå s

Jädraås-Vij Bruk
Vij Bruk-Ockelbo
O eke Ibo - Norrsundet

17. 4.1887

13. 11.1876

11. 10. 1880

10. 1881

12. 1889

11. 1890

11. 1897

10

20

1

1

Banan öppnades i sin helhet för allmän person- och godstrafik 1. 1 1. 1897.
Dessförinnan hade sträckan Lilla Björnmos sen - Jädraås öppnats för all
män godstrafik. Formell gods samtrafik med det övriga järnvägsnätet har
icke förekommit, då trafiken under alla år huvudsakligen bestått av ägar
nas eget gods. Den allmänna trafiken var t ex är 1924 endast 4 % av hela
transportmängden. Aren 1897-1914 hade järnvägen tom rätt att ̂ 'under
månaderna december, januari och februari inskränka trafiken vid de till
fällen, då järnvägens ägare funne sådant kunna äga rum, blott anslag därom



uppsattes pä stationerna minst 8 dagar förut", något som dock endast ut
nyttjades vid ett fåtal tillfällen. Banan har avlysts för allmän trafik i oli
ka etapper; Jädraås-Norrsundet 1 . 12. 1948, Linghed-Lilla Björnmossen
1. 10. 1956 och Lilla Björnmos sen-Jädraås 1.9. 1959.

Linjen är ur trafiksynpunkt mycket krävande, med lutningar upp till 2 7, 7
o/oo och kurvor ner till 148 m radie. Av banans 86 km linjelängd ligger
31 km i mer än 1 5 o/oo lutning, därav 11,5 km i kurvor om mindre än
300 m radie! För närvarande körs två tågpar per dygn. Vid högtrafik an
ordnas flera turer, t ex separattåg Östbyberg-Norrsundet med överligg-
ning i Ndt. Uppför de längsta och kraftigaste stigningarna mellan Linghed
och Vintjärn kan två multipelkopplade diesellok taga ett tåg på 175 ton,
medan ett Mallet-lok klarar 160 ton. Största tillåtna tåghastigheten är 40
km/tim. Spåröverbyggnaden har undan för undan förstärkts, så att mins
ta rälsvikt i huvudspår nu är 20 kg/m. Banans högsta punkt är 378, 8 m ö
h i trakten av Rysjön.

Några statistiska uppgifter;

Godstrafik, ton Persontrafik, resor Använd personal

1878

1887

1889

1900

1910

1929
1932

1946

1956

1962

4 293

13 200

74 176

130 981

261 070

384 400

223 230

388 820

276 300

298 615

1898

1910

1920

1922

1927

1932

1940

1945

1949

1956

1959

44

71

70

39

84

28

29

17

2

891
3 50

720

070

630

210

020

040

017

500

84

1910

1920

1947

1952

1963

187

159
131

114

98

Lokomotiv.

1  (l:o)

1  (2:o)

2

3

4

5

6

7

8 (l:o)

C  Nohab

C-C T3 Atlas

C-1

1-C

1-C

1-C

c-1

1-C

c-1

Nohab

Atlas

B aldwin

Nohab

Krist.

8 (2:o) C-C T3 Atlas

1875 nr 57

1910 nr 112

1883 nr 171

1 888 nr 14

"  nr 15

"  nr 16

1900 nr 17634

1901 nr 624

1 875 nr 1 5

1910 nr 113

"Jädraås" skr omkr 1910

omnumr 11 (1-1959) skr 1-1961

"Upland" fd LNJ 2, k. 10-1887,
skr omkr 1930

"Näs" skr 1954

"Carlsfors" skr 1954

"Norrsund" skr 1-1961

"Linghed" skr 2-1960

"Ockelbo" skr 2-1960

"Åttan" fd HSJ "F. U. v. Essen"
k. 5-1905, t. Hå-Vallvik
1908 (?), skr

i tjänst



9

10

11 (l:o)

11 (2;o)

12

13

14

1 - D T 2 F al un

1-D T2

1-D T2 "

se nr 1

C-C T3 Atlas

1-C Nohab

1906 nr 54

1907 nr 70

1906 nr 56

1910 nr 114

1906 nr 807

skr 1959

i tjänst, tender fr lok 11

skr 1959

i tjänst

fd ROJ 2, k. 1-1927, i
tjänst

1-D Motala .1918 nr 638

2-axl. ASJ 1959

fd NK

Diesellok 1 "Äbron"

2 "Brattfors"

3 "Åmot"

4 "Wij"

Lokomotor 2-axl. 75 hkr

Ångvagn "Majorn" 2-ax;l.
o

Angdressin ?

