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\ svENSKA JArtNVAG5KLJaa=.N

2ä-_5rrraa Grrs rar SIJ driftban^rd aed lokatall och Terkatad, Hit
också den lilla adainistrationea 1911. Soänförbindelse fanna

till SW3J station ca 700 a södemt och OJ täff frångick dit. Bangårdar
nas jttersta Tåxlar skildes i .stort sett av en vägkorsning.

1902 köptes ett tredje lok. "Jredjemaskinen kon i regel att bli
något udda och begamat: Detta års köp var inget aindre än SJ
ar 1 VHSTSHGCTIAin) (3e3rer i Peacock 1858). Det blev OJ 3
'i/HSTHålliiåin). Det skrotades 1915 och ersattes av SJ 51 3HAI3T-
AUTJIID. Detta blev OJ 4 (Pörsta utan najan) och ombyggdes 1913
till tanklok aed särpräglat utseende.

3n begagnad 3C-V3ga hade köpts 1912 - Spånga^Iövsta Järnvägs enda nerson-
Tagni

?Y?J. la MSD SW3J

Ilyårst J909 sjosattes^Sveriges största privata jämvägskonstellation,
•-^-förvaltningen Gotaborg—o t ockho la—Gävle (GSG). Detta var ett iorbund
neiian GDG-banoma och SV3J. Tästeräsbanan tog OJ i arrende fr o a 1915-01-01.
förvaltnin^aen iiyttades till oiOJ nyinrättade 2. trafiksektion i Tästerås,
I sanaa ocgång saananslogs klackbergsbolaget med OJ.

Loken saannarerndes ned 3V3J - i varn fall på papperet. De låga OJ-nunren
nöjdes aed taiet 110 (OJ 111—112 resp. 114% Litterering infördes, CASC-IO

och DJTJS^CHS fick lint. XZ CO* I-GSG—systemet beteckiade "X" tanklok
1'G. ":C2-aa'' skulle hänga aed ända till nedläggningenl

ÅT5R OSÅH

2n så komplex organisation som GSG rymde konflikter och måste unnlosas
fr o m I919-OI-OI. OJ blev åter självständig. Som före I91I kunde
den lilla banan administreras på deltid: Ny adress blev Duosala-Snköuings
Järnvägs förvaltning i Uppsala - avståndet till Zrylbo var*överkomlig.

OJ var en genuin mass- och tunggodsbana. Persontrafiken var mer en
komplettering. 192I hade man ändå ca 21 000 resande, i snitt ett 15-tal
per tåg. Sedan busslinjen Norberg-Avesta önonats 1925, sjönk emellertid
kurvm - 1937 var årssiffran nere i ca 2 OÖÖ. Busslinjen kom efter några
ägarbyten till GDG Biltrafik och trafikeras numera av Tästmazilands
Lokaltrafik AB.

Någon landsvägstrafik drevs aldrig av OJ.
Mgplanra yäxlade aellan ett ocH tri ordiaarie tågoar. ikande tjäns-
^Tlades"? och tågS^gea
1930 återkom förvaltningen till Kärrgruvan. Tc Gustaf Sjöouist hade gått
i pension f^ DEJ 1926 men behållit OJ-sysslan ytterligare några år.
En tid var sluJ postadress Stockholml Ny tc blev byråassistent Thorvald
I-I^ison från Lysekils Järnväg. Han skulle bli KNJ siste chef med längst
tid i befattningen: Han avled hastigt 1958t kort tid före nedläggningen.
i-I^isoa måste göra materielköp: P d BHADT-AIHJED hade avställts nyåret
1952 och ett nytt tredjelok behövdes. Det blev SJ III5 (Ke), som förvär
vades 1 september 1934- Loket blev OJ 5 ned bibehållet SJ-littera.
Det blev en trotjänare.

De ålderdomliga särkupåvagnama var i daglig drift till I958. De ersattes
då med t-^ begagnade SJ-vagnar och samtidigt slopades 2. klass. De hade
v^it uniica - fanna särfcapåvagnar överhuvud kvar (Som t ex vid KDHJ)
u-gjorde de yttersta reserv och användes bara några gånger per år.
Personvalarnas främsta funktion var nu konduktörs- och bronsfinkor. Att
aven ned enstaka resande vållade inga merkostnader. Sista hela drift-
exsu ^1957; reste 201 personer på detta sätt - inte ens en om dagen!
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TILLÄGG TILL TIDTABELLSBOKEN.

N:r
Infort

Datum Namn

ANMÄRNKINGAR.
Tåganmalan enl. slo §§ 59 och 100 ilcill >ga mm mellan Katrgruvan
och Kallmora resp. Kallmura och Krylbo.

Nar låg avgår Irfln driilplats eller passerar poslsialle för vagvakt skall
della dessutom meddelas per bantelefon I lågels vag sålunda:
Kallmora underrättar Andersbennlng
A Bjndersbenning
Bjurtors

Pv Södra Verket

våv StrOmsnas
Pv SOdra Verket
Blurlors
Andersbennlng
Kairgruvaii övre

Tblh Klackberg
Vav NordansjO

urfors
Pv SOdra Verket
Vav StrOmsnas

Krylbo
Pv SOdra. verket
B|urfors
Andersbennlng
Kailroora
Vav lledgrindarna
NordansjO

Vav Hedgrtndarna

Underrättelse enl. sao § 82:8 lamnas av Krylbo till vagvaklen
StrOmsnas och Dalavagen vid större tlgfOrsenlng an S minuter.

For tlgrorelse Over korsningarna med landsvägen vid lllnsebo och
enskilda vdgen till BålsJOverket (km IT + wS) galler L v.:
Tåget skall stanna IramlOr korsningen, varefter vaxltngsledaren skall
sianga grindarna och vid morker tånda bomlyktorna. POrst därefter
får tåget på vdxllngsledarens signal till vaxllngsrOrelse passera vag
korsningen.

For tågrOrelse Over korsningen med dea enskilda vågen till SOdra
Verket (km 2 •(- 925) skall t v. följande Iakttagas:

Forc ankomsten till vägkorsningen skall tågets hastighet ned
bringas, så alt tåget kan stanna vid densamma, ddrcst så skulle
erfordras. FOrst dl lokpersonslen förvissat sig om att hinder e|
finnes fOr tåget att passera vagkorsningen, lår tåget framfaras Over
densamma. Signalen *tåg kommer* skall alltid givas framfor våg
korsningen.

For låg- och vaallngsrOielse Over vagkorsningen 1 norra ånden av
bangården å Kflrrgnivan Övre skall följande Iakttagas:

FOr tåg fortares enligt punkt 5 ovan.
Vid vdzllngsrOrelse Over vdgkorsnlngen skall denna bevakas av

våxllngspersonalen, som skall varsko vågfarande. Signalen 'låg
kommer* skall dessutom givas från loket

Vid Strlpåsen har vlxeln och våxelslgnalen mot Karrgruvan ttll-
fålilgt borttagils.

Krylbo—Norbergs Järnvuq

Tid fabel Is boken

Det B

Tjiinslelidlabeller
och

bandisposilioncr

Tidtabell nr 103

Gällande fr o m den 2 j'uni 1957
ä följande bandelar:

Krylbo—Kärrgruvan,
Härrgruvan övre—Hlackberg.

K. N. ],

Anm.: Forvaras I tidtabellsbokens del A.

dOMMOX IttOtfW tt If



Godståg n:r 1.
2 klass.

Sth 35. Lok X2 eller Ke. Ax. 120.

Vikt 280 ton.

Vardagar.

Bror G. Brtal 18.

1 2 1 Ank. Avg. 0 X Avstånd
km

Kärrgruvan I.1..3S 6

Karrgruvan övre 3 X 0.7

Torget ♦) "I 2 1.0

Kallmora
H

2 X 2.2

Strlp.lsen 1 ;< 23

Andcrsbenning *•) 1 v 26

Bjurfors ••1 1 X 3.0

Sodra verket *) 1 .X 14.15 3.7

Krylbo i: h .5 15.00 2l

Godstag n:r 2. Vardagar.
2 klass.

Slh 36. Lok X2 eller Ke. Ax. 120. Brgr G. Brtal IB.
Vikt 250 ton.

1 2 "3" Ank. Avg. ti X
.'Vvsiålui
km.

Krylbo 16.00 11 1

Sodra verket ̂ 1 X 2.1

Bjurfors •*) I >; .3.7

Andersbenning 1 ,X 3.9

Strlplsen *) 1 X 2.6

Kallmora 1 2 X 2.3

Torgel ♦) 2 X 2.2

Karrgruvan Övre 1 3 17.00 17.08 1.0

KStrgruvan 3 17.10 0.7

•) Platsen Sr obevakad enligt avvikande bcsiammelser Ull s.nkerliels-
ordningen.

**) Signalblld fOr I hiivudlAgvagen beiinlllga molvsxlar: □
h = MInder sirax bortom inlarlslilgvngens slutpunkt iSSo § 73).