IJ 25, k. 1930, skr
1-1961 (typ Np)

280 hkr

Kalmar 1932 nr 7, fd SJ Zp nr 143, fd
ÖSmJ nr 101,k. 1960

Atlas 1888 bevarad

till Järnvägsmuseum

Dessutom har det funnits ett litet, fyrkopplat (med kedjor!) ånglok,
"Björn", påminnande om de engelska s k Sentinel-loken, t ex Strömsnäs-
bruk-Delarys "Max Engeström". Loket tillverkades vid verkstaden i
Jädraås efter ritningar som uppgjorts av dåvarande Tc Westerlund. Ar-
tal obekant. Loket förstördes i samband med lokstallsbranden i Linghed
någon gång åren 1916-1920. Under tiden 3l/8 - 30/9 1957 hyrdes dess
utom SJ Gp nr 3133, då lok 10 var under reparation efter en kollision
med en långtradare utanför Abydal. DONJ:s 11,2 meters vändskivor var
för korta för Gp-loket, som fick backa i ena riktningen. Växlingen i
Norrsundet, som tidigare sköttes av DONJ, ombesörjs nu av massafabri
ken med egna diesellok.

Lok på Vintjärn-Åg-Hinsens jvg.

1

2

C

C-1

"Ag" Krist. 1883 nr 30

"Korsån" Falun 1902 nr 21

skr.

t. Dannemora

gruva omkr. 1940.
avst omkr 1958,

bevarad

fd?3  B "Hinsen" ? Orenst. &: Koppel nr-år ? ?

Loken på VÅHB har varit på rev. på verkstaden i Jädraås, dock ej
regelbundet.
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v agnar;

1,2 BCFo VfS-96 9,8+1, 55
1-12 M (P) Khn-75 1,98 -|
13-24 M (P) Khn-79 1,98 J

23, 24 N Jäs-89 ^1
i

2 5-74 N Atl-88 3, 5 r

z=9 st

fd NHJ k. 1933

2 i - Z4 omb .t Gica lOstt
nr 21. 22. 75. 76>Hå-Vällvik

'  1908

zt= 1 5 si
i4 st 3-axl 1909. Fr 1912

75-76

77, 78

79
80-83

G  Khn-79

BC Jås-89

Normalspårig koppe

1, 98

j omb de flesta t NN m
I axelavst.4, 5 (nr 24=4, 6)
j och vagnar m zt försägs
!^m zty el y
omb fr M 23, 24

NN Jås-92
Ivagn för sträckan Ockelbo-Wij.

3, 7 omb t G1 o DF 1901. 80&83
t BLJ 1937

84-87 F Jås-92 z

88-97 N Jås-94-96 2,54 zt

98-137 N Jås-94-96 2,54
138. 139 BC Jås-97
140 C Jås-98
142-148 L Jås-00 6
149-152 CN Jäs-01 6

153-202 N Jås-98-99 3,5 zh:

203 L , Jås-01 6

204,205 CN Jäs-01 3 zt

206-208 L Jås-04 6

209,210 L ASJF-05 6 zh

211-214 L Jås-04 6

215, 216 BC Jås-04' 6

217-220 L Jås-04 6

221-300 N ASJF-03. 3, 1 zt=

301 No Jås-03 10,47+1,6 zh

302-309 L ASJF-05 6 zh:

310 CN Jäs-08 3

312 L Jås-09 6

313-332 L3(MN3)jås-09 5,5 zt=

333-335 NN Jäs-10 4,5 zt=

336-338 F Jäs-11-12
340-354 N SB 3-5, 5
401 Qo KV-31 4,8+1
402 Qo KV-3 6 4, 8+1
403,404 Qo KV-3 8 4,8+1
509-511 L ASJF-07 3,5 zh

512 L ASJF-06 3,5
513-518 L ASJF-12 6

519-521 L ASJF-12 6 zh

600-602 NN KV-27 a
f 5 y

603-609 NN KV-27 2t
f 5

612-614 NN KV-33 4,5 y
615-620 NN KV-33 4,5
622-632 NN KV-3 6 4,5
633-636 NN KV-36 4,5 y

5st LN-12 3,8 y

637-647 NN
4st KV-34 3,6
1 st Fole-07 4

1 st Fole-08 3,3 y
(1st) CNo ASJF-02 8,7+1,5

1  st 3-axl 1909. Fr 1912

omb de flesta t NN m sixel

avst 4, 5 och vagnar m zh
försågs m zy el y

215 omb t CF

st 2 st 3-21x1 1909. Fr 1912

omb alla t NN m axel-

avst 4, 6 och vagnar m zt
försågs m zty el y
6-axl

st

st lösa kolskrov

st

fd SB k. 1956

fd Vintjärn-Äg-Hinsens
järnväg

frän GJ t SJ 1948. Inköpta
fr SJ år 1959

autom. lastväxel, fd VGJ

fd KIRJ

fd GJ

autom. lastväxel, fd L,J

fd SRJ, bangårds vagn, ej
numr.

(637-647 köpta 1960-61)



Broms:

Tillverkare:

Bittera: N = vagnar med stolpar och golv

NN = vagnar med stolpar utan golv

CN = arbetartåg svagnar/sommarvagnar

3  = 3-axlig vagn

y  = tryckluft (Kunze-Knorrs enkammarsystem)

zh = skruvbroms i hytt eller kupd

zt = skruvbroms på vagnsidan. Bromsaren sitter
på lasten och vevar med en förlängd broms
vev som är löstagbar.

z  = skruvbroms i övrigt

ASJF = Vagn- och Maskinfabriks AB i Falun och
AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Falun

Atl = Atlas, Stockholm

Jås = Järnvägsverkstaden, Jädraås

KV = Kalmar Verkstads AB, Kalmar

Khn = Karlstads Mek. Verkstads Filial, Kristinehamn
(Kristinehamns Mek. Werkstad, Kristinehamn)

VfS = Vagnfabriks AB i Södertälje

SB = Skyllbergs Bruk, Skyllberg

LN - Landskrona Nya Mek. Verkstad

Fole = Fole Mek. Verkstad, Visby

Anm. : Under årens lopp har DONJ byggt om sina vagnar avsevärt, var
för en del uppgifter, speciellt rörande litt. CN, är svåra att hål
la ä jour. Observera speciellt det stora antal NN-vagnar som
har skarvade långbalkar.

En historia:

Gamla 2:an "Upland" gick en dag på växling i Linghed. Vid ett tillfälle
skulle en räcka lastade vagnar till tegelbruket nere vid sjön. Vagnarna
brukade inte bromsas i backen, utan loket fick ensamt hålla tyngdkraf
ten stången. Nu råkade vagnssättet vara tyngre än vanligt, och farten
ökades oroväckande. Under sina vilda försök att få stopp på tåget lade
föraren till slut omkastningen för back och gav motånga. Det gick bra
några ögonblick, men så slirade loket till, och lok och vagnar åkte i sjön.
Asyna vittnen vet berätta att det lät så här: "Stackars Uppland, stackars
Uppland, som far ner i tegelbruket" !

Litteratur:

Svenska Järnvägsföreningen 1876-1926, tidskr. Industria nr 9/1951;
"Smal järnväg i skogen", S. Gerndt; "Vintjärn-Åg-Hinsens jvg.",
Norrlands-Posten 10 eller 12 aug. 1940, generalstabskartan 1:100.000
bl. 97, 98, 104 och 105.

Till slut ett tack till hrr SJK-are Heurlin (bandata), Sundström, Walde
(vagndata), Welander m. fl, och miö Gösta Svensson, DONJ, utan vil
kas medverkan den här lilla berättelsen hade blivit åtskilligt magrare!

Kurt Möller



VAGNARNA vid DONJ av Erik Sundström

DONJs vagnpark har växlat genom åren, men har
vid varje tidpunkt varit mycket homogen och väl an

passad till den aktuella trafiken. Banans historia visar
väl avgränsade perioder, skilda genom ägarebyten,

linjeförlängningar och ändrat transportgods.

Under den första perioden, åren 1876-87, tillhörde
banan den lilla järnbruksgruppen Ockelboverken, som

hade gruvor i Vintjärn, hyttor i Jädraås och Abron,
smedjor och valsverk i Brattfors och Wij. Dessutom

hade de en hel del skog, som skulle leverera träkol.

Banan byggdes ut i etapper från Vintjärn till Jädraås
och enda transporten var malm, vintertid även träkol

DONJ 7 litt P Malmvagn med broms ur den första upp
sättningen. Typisk Kristinehamnsvagn enligt Asplunds pa

tent. Jädraås 1953

till Jädraås. Vagnparken var enkel, och bestod av 24

korta malmvagnar från Kristinehamn, av deras van

liga typ med rundbockade långbalkar. Samma vagn
typ fanns även på t ex DHJ och NKIJ. Längden var
utan koppel bara 3,56 m eller 12 svenska fot. Numren
var 1-24 och märkningen okänd. Det fanns även lösa
träkolsskrov.

Den andra perioden, åren 1887-1895 började när
Kopparberg & Hofors sågverks AB köpte hela Ockel
boverken, närmast för att kunna utnyttja deras skog

bättre. Tidigare hade en del virke flottats längs Teste-
boån till Avaströms såg, men under denna period för
längdes banan västerut till Linghed och österut till
Ockelbo och trafiken kom att omfatta malm från

Vintjärn till Jädraås, järn från Jädraås till Ockelbo

och sågtimmer från olika punkter av banan till Ling
hed. Timret flottades därifrån till sjön Runn, där

bolagets sågverk Näs och Carlsfors låg. De nya ägarna

köpte nya lok och vagnar och byggde de välrustade

verkstäderna i Jädraås. Där byggdes snart de flesta nya
vagnarna för banan. Under denna period byggdes

också de första personvagnarna nr 77,78, med sido
dörrar och fyra gamla malmvagnar ombyggdes till
täckta, mycket korta vagnar.