Anm.: Tig 2 Hr .ivsSndas frln KSiigruvan övre liitlll t,i min. lörc
lldtabellsllden.

Vardagar.
Växlingståg ii:r 3.

Kan Instailaa. Brtal 18.

I 2 3 Ank. Avg. 6 X Avstånd
km.

Karrgruvan Övre 10.00

NordansjO 1 2.7

Klackberg 2 10.13 l.a

/ardagar.
Växlingståg n:r 4.

Kan inställas. Brtal 12.

Klackbetg 10.43

NordansjO 1

Karrgruvan Övre 2 11.001

3

l.a

2.7

Växlingståg n:r 5.
Vardagar. Kan Inställas.

Karrgruvan 9.S0

Karrgruvan Övre 3 9.52 11.05

Torget •) 1 11.10

5 L

Vä.\ling3tåg n:r 6.
Vardagar. Kan Inställas.

Furgcl •) 12.00

Karrgruvan Övre 1 3 12.10 12.58

Karrgruvan 7 13.00

0.7

1.0

LO

0.7

Växlingståg n:r 7. .
Vardagar: Kärrgruvan—Kärrgruvan övre. Kan Inställas.

Kärrgruvan Övre—Torget Pso.
Kärrgruvan 17.20 2
KJrrgruvan Övre 3 X 0.7

Torgel •) »•) I 17.30 1.0

Växlingståg n:r 8. Pso.
Torgel •) 17.40 7
KSrrgruvan övre 1 3 17.50 1.0
*) Platsen Sr obevakad enligt avvikande bestämmelser Ull sdkerhels-

ordningen.
**) Signalblld lOr I liuvudt.1gv:igen befintliga molvOxlar: □
Anm.: Samtliga ovanstående tig fä avsSndas från resp. driflplalser

intill IS inln. före lidlabellsllden.



Extra växlingståg n:r 11. Pso.

1 2 3 Ank. Avg. 6 X
Avstånd
km.

Kårrgruvan Övre

Torget •) 1 8.20

&IS
j

Extra växlingståg n:r 12. Pso.

e nTorget 8.30

Kårrgruvan Övre >
1

3 8.4U 1.0

Extra växlingståg n:r 13. Pso.

KSrrgruvan övre

Torget ♦)

9.30

9.40

e 12

1.0

Extra växlingståg n:r 14. Pso.

e 13Torget •) 1  1 9.S0

Kårrgruvan Övre hl 3 9.SS 1.0

*) Platsen ar obevakad enligt avvikande bestaininciser Ull sakeiliels-
ordningen.

**) Signalbild fOr I huvudtigvagen beltnlllga moivaxlar: □

Anm.: Samtliga ovansliende tig fl avsindas från resp. Uiiflplatser
Intill IS min. fore lldtabellsilden.

Ensulut Lok km 14 + 800 — Kurrgruvan övre.
Återgående pålok från tåg I
N:r 1 Pålok. Pso.

1 2 3 Ank. Avg. 6 X Avstånd
km.

Kallmora 2 X 13.55

Torget '■) 2 X 2.2

Karrg.uvan Övre 3 14.0S 1.0

Ensamt Lok Kö — Kur.

N:r 5 Lok. Vardagar.

1 2 3 Ank. Avg. X

Kårrgruvan Övre

Kärrgruvan 9.30

9.28

*) Plalicn ar obevakad enligt avvikande bestinimelser Ull sikerliets»
ordningen.

Anm.; Samtliga ovanstående tåg få avsBndas från resp. drillplatser
Intill IS min. fOre tldtabeltstlden.

FOr Lok- och våxlingstågen KSrrgruvan övre — Kårrgruvan —
Kårrgruvan Övre gäller: Vid Kårrgruvan Intages tågen medelst kOr*
signal från liuvudsigiialen och stanna utan stoppsignal vid yttersta vdxeln.

Avglngsslgnal från Kårrgruvan må gtvas av vaxllngsledaren efter
'<.t denne fOr varje gäng därtill erhållit medgivande av tkl.

Bandisposition enl. såo § 29:2, anm. 3, skall ske på särskild order

Nummer och beteckning Bandispositionens utfarande m. m.

iidlsp. ci:r 1. Pso.

Ky — Svt.

Sedan tåg 1 Ink. till Krylbu disp. lin
jen Krylbo — Bjurfors från kl. 15.10
Ull kl. 15.45 fOr gång med lok och
vagnar från Krylbo till Södra Verket
ocli åter Ull Krylbo.
Anm.: Innan bdlsp. får ske skall tkl
Krylbo ha underråtlal vdv Stromsnds och
Dalavdgen om liden for bdlsp. början.
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5V=.NSKA JARNVA3SKLUBBc.N

tjf, Kiylbo - Kärrgruvan Spårvidd
1435 mm

STATIONER, HÅLL- & USTPUTSSR M.M.

km TRAFIKPUTS CPFNAD
W

Sign.
SJ

Sign.
KEDUGD

y  0.0 KRIL30 (SJ)
AVESTi G fran 31/5 1970
AVESTi-KHYLBO från l/6 1986
AVESTÄ. KRYLBO från 29/5 1988

1/12 1873 Hy Ky
Avc

Avky
Avky

1  1.3 Strömsnäs fp (SDJ) 8/11 1880 - 11/10 .1881

y  2.4. Södra Verket Ip
Avesta Södra Ip från l/l1 1958

Svt

Avts

6.1 Bjurfors hlp 14/9 1874 Bf - 1/11 1958

10.0 Andersbenning hlp 6) 14/9 1874 Abg - 1/11 1958

12.6 Stripåsen Ip 1 )
Stripåsen hlp från 1/10 1909

1885 Stp
Stp - 1/11 1958

15.A Kallmora hlp 2 ) 1/5 1880 Kma - 1/11 1958

1  17.6 Torget Ip 3) Tg Tgt 1/12 1991

y  18.6 Kärrgrjvan Övre Ip 14/9 1874 Kö - 1/11 1958

1  19.3 KÄRRGRUFVAN (:iJ) A)
KiRRGRUVAH från l/lO 1916

30/8 1876 Kä

Kä Kär 1/4 1990

K.K.J. = K.N.J. Kärrgruvan Övre - IQackberg
Spårvidd
1435 nun

0.0 Kärrgruvan övre Ip 14/9 1874 Kö 1/11 1958

2.7 Nordansjö Ip (KKJ) 13/6 1898 Nö NoÖ 1/11 1976

^.5 KUCKBERG (KKJ) 5)
Klackberg Ip från / 19

7/3 1883 Kg
Kg Klb 1/6 1970

Anm. 1 ) Stripåsen Ip anlades för utlastning från Häste grufvfält. '

2) Egen taxepunkt. Kallmora gruvors Ip under 1880-talet. Från Kall
mora hlp byggdes 1882 ett ca 700 m. långt sidospår till gruvorna,
tillhöriga Lembo Gruf AB.

3) Spår till Bålsjö anrikningsverk, 0.2 km. Spåret Kärrgruvan - Bål-
sjöverket fr.o.m. l/l1 1958 ägt av Norbergs Gruvförvaltning.
Trafikerat av SJ.

4.) Datumet för öppnandet gäller efter ombyggnaden till normalspår.

5) H bangården hade KNJ & SWBJ vardera två spår.

6) Utlastning från Långgrufvan. Linbana Långgrufvan - Andersbenning
1904. - 1948.

Signaturerna med tre bokstäver tillkom troligen under SWBJ-tiden.

För egna anteckningar:

U



SVENSKA JÄRNVÄGSKLUBBEN

Krylbo - Kärrgruvan Spårvidd
1435 mm

Norra inrarcen till Krylbo scabion år 1898.
Vänster spår, is3J, Krylbo-Sater öpcnat 3 ncver.ber 1880.
Höger spår, KNJ, Krylbo-Kärrcruvan cppnac 1*1 seocenber 1374
Närmast till höger, KNJ:s lokstall och'därefter SJ:s, nu rivn



SVENSKA JÄRNVÄGSKLUBBEN

I

KNJ:s parkerinassDar vid nordöstra delen av

Krylbo bangård, mot Järnvägsgatan. Foto 1991, T Olsson

Foto 19-40
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4.

EE S

Delen aon beror KfU,

1. Kcylbo fOrsts station, byggd 1B71-IU71.
Den nya, nuvarande atallonen u|j|if l'JUU.

2. KNJra iokatull, ii|i|iturt ueikr ltt74, nu iivui,

3. SJ:s ganla lokalall, nu rivet.

4. KNJ:s iieraiinalboatUdcr, luge
c:a 300 nut norr on llastbron,
sedan Itinga rivna.

1880

Krylbo. 1935

KNJ arrenderade spåren och 5 av SJ på bangården,
■var plattformsspår och 5 "war uppställningsspår.