Från Atlas köptes år 1888 femtio stycken timmer

vagnar litt N nr 25-74 och två liknande byggdes år

1889 ^ Jädraås, nr 23, 24. Atlasvagnarna hade lång-

balkarna av järn och övriga av trä. På varje långsida

fanns tre stolpar i gjutna hylsor och fjädrarna hade

norniaia fjädernävar. Axelavståndet var endast 2.54 m.

DONJ 27 litt NN Timmervagn med bankar och skarvade
långbalkar. Ombyggd i flera etapper från en vagn levererad

1888 av Atlas. Jädraås 1963.

medan underredet var 6 m långt, en disproportion,

som visar, att man sneglat på GDJ timmervagnar.

Dessa hade 3,35 m axelavstånd vid 7,7 m längd. Aren

DONJ 92 litt N Malm- och timmervagn av den kortare
typen med nyckelbroms, senare försedd även med tryckluft-

broms. Byggd av DONJ verkstad 1894. Ockelbo 1957.

1894-96 byggdes i Jädraås ytterlig^e 50 vagnar, som
emellertid blev bara 5 m långa och fick fjädrarna

upplagda i glidskor. Alla bromsvagnar förseddes med
nyckelbroms, där alltså bromsaren satt mitt uppe på
timmerlasset med en lång löstagbar vev som passade
på en skruvanordning med ett fyrkantigt nyckelgrepp
på ena långsidan.

v t,.

DONJ 87 litt F Täckt vagn med tjänstekupe, byggd av
DONJ verkstad 1892. Jädraås 1957.

För den styckegodstrafik som började förekomma,
byggde verkstäderna i Jädraås år 1892 åtta täckta
vagnar med bromskupe på underreden med långbalkar
av järn, vilka fick nr 80-87.

Den tredje perioden inleddes 1895 ̂ är banan förlängts
till Norrsundet och samtidigt blivit öppnad för allmän

trafik. Inom de närmaste åren byggdes sågverk i Norr

sundet 1898 och Linghed 1901, varefter sågen i Carls
fors nedlades. Utöv^er de tidigare transporterna till

kom nu en kraftig ökning av träkol, dels från såg
verken, som kolade sitt avfall, dels från hamnen i



Norrsundet, där inan ined pråm tog emot kol från

övre Norrland. Virkestransporterna ökade också, ge
nom att flottningen i åarna leddes till timmerelevatorer

vid banan eller dess bispår.

jr, j ^

DONJ 140 litt C Byggd 1898 av DONJ verkstad. Linghed

1963.

DONJ 78 litt BC Byggd 1889 av DONJ verkstad, men hade
då inte plattformar utan sidodörrar till tre kupeer. Jädra-

ås 1953.

Fyra personvagnar med plattformar, nr 138-141

byggdes i Jädraås 1897-98, och de äldre nr 77, 78

skarvades på med plattformar.
Åren 1898-99 byggdes femtio timmervagnar nr

153-202 i Jädraås. De var av modernare typ med hela
underredet av järn, 3 m axelavstånd och 6 m längd.
Fjädrarna vilade i skor och broms vagnarna hade sluten
bromshytt.

Träkol är mycket lätt, och vagnarna behöver göras
mycket stora. Uddeholmsbolaget hade tidigare byggt

boggivagnar, som dock blev dyra. Jädraås konstrue
rade i stället en vagntyp med länkaxlar och inte mindre

än 6 m axelavstånd och 9,3 m längd. De första nr
142-148, byggdes år 1900 och hade kedjor som för

band fjädrarna med de mycket långa fjädernävarna.

1901 byggdes två gamla kolskrov från Kristinehamns-

vagnarna ihop på ett enkelt träunderrede med samma

axelavstånd och längd, och fick nr 203.
De följande träkolsvagnarna av 206-208, 211-214,

217-220 och 312, byggda 1904-09 fick i stället för

kedjor långa parallella länkar. På detta långa under

rede byggdes två personvagnar nr 215, 216 år 1904

DONJ 150 litt G Ursprunligen en av de långa arbetarvag-
narna, som fått en ny bredare dörröppning och igensatta

sidor för massatransport. Ockelbo 1963.

och fyra arbetarvagnar nr 149-152 år 1901. Arbetar-

vagnarna motsvarade vad man på andra banor kalla

de sommarvagnar, alltså godsvagnsunderreden med
enkla oisolerade skrov och utan fasta fönster. Som

martid uppsattes markiser, vintertid lösa fönsterin
satser. Man kunde också lyfta av skrovet och sätta

DONJ 145 litt L En av de första långa träkolsvagnarna,
byggd av DONJ verkstad 1900. Fjäderupphängning i kedjor.

Rymd 350 hl. Jädraås 1963.

DONJ 205 litt GN En av de korta arbetarvagnarna, byggd
av DONJ verkstad 1901. Skruvbroms mitt på långsidan, som
blev nyckelbroms om man på vintern lyfter av skrovet och

satte på stolpar i stället. Jädraås 1953.

upp sex stolpar på var sida. Dessa vagnar användes
för arbetartåg till Norrsundets såg, där många var
säsongarbetare som bodde på andra orter efter banan
och endast arbetade vid sågen under skeppnings-
säsongen. Ytterligare tre arbetarvagnar nr 204, 205,

310 byggdes 1901-08 med kort underrede och 3 m
axelavstånd och fick nyckelbroms.

En för Sverige ny vagntyp infördes 1903, när Vagn
fabriken i Falun levererade åttio timmervagnar, vars

stolpar inte satt i hylsor på långbalkarna utan i tre
kraftiga bankar ovanpå underredet. Golv fanns bara
mellan bankarna, och underredet var av enklaste typ,

förstyvat med knutplåtar utan diagonaler. Bromsvag
narna nr 221-240 hade nyckelbroms. Från Falun köp
tes också tio långa träkolsvagnar nr 209, 210, 302-309
år 1905 som skilde sig från hembyggena genom fjäder
upphängning i rundjärnslänkar och hade bromshytt
inbyggd i ett hörn av vagnen.



DONJ 301 litt No Den enda sexaxliga snialspårsvagnen i
Sverige, avsedd för järn från Jädraås till Wij. Ursprungligen
fanns en sluten bromshytt mitt på långsidan, senare ersatt
med nyckelbroms. Byggd 1903 av DONJ verkstad. Ockel-

bo 1957.

För transporter av stålgöt från Jädraås till Wij kräv
des vagnar med högre lastförmåga, och därför byggdes
i Jädraås en unik sexaxlig boggivagn nr 301 år 1903.
Den hade bromshytt på mitten av ena långsidan, åtta
stolpar på var sida, 10,47 ̂  boggiavstånd och 1,6 m
hjulbas i boggien.
Ar 1909 byggdes nr 313-332, tjugo långa treaxliga

vagnar med 5,5 m axelavstånd och sex stolpar på var
sida. Dessa kunde också användas för timmer eller

med löst skrov för träkol.

Verkstadens stora kapacitet användes också för stora

ombyggnader av vagnar. Ar 1901 byggdes fyra täckta
vagnar nr 80-83 om till ångfinkor. Redan vid leveran

sen blev en av vagnarna från Falun, nr 298, ombyggd
till treaxlig med 3,5 m axelavstånd för stålgöt, och
1909 ytterligare sex av de äldre timmervagnarna med
helt golv, och 6 m längd. De goda erfarenheterna av
timmerbankarna gjorde att åtskilliga av de äldre vag
narna med 6 m längd fick golvet och stolphylsorna
ersatta med tre bankar av samma typ som Falu-
vagnarna hade, och då togs i regel också hela golvet
bort.

Den fjärde perioden markeras inte av någon ändring
av trafikområdet, utan av att avgörande steg togs i
banans modernisering. De tre Malletloken sattes in
1910, och tillsammans med de tre åttakopplade tender
loken utgjorde de en godstågsdragkraft som ingen an
nan smalspårsbana hade maken till. Ar 1912 infördes

tryckluftbroms Knorr.

Nya långa vagntyper infördes med 7,5 m längd på
underredet och 4,5 m hjulbas. Tre täckta vagnar nr
33^~33Ö med dessa mått och bromskupe byggdes
1911-12. Tre timmervagnar nr 333-335 med fem tim
merbankar och nyckelbroms byggdes 191 o. Dessa yisa-
de sig så lämpliga för banan, att i samband med
bromsinstallationen alla 6 m långa vagnar litt N
(med golv) och NN (med bankar) blev förlängda
genom att ett 1,5 m stycke skarvades in på mitten
genom nitning, och underredet förstärktes med spänn-
stag. Axelavståndet blev då 4,5 m för de som haft
3 m, eller 2,54 och 4,6 m för Faluvagnarna som haft
3,1 m. De som tidigare blivit treaxliga förlängdes inte.
Bromshytterna togs bort, men nyckelbromsarna be
hölls. Allt eftersom järntransporterna minskade, blev
fler av vagnarna med golv ombyggda med bankar.