För egna anteckningar:

17
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KRYLBO NORBERGS JÄRNVÄC

hållplats
i  '^VwwwwvIndustrispår, spårv. 750 am,'/1^ "• M. T) jioAm» för RrustransDor-Vl^

;d i » •ter i
3 i ; byggn

•  y :..• ' . Kartu
>3 "'C^l r»<n;afn*i>

J§ /^rjfdC/8m»k«ftet

O KoÄtfV jäde för grustranspor-
'' ' ter i samband med KNJ:s c •

byggnad 1873-1074. " ; j !
Kartunderlag av 1980-tal.V> I ;

Skala 1  I' 3¥sl4j i
18
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MJtrjiroHs

blulloti UV aiitiu i laly|i, 6,5 x '1,5 uiil,
»Ull UK|>1UU luii, vUiiLiilrvDiBiu oi-.li rcuuuiJatUrrÄil.

Lusl|iluLa tOr uJ luani goilu ucli bcyciid fUc kui-
tippnlng illcekL X vagnar.

Uuiivaktacii(ta, KtXJ;s aCaiiJurd.

KWrrRruvan

mw.

A

Andersbenning hållplats från tidigt 1900-tal. Bilden
visar stationsbyggnad och bortom den framträder vattentornet
där loken intog sitt vatten, c:a 1.000-1.500 liter per gång.

ANDERSBENNING

För egna anteckningar:
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ta

!f

=IE7v^

Aiyibu iJorbun-u Jt:iiiv<ig

Amlu c sbeiirii II)' Ii A I I)) )u I u
10 rdii 1 MKi* t a 1 lilua uiulur
förestu äroii av tJ7(j-iului
i  sai.ilianil laeil jclnivaguiis
11 1 Ikoiiist.

Andersbunn1ng fick ett
ätucro statiunslius Un

ijvc 1 ga IiA 11 j»I-■ I M»r - f—

A -vvy/ry? s/JE.sivEs a
jkaj i.iMO

1. Stationshus ued baiivak t bus t ad .

2. Vatleiiloin for Anglokuiis val Lunb.rliov .

j. l.aslKUi liiivudsak 1 i gen Lill inr lUlast
iilng av i.iu liii. (leli liaKilurallt s 11 g
tfAii I.iiiggi liv an. »liygl - k.i hoil.

■'i. V.igniij lor liiib.ina och j r k t r.ias bo 11.

Linbana frAi)
I.åtiggruvdii ucli *
vag från Andera-
benning ocli LAng-
gcuvan

—

/inder^bennfn^
19:

p ^
Kacrgruvan

75ni.

IH")

K ty Lbo

För egna anteckningar:
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Linbanan Långgnifvan - Andersbenning

/er :i.a. Lla;:gr'^var., l?Ga.
?.\\>\\ - • --TM \.'.\\S5\ÖU

--x f' il

I  ■
\  ■ -■>'• • t

. hu/i"'imtvijir-

s^,•V . 'i . • RS8ÅNNIHG S

Lanrjgruvan Ingår i det sc kcllcde Anders-
benningsbergec eiler Andsrscenningsfäl-
;et, vilket är kcnt åtminstone sedan slu
tet av 1600-tGiet. Ner men började bryta
malm I just Långgruvcn er emellertid
ovisst. Troligen var det först under sena
re hälften av 1800-talet som brytningen
började anta större proportioner.

1904-05 anlades det ett anrikningsverk 1
Lånqgruvan. Samtidigt byggde man både
en kraftledning, som gick till gruvan
från Avesta Lillfors (i Dalälven) och en
linbena för transport av bland annat sii-
gen, dvs den anrikade malmen, till An-
dersbennings järnvägsstation, belägen
nästan ?. km öster om gruvan: Det nya
anrikningsverket kom att betyda ett stort
uoosving för produktionen i hela Anders-
benningsfältet.

I samband med ett verket anlades uppför
des här ett okänt antal arbetarbostäder,
troligen fördelade i 6-8 hus, belägna
strax intill verksbyggnaderna. På kartan
från 1908 är endast fyra bostadshus mar
kerade. Slaggstensgrunder på platsen
tyder dock på att hör hor funnits fler bo
stadshus än så.

i

I Långgruvcn byggdes even en skola och
här lär mycket tidigt ha funnits en prediko
lokal för Norbergs missionsförening samt
en lOGT-loge. Marken som Långgruvans
samhälle växte upp på ingick från och

med 1895 i Bjurfors kronopark, då den av
styckades rea /\näersbenn:ngs by.

1931 hade Långgruvcn cirkc 100 invånare.
Knappt tio år senare, 1940, drogs skolan 1
Långgruvan in och 1948 Icdes driften vid
anrikningsverket ned. En successiv av
flyttning ägde därefter rum fram till på 1360-
talet då merparten av bebyggelsen revs.

Det bör hor även nämnas att strax sydväst
om Långgruvan ar Stripcsens koppargruva
belägen. I denna pågick brytning troligen
ända sedan 1730-talet fram till 1870-ta-
let. När järnvägen Norberg - Krylbo an
lades försågs den med både banvaktsstu
ga och lastkaj vid Scripåsen.

DAGSLÄGET. Endast två av de gamla
verksbyggncdernc stor idag kvar - trans-
formatorstctionen som cr förfallen och
en lång, låg verkstadsbyggnad i rött tegel.
Av bostadshusen och skolhuset återstår
endast slaggstensgrunder och några till
hälften raserade skorstensstockar. Vägar
na hit hor blivit fcrre och sämre än förr
"ich marken börjar växa Igen. I omgiv-
.iingarno finns ett flertal gruvhål.
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TORCET

Bild a-

rangerpiacs
Torgec belägg'
2 km norr om

Kärrgruvan dv;
med stickspär
till Balsjö a:
rikningsverk.

Jk±^sckéss-

ttiz^-.s ..."SU i}« U

«:M.. ««. :,0T \ }»■ / i./»J'';s?4

'. :>• :>«t«
vm; ji/i:

r r> /
iuitin*

'JdcUiaa

. . o. "V \iK>»

plats
taf Ag<
van är

Även Si
ret :r.

och sr.i
eran Ii
gruvar,
väl 3a:

T' orpet /p

Kärrttruvan Pvre Kry 1 ho

Bålsjö anrikningsverk fullt utbyggt.
I bakgrunden ligger Bålsjön vid vilken en putnpanläggning anlades.
Anrikningsraetoden krävde nämligen stora mängder vatten eftersom den
pulveriserade malmen transporterades med vatten. Det är därför nöd
vändigt att anrikningsverk placeras i sluttning.
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För egna anteckningar:

».Hockbmia, dva upphOjd smalspårig
Iwiio t*6r cnalmtrantf|>urc från
Cuatat Adolfs acliakc. L - c;a 900 mat.
Bockbaiians höjd över lastkaj c:a 10 net.

25
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ÖVERSIKTSKARTA
JORBERGS JERNVÄGAR UNDER 150 ÅR

Inlagda på ekonomisk karca 1907

T Olsson 1993

Smalspåren spårv. 750 mm.
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KaRRGRUVAN

narrgrui^än

via Xdrr-

gcuvan Ovce

~ 'w 1897-års

trä malmvagnar
irr 1 1

Litt. M Nr. 71 - 85 ^tlas 1S97

Skala 1:87 HO

INHyRDÄ. l&s - vagnar från SJ

Under aren 1938 - 19^6 hjrrde
KNJ följande vagnar:

15337

Jfes 15355

I&s 15372
Vik(: n.r uw

Laiifunnå.;» v» bm. I&s 15374

>feL3 154DO
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SI5TÄ TÅGET HAR GÅTT
En privat iärnväg har lagts ned. Krylbo—Norbergs Järnväg var visser
ligen inget storföretag i dagens bemärkeise men man känner ändå
vemod när något gammalt försvinner för att aldrig återkomma.