Den femte perioden karakteriseras av att smalspåret
sedan 1930-talet framstår som något föråldrat och
begränsande. I stället för nybyggnad av vagnar köper
man begagnad materiel från andra banor.

Den enda nyanskaffningen är fyra överföringsvagnar
nr 401-404, köpta 1931-38 från Kalmar Verkstad för

att frakta normalspåriga kemikalietankvagnar till den
1925 byggda sulfatfabriken i Norrsundet.

DONJ 511 litt L Kort träkolsvagn för 230 hl som tillhört
Agbanan. Byggd i Falun 1907. Vagnen har haft skruvbroms

med enkla block. Norrsundet 1963.

Sedan Korså bruk och Ags hytta nedlagts, och trä
kolen från Agbanan i stället sändes till Jädraås hytta,
övertog DONJ dess tretton träkolsvagnar, år 1936,

nr 509-512 med 3,5 m axelavstånd och nr 513-521

med 6 m axelavstånd.

På linjen Harmånger - Bergsjö införde SJ rälsbussar
år 1937, och DONJ köpte då två personboggivagnar
därifrån, nr i och 2. De blev ombyggda med hög-

välvt tak och ett litet resgodsrum mellan andra och

tredje klass.

När Skyllbergs Bruk lade ned sin bana 1955 köpte

DONJ femton timmervagnar av olika typer. De fick

behålla sitt golv och sina stolpar, och fick nr 340-354.

Vid Gotlandsbanornas nedläggning köpte DONJ
först år 1959 alla GJ moderna vagnar, SJ litt Isp, Hela
vagnskorgen togs bort, och på underredet sattes

sex bankar. De behöll sina GJ-nr 600-609, 612-636.

Följande år 1960-61 köpte DONJ ytterligare elva vag
nar som gått på Gotland och byggde om dem på
samma sätt, trots att de var kortare. Bland dessa var

sex som SJ fört över till Gotland från Västergötland

för att få några tryckluftbromsade vagnar. Denna
grupp vagnar fick vid DONJ nr 637-647.

DONJ lok nr 6 Linghed Byggt 1900 av Baldwin USA i
Jädraås en vinterdag liksom fotografen okänd.

Samtliga fotografier är, där annat ej angivits, tagna av Erik Sundström, Sandviken.

Alb. Bonniers boktryckeri 1976.



"g,ubar"

Dala—Ockelbo—Norrsundets järnväg.
Spårvidd 0,891 in. Trafikerad baidängd: 80 krn.

Verkställande direktör.

Holgersson, Sigbjörn, disponent.

Trafikchef.

Schmidt, Carl Julius Henrik Johan, civilin
genjör, kapten i VVK, RVO, f. 90 i Vär
namo, Jönk. 1., stud.-ex. 10, ox. fr. tekn.
högsk. 16. Vid VV-diatr.: iö 17—18. Vid
SJ b: arbetsledare 19. Vid UGJ: uiö 19, biöa
20, biö 24, Vid TfbUN: biö 27. Vid DONJ:
tc 31, adr. Jädraus.

Kontrollör och lagledare.

Ström, Ernst Gusta! Hugo, f. **1^02 i Ulla
reda föra., Hallands 1., realak.-ox. 19. Vid
ROJ: elev 19, e kb 20, kb 22. Vid DONJ:
brbh 29, kkr 35, adr. Jädraås.

Kassör.

Sjöström, Karl Otto, f. '*/, 95 i Ockelbo föra.,
Gävleb. 1. Vid mok. verkat.: kar o. bokför

12. Vid DONJ: kar o. bokför 20, adr. Jäd-
raåö.

Verkmästare.

Bengtsson, Gunnar, f. 91 i Fellingabro föra.,
Orobro 1. Vid inek. verkat: 10—24. Vid

DONJ: vkm 41, tillika lokin, adr. Jädraåa.

Byråbokhållare.

Lindström, Karl Ragnar Edvard, f. 'Vn
i Hosjö kapförs., Kopparb. 1. Vid DONJ:
e kb 27, kb 29, brbh 35, adr. Jädraåa.

Malmström, Sven Ingvar, f.'/« 12 i Norbergs
föra., Väatinanl. 1. Vid DONJ: varb 26,
elev 29, ab 30, brbh 35, adr. Jädraåa.

Kontorsbiträden.

Eklund, Gustaf Emanuel, f. 'Vn 15 i Ockelbo
förs., Gävleb. 1. Vid DONJ: nb 29, e kb 35,
kb 38.

Andersson, Olov Albert, f. i Gävle,
roalak.-ox. 34. Vid GDJ: nb 34, atk 30.
Vid DONJ: o kb 37, kb 38.

Stationsföreståndare.