Av GUNNAR ROGBY och GÖTE SCHNELL

Sig::al9n November 1958

Den sista oktober var en allvarsam dag
för de människor som haft sitt liv

förimippat med Krylbo—Norbeiigs Jim-
vag. Den dagen gjo^e tiget wSmiig».. sin
oåterkallerligen sista tur Infrgy den 19 km
linga lilleputtbanan mellan Krylbo odi
Sarrgruvan. De närmast sörjande var hela
arbetsstyrkan — 15 personer.
ENJ är ett offer för moderna tiders

rationaliseringar och billigare transport-
metoder. De gamla ångloken kan inte kon
kurrera med lastbilarna längre och man
kan inte vänta att företagen skali vara
villiga att betala ett överpits för att få
oansportema skotta på ett värdigt och
traditioneilt sätt. Tyvärr. Det ålderstigna
tåget som gjorde sina två ordinarie dag
liga turer regelbundet som ett urverk var
ett sannskyldigt levande järnvägsmuseum.
Järnvägen kom till genom ett beslut vid

1S70 års nksdag. .\vsikten med ̂ nan var
att fraku malm iran Norbergs gruvfält
tm stambanan^ vid Krylbo. Det fanns gan
ska många smågruvor som hade det ytterst
besvärligt .-ned uansportema. 2n iv ae
ledande krartema bakom bygget var ma-
jQrsn vid Värmlands Fältjägare G. .A_ Lii-
iiehoök. Det var ont om ;obb när fältha
rarna muckade och maioren anställde he-
U kompaniet för att färdigställa iämva*gen.

or enkelspårig och gir rakt ige
nom vildniarken. .Mellan ändstauonema
Kärrgruvan och Krylbo Sims fyra små
stauonen Kallmora. Stnpisen. .\nders-
benmng och Bjurlors. 3anan ar 'jgd .-ned
mlerra direict mot syllama utan underlags
plattor. Storau lugnmgen är I" pronuile
hän Kärrgruvan Övre ull Kallmora.
Stt lok kunde klara av maxunum 300 tons
•Jgvikt i uppföriutet: genom atf använda
piskiutnmgsiok ytterligare 300 lon. Has
tigheten var rena promcnadtakten.
Den rullande maienelcn var ull stdrsu

delen hypermodern då den inköptes. 1\-å
av loken har haft hela sm uJlvaro hos
KNJ medan ett par andra kdptm begag
nade utifrån. Bjurfors och Casimir ?etré
byggdM direkt för KNJ av Nydqvist St
Holm i Trollhättan. Bjurfors har hållit ut
ända till slutet medan Casinur Petré på
sista tiden degraderats till reservdelsiager
åt sm systermasida. När järnvägen au
upphört har bken sålts till .Avesta och
Hofors bruk. Ett ir fortfarande all salu
— en skrothandlare lär ha bjudit den
nätta summan 30.000.

SK av de lok som inköptes begagnade
började sin tjänst hos SJ och var då hlawd
de absolut aldsta lok Statens Järnvägar
haft Då KNJ övertog det visade det sig
att mämingstubema i pannan var otäta.
Tuberna revs ut och såldes for mer än vad

heU loket koeUt octi i stället sat
te man In jiracuber. Man fick
aUtsA loket praktiskt Uget gratlai
Vaanama bestod tUl stdnu de

len av tvaaxlUa öppna fodsvaa-
nar ocfa trcaxladc raaUnvasnar. PA
senare tid anvandcs hyrda vasnar.
Persontrafiken har aldrig varit

av någon större omfattning men
lAgen bar dock medfört en kombi
nerad poet- och personvagn pA al
la ordinarie turer.

SA har gick den dagliga rutinen
tlU anda fram till för någon ma
nad sedan: Klockan nio pA morgo-
•icn .fmorldcs loket ut. i stallet

vid KSrrgruvan Övre. Oet kördes
fram ocft man fyllde kol och val-
ten. Kolet lastades i korgar — det
rck At ca m stycken. OArefter
körde loket omkring för stt sam
la uoo lomma ocft fyllda vagnar
•om ställdes upp pa huvudipAret.
Kar godsvagnarna ver rangerade
gieg loket ned de 700 meicma Ull

Kkrrgruvana suuon dtr man häm
tade m godsvagn <*n personvagn
imd rvmniella pasaagerarv. Kloc
kan var dA 1300. Uuacl sUnkade

Ullbaka uppfor lUgntngcn mot
Kirrgruvan Ovr* dar de ovnga
godsvagnarna kopplades pö.

CA var aUt klart fOr tOg nr I all
avgk aaot K/yiba. Oet gsek

ilgm uiie fort Ull au öor|a med
eftersom tiignuigcn pa |7 pro
mille Porlar .xnedelbarl. Oandligi
saau kröp tggel uppfor — om dci

var rnanga fyllda vagnar fick man
hUlp sv rit pAskiuinmgslod. Nsr
•ilgningm t>or|adc uppnera saiie
•okn högre fart. I nedforsoackar-
na gick det för glatta livet —

uppskaitningsvu km.iun. OA

inga paeaagerare skulle siiga w ei.
ler pk brukade man paaaera staiio-
ncma ocn eventuellt kasta av nå

got paket i farten. Kloakan .: tS

■ efter en dryg timmea flrd alttsai
anUnde man Ull Södra Verket vid
Avvata. Oar Umnade man av och
tag ftnot vagnar ocn fortaatte se

dan mot sluislailencn .Krylbo. du
ttget snUnde klockan IS. 0« It

kllomeirema hade klarsts med en
■aedelfan av 13 km.Umt

Sedan loket fått hamia sig litet
lunade man för AUrUrden — tag
nr 2 — mot Kärrgruvan. Rutinen
upprepades med av. och pakopp-
Ung av vagnar vtd sutlonema och
tlU sist avieverersdee de eventu
ella paasagersma vid Kärrgruvan.
varefter loket körde hem till staUet.

fit behaglig artsetadag. eller vad
sagt? Kryib»—Morbcrgs JlmvAg
var en vAlgörande konlraat Ull
moderna arbetsplatser med hAlkort
neh stAinpeiur. 2fu Ar jänMtigea
död. VI sAllar ost till de sörjande.

KUNGÖRELSE}?

TlU iktincxma 1

KRYliO-NORBERGS
JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

I LIKV.
Scdin all bobseu cscndom föTLlIti
oca til vdcrlig galil bcuiau, itoiRmcr
utbAtalfAing tr till a«.skiftauis åtentdrn-
de uÖRdngmr. motsyarance kr. -»JliSO
per ikcc, att ikc fr. o. rl den 2
maj 1966.
For att utbetalniag vkail kur^-a «Jte ef«>
fordras, att aLt;coro-cn :.aux:das !ill
bolaact under aurcas iCarntruvan. NOR
BERG. for pisknft om vcricatalld ut-
Nkiiuung, varciter ikticcrcvca återstäl
las uU dcama.

Noroerg den ZZ apr.l 1966.
LIKVI DATORERNA

SmTIOHS- & HALPEATSHUSEM UTMED KNJ

KRYLBO (SJ) 1873 rivet, 1900 kvar.
BJURFORS Rivet.

ANDERSBENNING Rivet.

STRIPÅSEN Idag privatägt.
KALLMORA. Idag privatägt.
KÄRRGRUVAN Ö Stationshus saknades.
NORDANSJÖ Stationshus saknades,

endast banvaktstuga,

KLACKBERG Idag privatägt.

KALLCR OCH KALLHATEmL

Kjell Aghult

Svensk Författnings-Samling
Torsten Qlsson

Sveriges Järnvägsstationer ORBIS
Svenslca Jämvägsföreningen 1876 •
Leif Bergort

1948
•  1926

Inledning " KmKEN Tekniska uppgifter,
kilometeravstånd ochkompletterande uppgif
ter om stationer, signaturer & tidtabeller.
Kungörelser.
Äldre ritningar över bana och stationsom
råden, teekniska uppgifter om gruvor m.m.
utmed banan. Aktie.

Bilder.

Bilder, linjelatta och höjddiagram.
Tidningsurklipp.

Egiia^uppgifter, grafiska tidtabeller, kompletterande signaturer, viss bandata,
bangardsskisskisser och sammnställning.

Gun-Britt & Åke Jannesson

30
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Kärrgruvan Övre - Klackberg

Ekonomiik Icaru över bland annat Kylsbo. 1908.

NORDANSJO

\ordan^ö

Ekonomuk icarta bvcr bland annat Nordan^o. 1908.

Nora'ans,iå Ictstfslats

£^i!99M'iJU:n\tiL^fåtJäs:s^\ 4_ä9»itL*.

J..VSX

iPUirjTmtt>V
-7/1"'v .J * -r

■rft
tim -Imiiii !■• hyl 1 ■■,
tifil I a<l.;i l'jÖ't.

»ii, 4t»^'„» .1^»

Nordannö idaii Efter ekonomuka kartan



På ingång mot Nordansjösågen. Nordansjösågen - härifrån gick del ett stickspår om
300 m till gamla Kolgården. Här stod förr träkolsvagnar med
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KLACKBERGSFÄLTET, med bockbanor och marklagda 750 mm banor inlada,
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SVENSKA JARNVAGSKLUaSEN

N0R3ZRGS GA:-ILÅ. OCH ?T7A

kr Xjell Aghtilt

Bergabrnket i Norberg har anor frän medeltiden dokument finns
från 1282. När sista gruvan lades ned 1981 var alltså en ca 600-
årig epok slut.

Packlitteraturen är sparsam; Ben äldre norbergsbanan skildras i
Bodstedts Sveriges småbanor 1802-1865 (Stockholm 1945).SI£BJ gav
trots sin storlek och betydelse ajLdrig ut någon egentlig minnes
skrift. Porskning runt bahäh har"dock'påbörjats på senare år.

- O -

SlikLSrlS. TILL iSIÄNNINGEN

Tidgat avsättningsområde for malmen krävde järnväg till sjcn
Aaänningen, Bär nåddes Strömsholms kanal. "^Torbergs Jemvägs
Aktiebolag" fick kunglig sanktion 1850-12-21. Bolaget fick tom
statalån (100 OGO riksdaler).