Vid JådrofU {1 kl.): Tahlén, Johan August
J:son, f. '/v 82 i Ockelbo föra., Gävleb. 1. Vid
DONJ: bra 98. Vid SJ: bra 01. Ånyo vid
DONJ: bra 04, bv 05, atk 15, atfin 20, atf 36
(Abydal 20, Linghed 33, Jädraåa 36).

Vid Ockelbo {1 kl.): Forsblom, Karl David, f.
85 i Ockelbo föra., Gävleb. 1. Vid DONJ:

o bra 05, atk 18, oml.-fin 20, kb o. bitr. ti
28, tf atf 29, atf 36.

Vid Norrsundet (2 kl.): Jansson, August Ver
ner, f. Va 86 i Ockelbo föra., Gävleb. 1. Vid
DONJ: atk 07, atf 17 (Abydal 17, Jädraåa
20, Norrsundet 35).

Stationsförman.

Vid Linghed: Johansson, Hjalmar Edvig, f.
85 i Ockelbo föra., Gävleb. 1. Vid DONJ:

o atk 10, atk 16, atfm 36.

Vintjärn, Rysjön, L:a Björnmosaen, Svartbäcken,
Tällda, Drattjora, Ostby, Vitterajö och Abydal

förestås av banvakter.

Övrig personal.
Banmästare 1, banvaktaförinan 1, banvakter 18,

reparatör 1, lokförare 8, lokoldaro 11, lok-
putaare 1, vagntillayningamän 3, verkstads-
personal 21, konduktör 1, atationskarlaförmän
2, atationakarlar 16.

Dala—Ockelbo—Nomundets järnväg.

Verkställande direktörer.

J. Fr. Krook t. o. rn. 1886 j
J. S. Niaaer 1887—90 '
E. Niaaer 1890—98

G. W. Hanngren 1898—02 !
A. Herninarck 1902—09

E. Lundqviat 1909—18
H. A. E. Nilsson 1918—40

S. Holgersson 1940—

Trafikchefer.

J. A. Weatorlund 1887—20

J. W. Lindgren 1920—31
C. J. Schmidt 1931—



Tdi LIngrlied—Norrsundet—Llng^hed.
Gäller fr&n 15 Juni, förut fäller oranstäende tabell.

Biljettpris

III kl. U kl

Enkla

TFTLinghed
0 0,40
0,60
0,80
1,00
1,10
1,80
1,45
1,90
2,05
2,10

2.2.')

2.45
2.80

2,95
3.05

,70
1,05
1,86
1,70
1,90
2,20
2,50
8,20
8,50
8,56

8,85
4,20
4,80

Bt 1

n,m

skd

Bila

n.ra

68nd.

6.12
6.20
6.89

6.66

7.12

7.21

7.86

8. 2
8.86
8.52

8.65

iO.22
a88

:9.n

6bb

8. 2

8.86

8.62

8.65

10.22
3.88

:9.n

S.f>5

9.16

9.21

9.28
9.46
10.1210.12

6,00110.1910.19
5,20|l0.27!10.27

9.16

9.21

9.28

9.46

BtSa

n,ra

Sdnd.

7 1
7.M
7.M
7.22

3.22

7.50:

1.60
3.11

812
8.11
8.22
8.12

9.11
9.11
9.21

Bt 8

n,in
AlUda-

atom

•önd.

4.10

4.62

5.12

6.87

5.54

6. 2
612
6.12
7.21
7.11
7.22

3.21

7.60:

i.60
3.11

8.11
8.11
8.12
8.12
9.12
9.12
9.12

Km.
Dala-Ockelbo-

Norrs. järnv.i^.Unghed t.
» Vintjern fr.
. Rysjörn
» L:a Björnm...
BtoraBjöro nioMea

» Svartbäcken..
»Tallå.s
» Jädraås
» Brattfors
» Vij Bruk ....

69.4|1T t. Ockelbo » H

t. Oäjle 75 fr.
» Stockholm 20 .

— il fr.Stockholm 201.
» GäJlelS

ei.i|
68.6,
70.4

80.0
82.6

86.0

^fr.Ockelbo t. ̂ ,
Otfrertnr# ....

östby fr.

bydal
Totra >

'f t. Norrsundet... »

Bt 2

n,ia
AiUda

t*r

atom

■bod.

12.21
11.65
11.86
11.18
11. O
10.51
10.84
10.22
9.81
9.15
9.10

3.56
:3.12

3.88
10.22
8.45
8.40
8.88
8.15
7.49
7.40
7

Bt 2aiBt4a

n.ra
Sönd.