Ekonomiska problem drog ut byggtiden till fyra år (ia52-185o}.
3n kor*^ tid användes PCBSTL—IGE2I som arbetslok. Bet fungerade dock
dåligt och återsändes till tillverkaren, Munktells i Bskilsuuna.
Loket ägdes inte av järnvägsbolaget utan av byggen treor enär en
Predrik Sandler.

Trafiken soartade vid midsommartid ia5o. Banans längd var 13,7
och spårvidden lyra for (1138 mm). Benna var den ursuimngiigen
planerade. Tnder en del av den långa byggriden - bl a vid 7C?^T-
iniGENS visit - hade den dock varit tre fot (391 nn)l

Lokdrift tillämpades från början: NGHBZBG levererades 1355 och
Al-LAiniZNGEN 1853. Båda var tanklok 13 från Munktells, Be var ved-
eldade och saknade förarhytter.

Två enkla personvagnar fanns. I malmtågen vardagar medfördes nor
malt en av vagnarna. Sön- och helgdagar användes båda. Bå kördes i
regel a ar a ett tdgpar, persontåg med båtanslutning i /mgelsberg.
Tidtabellerna — i den man de fanns — hölls högst ungefärligt.

Godsvagnarna var hembyggen med ca d,5 tons lastförmåga.

Erfarenheten av järnvägsdrift var minimal och arbetssättet orimitivt.
Nrspåringar och andra missöden var heller imte ovanliga.

dtationer -anr.s i Xarrgruvan, Norberg, Högfors och ångeisberg. Hund-
spår eristerade bara i Norberg, annars stickspär. Stationsförestån
daren där var även trafikchef. Signalsystem telegraf klarade man
sig troligen utan. Lokstall och verkstad låg i Xärrgruvan.

Be första åren låg trafiken nere vintertid.

353BBNING, TJTOBGNIHG OCH

När S^iTBJ-linjen TillbergaF-Ängelsherg kon till, var breddning av
norbergsbanan naturlig. Smalspårsdriften nedlades fr o m 1876-01-01
och utfraktema torde tillfälligt ha skett via KNJ. Tillbergs^-
ångelsberg öppnades 1876-07-27 och "nya" norbergslinjen 1876-08-50.
Ben hade starkt ändrad dragning^och var 0,8 km kortare. Bl a över
gavs det gamla stationsläget i Angeisberg.

SW3J tog genast Norbergs Järnväg i arrende. Med följde ett fabriks-
nytt lok, "nya" N0B33RG (Tenderlok C-2, Borsig 1875). Skälet till
att detta köpts är" obekant. Bet blev SWBJ nr 34.

En sidobana till gruvsamhället Klackberg (^,3 km) öppnades
1883—03y07, Ben fick aldrig officiell persontrafik.
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Aktiestocken köptes I9I8 av dir. Azel Aztson Johnson (Avesta Järn
verk), I slntet av 1$21 såldes foreta^t vidare till SWBJ och in
tegrerades.

JÄ3N7AGSKJU? I ÖDEIIÅSZ

SJ-linjea Krylbo-Provi öppnades i tvä etapper I900. Den var främst
transitled for norrlandsgodset och drogs i glesbygd.
Son anslutningspnnkt SJ/norbergsbanan valdes en plats vid sjön Snyten.
Stationen uppkallades efter sjön.

blev en li..£a ödslig grenstation som krampen längre söderut,
riarkea o^ring ägdes av Ängelsbergs fideikommiss och fick inte be-
byggas. }Tågot stationssamhälle uppstod därför aldrig.

onT^jen och Tästanfors (=?ager3ta C) var likvärdiga övergångs stationer
äJ ~ ^ isär I Samtraf iksprincipen "Hcortaste väg" kunde drivas

långt: Sträckan Snyten-Tästanfors-Ängelsberg var 22 ka längre än
Snyten—.Äagelsberg direkt. !Ted dåtida synsätt "näste" 'visst gods gä
den kor-are vägen.

jöljden blev tre grenstationer i en snäv triangel» Det sannantagna
väzlings- och omlastningsarbetet var stort.

rnytens "storhetstid" inföll under första världskriget. 3tt 15-tal aan
<rax irpersonal var dä placerade dar^ fräast i väzlings— och stycke—
sodstjänst, ett onlastningsskjul för styckegodset fanns nära stranden.

och 191 / blev onyten tillfällig "rangerbangärd" — utöver
santrafiksväzlingen. Trycket på det överbelastade Krylbo näste lättas.
Täzlingslok och extrapersonal förstärkte. Tåg växlades samman pä Halls
berg, Gotaborg, ilässjö och Halnö. Hrigskonjunkturen gick nä högvarv
och alla möjligheter måste tillvaratas.

Snj-tin.-Angeisberg slopades som samtrafiksväg 1952 och godset leddes om
via Tästanfors. Snyten blev huvudsakligen tägmötesulats. Omlastnings-
skjulet revs.

Säkerhetsanlag^singen kunde forenklas: Den hade ett vevstäilverk i resT}«
bangdrsände och båda måste betjänas vid tågtid. Tågklareraren, fanns i
stationshuset.

Manövreringen samlades 1951 -ill ̂  vevapparat vid stationshuset.
Denna handhades av tkl personligen. Anläggningen fanns kvar till
196a, dä elektriskt ställverk inför ?J3 togs i bruk.

Dorbergsbanans säkerhetstekniska driftform förändrades: ?r o a
19o3-11-0a "medväzlades" linjen till s k vagnuttagningsbana.
3th blev 40 ka/h mot tidigare 50 för loktåg och 70 för noto^/ar-
nar.

2J3 (Pagersta C)-(lökaora) togs i bruk 1969-05-03. Två tägklarerare
fanns då kvar i Snyten - natt- eller veckoslutstjänst förekom inte.
btauionens allaanna trafik hade nedlagts redan fr o m 1967—05—27.
j järr .a^-clarerama i Hallsberg fick ta ansvar även för norbe"**gs—
trafiken. Merarbetet var då marginellt. Andra tider skulle dock
komna 1974 aed "smältan".

"Stationshusborgea" revs i mars 1972. Praaskridna planer fanns då
på en virkesterminal på plausen, men projektet skrinlades.

Sperhetsanläggningen kompletterades fr o a 1975-05-29 med tågvägar
för "snältan". Tidigare måste väzlare bistå.

Utöver tågaötesrollen har Snyten på senare år varit vagnuruställ-
nihgsplats. Spårsysteaet har delvis förenklats.

3US3AH, TTÅIuUISTIg 0C5 HllSBUSSAH

Tidtäbellskonstruktionen i triangeln Snyten-Tästanfors-Ängelsberg
krävde detaljarbete: Horbergstågea skulle passa dels SJ tig i Sny
ten, dels "de egna" i Ängeisberg. Tre tågpär/dag kördes. Men SJ
hade endast två persontågspar/dag Hrylbo-Trövi. 3a dagsresa
Horberg-Pagersta o i blev en heldagstriuu.
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Susstzrafik Sppnades dirför ::orber?-?a^rsza 1?25. -Vdralaen '?4bör'-ade3
ar en e^onocisk zoreninj, Hörbergs BUtrorikförenin.T u ̂  a. Denna
3war-aae oc^sa na.;^«a andra izn.jer i onradet. döreisen sdldes 1^53
till an enskild iima, Ilorber:^ DusstraTik. Sääf i Co. Da- aVa-->s+,
i aaj 1977 till Tästaanianda Lokalzrarik

ouj«r^ »eagerade ».rägt; iltbudet pa. norbergslinjen icrbättrades inte»
I stället pressade nan kostnaderna *- kondnktorstjänsten ''ndrocs 19*5
Arbetsuppgifterna övertogs av lokpersonalen. •Dsnderloken"litt. K3 ̂
51-05 onbrggdes för ändanilet; Dendem fick "gdngtunnel" så att
eldarea r-^de nä vagnama for biljettvisering n a. Itterst få andra
ereapél pa ae^cta ar kända»

SvOJ öppnade aldrig egen busstrafik i oorädet. Tästeråsbanan ägde
annars ett rätt stort bussbolag, Svenska Ccnibus 13 (3013). -lätets
nordligaste Haje förblev dock Raänäs-oklnnska--:eosrg.
järnvägsbolagets åkeri bette på liknande sätt Svenska Lastbil 13
(SLA3;. Detta är dagens Svalasti

?orst fr o a 1959-05-15 moderniserades norbergsbanans persontrafik;
3ogö—alsbussar av meatyp insattes, tåganzalet ökades och Z*—'oken
återställdes» Soa vanligt inrättades ett antal nra hållplatser.

UPrClilG I SJ

ST-BJ ^teperades ned SJ 1945-07-01 efter ett års övergångstid son
stacli^., oolag. Inte npcket förändrades - acninistrationen i Täster-
ås (J.aj 2. trafiksektion) blev SJ 51. trafiksektion. Denna indrogs
dock 1951 och rollen övergick till Stockhoin. 7rån 1964 blev Örebro
huvudorr.

lok- och r-ilsbusstJänsten sköttes son förut frdn iingelsberg. 1947-1957
gick rälsbpsapa även i lokaltåg Pagersta C-okinnskätteberg. Lokper
sonal 3,£ul_e finnas kvar i Ingeisberg ända till 1972.

Snrmen-Ingelsberg fick eldrift 1957-12-05, sancidijt ned Dillberga-
ijudTi.:a. Deota skedde, i rollen "reservbana", något son utnyutjats i
manga sannanhang.

jlTJ nadloggning 1953-11-01 ökade axbetsurngiftema: Delen Ddls-öve^k^t-
Zärrpuvan (2 ka) ̂skulle trafikeras åt dan npe spår ägaren, Dorbergs
Gruvförvaltning. 3J köpte 2 ka-avsnittet Zlackberg-^Tordansjö för be-
v.3-nm.5 av nordansjö sågen. Denna bandel trafikerades länge sanordnat
ned aalavagnsutoTtet i Ilackberg,

Ingloken i godstågen - nomalt litt. 26 - ersattes 1959'ned 221.
rersonsrafilcen förde en t^-nande tillvaro - förbättringarna hade kocnit
for sent. Den nedlades fr o n 1962-11-01 (3en:'ndigande 1952-06-28).
Hörbergs Dusstrafik tog över. Avsnittet Horberg-Zärr.gruvan nedklassa-
des saatidigt till sidospår.

7id Bals^överras inrättades an a.-aJc.^rianyn 1 -ägg— ^ed betvdande leveran
ser till 3J banavdelning/3anverket. Dessa tjänssetrsnsnortar sk^le~få
stor betydelse.

GRu '/n wDXJkGGH uTG

A3 ötatsgruvors br^^tning upphörue hösten 1966. De sista restlagren
avtransporterades i februari 1967.

Hedläggningen innebar, ast avgående trafik halverades; I966 hade av—
sänus 1^2 840 »on naln i y 909 vognslaster. ?raktintäkten hade varit
drygt 1,1 nkr.

Avsänd traiik var däreiter iränst nassaved från Sarr.gruvan och Högfors»
At ankoamande gods övervägde koks till Soännarhyttan (företagets ut-
fralcter gick delvis på bil),

Orpnisationen bantades; Personalen i Norberg ainskades från sex till
tva nan» Zcxrgmvan avoenannades» ooårsanering /?.-ag —5 —ästan alla
nlatser i onradet. " fa - -s -- ««
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De Irrd joda^a^spairen ? benölla» CTerjdn^sbationen aadirades dock
fr o = 1?63-05-12 frda in^elsber;? till Pajersta C, Da enda lok^^
trafikerade SnTtea-Ängelsberj tågplaa 168. 7r o m 1969-O6-OI apphörde
reguljär trafik tv. 3aadelen etän^des dock iate ataa användes for
tillfälliga transporter. Det kunde t er gälla stora ASDl-tranforaato-
rer frän Ludvika, som iate ryades under spdrporten vid Pagersta C.
Zontaktladningen uolls normalt spänningslös men kunde snabbt inkouu—
léLS.

SPOKDET "SvIÄLPAH"

vidare.
drevs

Hedan 1967 dryftades järr^^orsör.jniag Spännarhyttan-Surahannar
iuen "temosflaska", ..ågra provtrans"?:orter gjordes vinte*^-

pa uppia^^ai; (oaz2:za ar inleddesLl. 1572 beslöt 3D7J. a--
^  • w— v cw ^^J,t5UUe3i o snasr
Spämarayttans kapacitet f—iubbladas. P.dvamförsör^r.izren
raas~e utvidgas, ̂ lodsf lodet blev föl •'ande:

a-iga snält jämstransporter Morala Terkstad-Djömeborg).
Spännarnyttans kapa
mås-sa -utvidgas. CJod;

Intrar.srorTer ^'A-?)
—

:vå såglaster - Dulsinter från Stråssa (DGCJ)
•" rtoks tran '-rävle^Dreuruksskans

-ågen delades vid behov i Pagersta inför slut-
2tapper.,

Dttransior^er (Alla. dagar)

Dra såglas-cer - 71:-taade Järn

Spännmhyasms nya nasugn tändes 1971-05-:; och försra ur:rakt
19; — • I.

..orbergaain.^en b-;r:-te^ .lelt pestalt: 7ran en ordinär godslinje blev
aen 3w .laraast traiakarade "*rut—bana", Dvd reguljära "tå*^^" b'''*v
s ssaastnang pågask son förut i Högfors ned erctraturer dit.
DrafikoIn;Ltgen sliper3b:r:e, son också nåste inpassas.":-:!! *
-.adan ,<äg «rnn Da-iLS.^Qverket gäck dessuton,

.'rycket pa Horbergs s-tation nedförde, att den kort tid -"'ck
•rärli=.j3lo!£ (litt. Ti). 3a.-5drdsradio iai-3ries. I Ti3sa'fall';o=de
-y^^ -ok santadigt fannas i onrddeti

2Judagar3trafiken dygnet runt krävd» inledningsvis ett 1"-tal n'''a
wjanster totalt (iiok— ocn stationspersonal). Hationaliser-^^car
kr^tipte dock ned ti-den saffran. ~

Hor "temosflaskoma" (Skänkarna) Iccute ScHl snoc-* al var-ar-a
Da 20 74 095 O OOI-OO5. De. hade åttaanlar i t^i minBi och fma
se^undarboggaar. Her vagn var lastvikten 60 ton och bruttov-fkter
15y "con. ■ ""

"Saältaa" kördes av västeräspersonal, först ned T21 och seaar®
loktyp användes hela tiden i de tyngre rävarutägen.

Dar »»jaastgjorde avestaförare.

Stedas^alaen forslades fräa starten pi Dd- (? d JIas-)vasaar. Detta
vagnval medxorde komplikationer:

— Tagnama -v^ g^la - genomgång vid Notviken kunde inte förändra
fak-tum. HJäderbrott och andra skador krävde utökad reserv,

" Sth for lasttåg var endast 50 och för tontåg 60 ka/h. d! iängsam-
aa s-crassatågen gav problem i tågflödet Hrövi-Hagersta,

~  ålderdomliga M-bromsen krävde sueciallok och särskild förar-
utoildning.

Hr^steget var stort, när boggivagnar Dads (Nuaera Haoos) ersatte
i9/o*

' ■
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3s=^3=a i Terken Tar känslig ocä stora tåsförse-
.^de aptsxa. Onraat kimde lyckad orodaktioa ra tår kral^rt

lors tidtabellstid. ?.utirer=a fSr sådant 'aaTäades of ti-

Insatser: rås=a nya Tässkyddsanlägg-
Strf®- - Jla^osaniagstillbud aed "saältan" TarEualpTagaea i Tas .eras fick specialutrastaing f3r eT, bärgaiag.
Spåoaaråyttaas prcdukter fick tyrärr aTsättaiagsoroblea - kralitet
oca -orxa var väl ho^. 'roa iq7< nc; r , -t^a-icsT:

"  4.0T - -n -loi-P-t'T T "^70-05-:?0 ir.3kranktes aelveckotra-.i-j 19,0 oiades den dock till fyra tågrår. 3ara ett är

19l?!oi?o! nedläggning. SlstL' -siä^S^" kSrSs
•ImTspoken i ITorber^ var slut, Zn anran •^•ö'M 3'oer
iruTc nedlades fr. c a 1?81-07loi. ^-=nssa

ja.? — —*••0 - :ar. pa ITorf.ara.jo nedlades fr
-j-ecro^ ja.1"rsrsporr• S^^aret Hörberg—'!
socnaren 1979 .^orcerj-Zlackber^ bade då

o r 1?7c-11-01 - laen

ac::3er^—i.orians.jö revs
fomellb .ned-a—3

ra—«,4.-— -t O-a or ^ >——^.,01973-07-01 (3er:-rdigande 1973-05-11 o n

■iv TI 9 o:

:ran Illacicber:: nrrhört,
ra förlora nrrdraret t—"i ora <!« - -b

4  *'
orcerp-a._ackberr-ITordar.i

docic tarrmalliostradem
j  • oedan ralzitrafil-ien

prov 1, i*.«.acncerr» Man öve;
o 72r aj2 Ig rad mrd.Tår.'

i.e en tid att ira—

a hcra; Ivstdr-

ft Märr—mvan -v— '*0—•'i—--x •• 'ra-\i — • *• »»r*
-rr — -^---.o-raa~o„o {2ft Gi;; jncerrrll avfrer 3Gi^-9 bortfalla ocn varlir^arbetat snabbas ann c a

oca brors-
Jp —spå—
3 500 srår-

jedar. fra— VI i_.„ :
..an upphört 1981

^—"3---——Starna koncentrerad!
oantades tra .11 ?tt tar-

-t-1 .IsrrTmvan och llorber.r.fr o = 1932-05-23 utförda
station avbenannadas fr

3  -Cörnrn.pen .ued 166 från
3 U 1 Juli

983-05-39} blev norberrsturern
--a

faysrata, .orce:

^ar3w^aaroe:Gm^e ^ ayj^des dock sticksnår tili
-—^ ja.sjöverketl ?.en behovs trafik infördesfr o n

1935 återkoa tillfälli.p persontrafik 3n~te--::nr-isbe— --v- v
sknlle Sala bcnsdrd förandras jrundlirt^

i_n.ien

en siG

ade alari

 avstickare till
11 rasta ta.pplanesicifte

Ot-

19eå-06-03.

lånraroetsnpsanerats,
tå^ar oaleddes därför via Z:
rottes i i-In.selsberj, 1 3n:
sta: Stationens sirnaltek:

:en

iilt

ass krävde
.:_

Se att av dalanendelns
:en M-? 1953-05-29 1931-12-1
åar.3t.5'Jorde bilburen tkl frim

inte aktuell, då
riakadaaanl ä^gnin

ned^av e.j f
 Zajer—

-klarering. Cabyrgnad, var

porter

arran.pe3an.pet ej vax- peraanent

gsa Tid SålsjÖTsrket alstrar ailt.iäat t-iäanitta Iran oO-tale nar aparupprustninxar i Zotnarppar
stetrans-

oerpsTåstaanlaads och -Crebro lan försörjts*härifrån. Detta"'^'-
enda uppgift - SJ Gods drog sig tix norbergsonrldet fr o :
Ido^er^linjen är nu "tjäastejärnväg" i Banverket. liakadaa
we—a na^ naraast galit sparfömyelsen Avesta Zr^lbo-7rövi

nu oanans

a 1990-04-01

:an spor-

För egna anteckningar:



30.

%

>y€ 1: iS;
irii

A/y^*/ »if/ /' ,' *if*A'fyy^'*f'A .> ^,f. ' Aiftt'//y, rfitj/}rfrytfA A/yty,
yi,' Af,//i*y/, t,f'f/Af*f ' A rf r/yty^f^' f» ' hrA/tya AuAtA A/
,rA r/fff i //ff'fff/'f/'y i'» */if*ff*A fffA ( ftyr/tAnyi Aj,,/A. f A^/AA-r/y<f rt/rty

''// ■ /f Af. f/At f fr ytf/* Af* A fr f A/A A. fn>'Aiy^'tA/\trAAtr. fr/ZytffArf*/ /fAAf^tt/ft
A //Art,, fAuif Ar . /.'tA*ytfArf ■ AAf^frr\ .,„*„/ rf//y/t' A/t A Aft/ttAittrA • A//AurA,A.
.»rtnfffftt fnytr /tft'/ ,AA/r^ff rt// /t rt.,r rt ttyAf/t ify* *' tr**'*'At téttyt fr  yr rAi/ Atrr .
.,/,, / ̂ '//AtrfffArrfA . //,.„ fffAr , /'/'f A.;ArtA, . 'Ajffftff: At'/AAr/ ' A/f A„y,/riAftAA.
ff/rt, , y/,r„,AA, ,tA • yyr^rt i/t ' y',ffrA,f: Ar rrrrf rrrA AffftftA/f . /r Ar fry,/i,, t A
Ai ./ff. ,,ffff yr /ri AfA,'rrr/fyrfrA,iA/., rry^rA/Af . ̂7/, Af-y rA,  yr rri ffffrArr/
f.ri,..f///rAA/ffA,fyr,/rf_ rA„ f fr/,„,.,/* r A rAfryrffyr y -i ,rrr, rrr i . Ar rAAfr r/
yjrA.f^f/ rfyrirt//frfAr r rA' ffft Afty ftr '• /jfAryfitfyAfr' Atfrrrf /fAArrAfhrfrr'.

Ay.fffffAr fiAAft /ffA,yrrAfrrfrytrl f,/rr-Arrrt.f tA//ff ■* At/trAiy
•  ̂ fi Ariy fA'ft / ' ^rirA ///f*/'

,  . W/riyAyA i f*r rty-' ' //fAfy.t fttfyrrrt i . .

- O/ AyAys. */ y

Akiicbrev t Norbergs Jcrnvägs Bolag 1852.
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övi£.i\5f\A JAHiNVAGSKLUaaEiN

L

1865

Tlri-Tabcll
/..r rftMLnm-rarn- orh Vi\rti tr»nu

Sr«r«årJ.

Ängf. Dalarnc, Kap. F. B. Gotbe.
AfjÄr från Siockholm till Engelaberg och Sinedje

backen hvarje Mfindag och Thoradag ...,

-  frtn Eiigelsberp till .Smedjebacken hrniii
Tiadag och Fredag _

-"--v »»Kvjoucrgdcncioca
Jinlm Iwirjo Onsdag och I.ördag

frän Eiigelsberg till Stockholm hvaije Onsda.
och Lördag '

Angf. Horberg. Kapt G. E. Sederström.
Vfpir frdn .Stockholm till Engelsberg och Sroi-dje-

backen hvarje Tisdag orb Lördag
-  frfin Engelsberg till .smedjebacken hvarje

Unsdag och Söndag
fråti Smedjebacken till Engelsberg och Stock

holm hvarje Måndag och Thorsdag
från Engelsberg till Stockholw hvaije Måndae

och Thorsdae ®

Afgåiigstid.

u Aiif(. joun.

Pngerårliga tiden för ankomst till

Engelsberg. Smedje
backen. Stockholm.

C e. in.
T. X- F.

1 e m.
T. & F.
G e. m.

1

I  c. m. T. & K.
•» e. ro.

9,.in f. m. 0. & L.
2 e in.

Th »•c S.
6 f. m.

2 e. m. Th. & S.
8 f. ro.

G e. m. 0. Ä- S.
1 e. nt.

0. & S.
6 e. ro.

1 e. m. 0. & s.
6 e. ro.

9,30 f. m. M. & Th.
1 e. m.

T. & F.
8 f. m.

2 e. m. T. & F.
8 f. m.

thrAstgk.

Jerobantflga/gflr hvarje Tisdag, Onsdag. FFedag och Söndag från Kårrgrufvan
•> Norberg
" Högfors

»  hvarje Måndag, Thorsdag och Lördag från Karrgnifvan
- Norberg
"  llögfors

JernbaiitAget återgår frin Engelsberg straxt efter ÅiigfHrtvgets Hnkumst dit-

.ll.is f. m.

11,30 f. m.
12 på dagen
12.1 s e. m-
12,30 e. ro.
1 e. m.

till Engelsberg

till Eiigeldbeig

Weasman-Birkena JeroTäg-

Jt-rubantåg afgår från Smedjebacken
"  3 Munkbo
* ̂ " Sandsta

•> ankommer till Marnas

I  afgSr från Marnas
r  - Sandsta

"  r åiankbo
ankommer till Smedjebacken

Alla uagar
utom Sön- och Helgedagar.

f. m-

U

•»,12.
t).4 o.

7,4;..
?>,2o.

48.

9.

e.m.

4.

t,I2.
L40.

n.is-

fi,4a.
7,20.
7,48.
8.

Passagerare • afgifi.

Ira klass |2:a klass.
iVfln .smedjebacken.
Kmt.

1:

2ri.

Kmt.

l.*i

3n.

GO.

frän Marnfis.

öO.
7:..

25,
1.5.

CO.

Iivaijo Månd:ig, Onsdag. Tliors
(Ing u> li Lördag.

r.m.e.m.

5. 5.

7.30.8,30
8. 1 a

9,80.9.

från Grangärdc.

511.

50.

25.

25.

8,48.1.

Angb&ten Catl 1 sjön Wessman.

Afg. fr. GrangSnie till Härnäs Jernvägsslation
Ankommer till ålaruäs r ..
Afgår från Mnmiis r ..
Ankommer till Qraugäide > ..

Tid Sm««Ijebaek*D. i OkatslfVAresårdan dartUdai och vid H«rali JernvågittatloD, t deo nåra dtrlotlll beUgraa GSatxIf-
fare^Srdon llammorraliat. laiat • Oraiiptrdoi Okitglffaragård floaaa vll mftblerade rom fOr ruaode och god raaiauratioo.

8.25
9,30
10.

-',4i..
2,60.
4,20

25.

25.

25.

25.

.<^un- och Helgedagar.

f. m.e m.

,30.!L30
7,40.:I,40
8. |2.
8,:in. 2,30

S46.,2.4S.
*.io..H,io
9.80. 3,30
9,4.*.'3,4 A.

Pa.<flOgcrare- afgift.

I:a klass.|2:B klass
från Smedjebacken-
Kmt.

12

25.
50.

från ålarnäs.

Rmt.

15.

30.

25.

3«».
.W.

15.
23.

30.

Tills vidare

från GrangUrde.

11
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SVENSKA JÄRNVÄGSKLUBBEN

1868

StockfaoliD—Smedjebacken—Muriläs samt Engelsberg—Norberg,

till den 15 ingnstl 1868.

frän Stockholm afgär: älervänder: Passagerare-afgift.