8.49
8.44
8.87
8.19
7.58
7.46
7.85

ii,ra
Sänd

9.12
8.12
8.22
8.12
3.21
2.60

7.60:
3.22

7.11
7.11
7.11
7.11
6.21
6.12
eM

Bt 4

n.ra
skd

6.11
6.12
6.66
5.88
6.20
6.11
4.54
4.42
8.51
8.88
8.28

2.44
3. O
3.12
3.88
2. O
1.56
1.48
1.80
1. 4

12.66
12.46

Biljettpris

inkl. II kl

Enkla

8.05
2,65
2,45
2,25
2.06
1,95
1,75
1,60
1,20
1,00

0,96

0,80
0,60
0,25
0,20

6,20
4,50
4,15
8,85
8,45
8,80
2,95
2,70
2,00
1,70

1,60

1,85
0,9.5
0,40
0,80

fr. Norrs:e<

39

Linghed—Norrsundet—Linghed.
39

Glljcttprls i egen trafik pr kni.; U 6 Öre, M 4 öra 4- 110 •/• i II kl., 70 •/• i III kl

11
;u. 111

V 6 22
:  512
: 3.08
: 3.23
:  X
: 3.55
: 7.11
: 7.53
:  8.28
: 8.43
:  8.50

/o.40
a i2

6 22

9.20
X

9.33
9.51

: 10.20
♦  yiflO.S5

!  13
:n,m
rxio

3.55
4.1^

X
5.C8
5.2;
6U
7 2.'!
71§
7 2.'

//.5S

8,/4

s2:>
X

: 81;
8 22

: 9 92
:  X
V 9 2g

Dala— Ockelbo—Norrs.
Jvg, Jädradif spy. 0.89/.

It. Lingrhed t.
y VintJ&m

Rysjörn
L:a Björnmossan......
Stora .........
Svartbäcken
Tallås ...;
Jädraås i
Brattfors

.  Vij Bruk ^
t. Ockelbo ti
t. Gävle 75 fr.
t. Stockholm C 35 fr.

fr. Stockholm C 35 t.
fr. Gävle 75 t.
fr. Ockelbo
y 6åTor&n{« .....

Östby
yittersjö ....
ibydal
Totra

t. Norrsundet .

B2
:ii,m
y 1.34
:  i.o;
: 12.19
: 11.59

X
: 11.29

11.09
10.58
9.51
9.34
9.2r

5.55
6 QZ

8 S2
10.40

8.42
X

8.30
8.10
7.40

X
7.10

24

Y 712
: 3 22
: 3 22
: 3 92
:  X
: 5.41
: 5.23
: 5.05
: 3.48
: 3.29
: 5 20

/.22
a./4

8 il
3.35

1.48
• X

: 1.56
: 1.18
: 13.50

V12!25

mo.

42 Linghed—Norrsundet—Linghed.
JBIIJfllprie: J fgen trafik pr km.: 2 kl. 13a

öre, 3 kl. if,» öre. Kndaat biljetter i jåmvigent
lokala trafik försäljaa.

42
b S. o. H. samt dag före S. o. H.
d Helgfri onbd. o. iörd. samt värd. före S.o.H.
b Helgfr. tis-, ens-, fre- och lörd.
k över Gävle (36, 85d).

I

Pl
2,3
6.25
6.50

X7.02
7.18

X

7.50

... I ... i ... I ... 1 fr. Falun /gg t. I

a
8.00

I
8.30

9J9
13.29

||S»
12.45lrfl6.00

I II I
13.25. <n6.40
I4.40\ njl
/9.00\ 2/J4

21.00
h6J/

8.45

8.201
/2.20\
13 35

14.40

618.20

}  I
/19.00

22.00
7J3

J4J0
46.05

620.00

KmJ Dala— Ockelbo—Norrs.
jvg, JädradSf spy. 0.891

olTT?:
11

k17
22
28
31 d

SS
53S
58
59

t.
fr.

X
I" t-

Tinghed..
Vin tjärn
Rysjön
L:a Björnmossen.
Sur» BJArnmo«Mo_...
Svartbäcken
Talläs
Jädraäs
Jädraäs
Brattfors
Vij Bruk
Ockelbo . fr.

Gävle C 85 d
Stockholm C 35 .

Stockholm C 35 .
Gävle C 85 d

. XSOi >|r
86 I t.

Ockelbo
Östby
Vitter^ö -
Abydal
Norrsnndct [1145]...

I

12.00

I
11.15

I

dl5.40
f
i
tns.oo

9.45
7.20

14.37
H.5I

10.50

9.45

I2J20
8J20

•Si
17.30

I
16.55

P2
2, 3

X 19 14
18 54

'X18.42
18.32

/6.05\
It.50\
2IJ4
nji

15.20

b 2\.Sh\

21.15

20./D
J6J0

7.35
22.00

21.05

6 20.05

Omnibusförbindcls«r Hamrångefjärden—Norrsundet, se tob. 1145.
Fullständig turllsto för omnibusslinjen Jädraås—Norrsundet, se tob. 1146.