Till Engelaberg:
Ängfartygen

Norberg, kapt. C. E.

N*

SS m

Mo
Ca

8?
m

up

»S

S5|
B'

3
•»
a
m
A

r

Sederöiröm
Dalarne, - F.G.Gutke
Piue, n A. Tulén

Mänd. & Tborsd. kl. 5 e. m.
Tisdag. & Fred. n h n
■^horsdagar » 7 *»

Onsd. & Lörd.' kl. 1 e. m.
Mänd. & Tborsd. » 1 •
Mändagar n 7 f. m.

8
8
6

50
50

5
5

50
50

3
3
2 50

I samband med dessa Angbätsturer afgä jembantäg emellan

Engelsberg och Korberg:

alla siieknedagar.

Till Smedjebacken:

frän Kngelsberg kL 1 e. m.

3 Högfors 1,10 '
Norberg n 1,40 "

frän Kärrgrnfran kl. S,30 fm-
& 10,30 f-m.

3 Norberg • lO.iO »
3 Högfors » ll.so 3

.viigliiriyiieii
Norbrr;;. U:\pt. C. E.

Dnhiriie, .* F.G.Gutke
Mänd. Sl Thor.-d. kl. 5 e. m
Tiait. & Fred. n 5 »

Onsd. &. Lurd. kl. S.so f-m
Mänd. Tborsd. » S,30 f. m-

-10-
10

-6
6

— 4
4

—

«•
A

O

a
Si

en
ca

90
2.

p

s
ep»

s

3_

O
O

3

Ströfflsholms Kanal.
kapt. .Sv. Hrdatrdm

Sni««ijebacUi»n M 1,
Liinilgrcii ....

.•^mcdjfUacken ^ 2,
!:apt. V. .Sveiissoo

Lord. n 3

Onåd. pfi aftonen.

Tiad. i dagntngcu.

Sond. i d:o

Tisd. d:o Lörd. i d:o

Ångfartygen Norberg. Dalame och .Ströreabolnia Kanal
anlända till Smedjebacken omkring kL 6 e. m. dagen efter
afgfingedageu fr&n Stockholm.

Jembantfig afg& emellan
Smedjebacken och ifamäi bvarje belgfri dag neml.:

frfin Smedjebacken kL 6 f. m. & kl. 5,3o e. m.
Maruaa a 7,40 f. m. & a 7 a

•

■^Aogf. PJtis ntfltrlokar resorna till Fagersta brak.
Vid Sme<ijcba<*ken, & fifiatgifvaregdrdcn derstädea och vid Momäs JemTngastation, & den nära dflr>

intill Ivliigna OiisigifvarrgArduii llnminarfallet ilitnas v&l möblerade rum fÖr resnttdo och god reataurniion.
Kdutmidainiiärcr: i Stockholm for Norberg. Daleme, StrömshnlmB Kannl, och Smedjebacken N:o 2

Herr J. K- Nnrdling^ Lilla Nygatan N:o 23. L tr. upp: för Plus och Sinedjebacken N:o 1 Herr C. O. Strind-.
berg, Riddarliolinshamnen; i Smedjebacken för Norberg, Dalame och Strömsholms Kanal Herr C. O. Carl
son; för Smedjebacken N:o 1 Herr J. Wanberg: samt för Smedjebacken N:o 2 Hi-r L. Blackstadius. .
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N.J. = S.y.B.J.

SV EN Of\A JARNVAoSKLUBcE.N

Ångeisberg - Karrgruvan -(Bålsjöverket) Spårvidd
1435 mm

STATIONER, HALL- & USTPUTSER M.M. NJ

SWBJ SJ

km TRAFIKPUTS ÖPPNAD Sign. Sign. nedugd

0.0 en(2:lsberg

ÄTJi^lLSBERG från / 19
27/7 1876 Eb

Äbg
1.0 Angeisbergs bruk hpr 1) ca 1940 - Abgb 1/11 1962

1.4- Angeisbergs bruk Ip 2) 30/12 1899 Äbr Äbgb (1958)

4..1 a^IYTEN (SJ) 3) 1/7 1900 Snt Snt 27/5 1-967

5.3 Snytsbo hpr - Snyb 1/11 1962

6.3 Bloradalstäkt hpr ca 1940 - Bltä 1/11 1962

7.2 Fallbron hpr - Flbr 1/11 1962

8.2 HÖGFORS
Högfors hlp från / 1954
Högfors Ip från l/l1 1962

4) 30/8 1876 Hf Hgf
Hgf
Hgf 1/12 1981

10.4. 1-kuritzbacke hpr ca 1940 - l'kba 1/11 1962

10.9 Livsdal hpr ca 1940 - Livd 1/11 1962

12.3 Rosendal hpr ca 1940 - Rsdl V11 1962

14.5 2^0RBERG

Norberg Ip från l/7 1984
4) 30/8 1876 Nbg

Nbg 1/10 1989

15.1 Mimerfältet Ip Jtun 1/12 1981

16.2 Hackspettbacken hpr ca 1940 - Hasp 1/11 1962

16.9 Mossgruvan Ip
Spännarhyttan Ip från l/4 1974

Före 1883 Mg Msgr
Spy 1/1 1986

17.9 KARRGRUFVAN

kMgRUVAN från l/lO 1916
Kärrgruvan hlp från l7lO 196O
Kärrgruvan Ip från 1/11 1962

4) 30/8 1876 Kä

Kä Kär

Kär

Kär 1/4 1990

19.6 Torget Ip (KNJ) (KNJ km 17.6) Tg Tgt 1/12 1981

19.8 Bålsjöverket Ip (KNJ) (KNJ km 17.4) 5)

Klb.J. = S.W.B.J. Norberg - Klackberg - (Nordansjö) Spårvidd
1435 mm

0.0 NORBERG 4)
Norberg Ip från l/7 1984

30/8 1876 Nb Nbg
Nbg 1/10 1989

0.8 Storgruvan Ip 26/10 1917 Srg St gr 1/10 1968

ca 1.0 Eskilsbacken Ip 3/11 1914 Nedlagd

1.9 Ostanmossen Ip 9/8 1908 Öm Qnmo 1/101968

4.4 KUCKBERG (KKJ)(KrJJ km 4.5) 6)
KLackberg Ip från / 19

7/3 1883 Kg KLb

KLb 1/6 1970

6.2 Nordansjö Ip (KKJ) (KNJ km 2.7) 13/6 1898 Nö Noö 1/11 1976

För egna anteckningar;

U



-inn. 1 } ir-noa .-^gelsbergs stations gräns.
2agelsbergs andra station, vilien fortfarande

star icvar, med plattform av slaggsten. Stationen är i dag kraftioi:
ombyggd. Uppmd omkring årsslutet 1975-76. Äigelsberg har haft
fpa stationer. En vid Framnäs och tre innom nuvarande stationsom
rådet. under sommaren använd som ångbåtstation fram till 1930-talet

2) Lagd innom äigelsbergs stationsgräns och slopad "i eget namn".
3 ) Kvar som trafikteknisk station.

4.) Datumet 30/8 1876 avser normalspåret.
5) Spåret Kärrgruvan - Bålsjöverket fr.o.m. l/l1 1958 ägt av Norbergs

Gruvforvaltning. Trafikerat av SJ.

6) lå bangården hade KNJ & SWBJ vardera två spår.

Rälsbusshållplatserna hade inga signaturer under S^J-tiden. De angavs
i fotnot i respektive tågs tidtabell.

KÄLLOR OCH KALLMåTERB-L

Kjell Aghult

Svensk Författnings-Samling

Torsten Olsson

Inledning KNEJKEN Tekniska uppgifter,
kilometeravstånd ochkompletterande uppgif
ter om stationer, signaturer & tidtabeller.

Kungörelser.

Äldre ritningar över bana och stationsom
råden, teckniska uppgifter om gruvor m.m.
utmed banan. Aktie.

Sveriges Järnvägsstationer ORBIS 1948 Bilder.

Svenska Jämvägsföreningen 1876 - 1926 Bilder, linjekarta och höjddiagram.
Leif Bergort Tidningsurklipp.

Egna^uppgifter, grafiska tidtabeller, kompletterande signaturer, viss bandata,
bangårdsskisskis ser och samnanställning,

Gun-Britt & Ake Jannes son

STATIONER PÅ NORBERGS JERNVÄG 1856 - I876

KARRGRUFVAN, NORBERG, HÖGFORS och ENGELSBERG.

För egna anteckningar!
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N.J, ~ i,«^.^,0« «ngelsberg - :iärrgru7an
1  ̂

ENGELSBERG
1873

• A  ̂m ti ti ^
Spårvidd 1188 mm

H

y■ ntoL ^JZ^cn^ u/AcU^ i%2uäiViÄ,
<iajZu^ £Ct,^

lA •«
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^nodöberg
1935 1

na/x

namnoi

iSa iif

^ 91 »' /V*'

5W8

iWOX

AAfANNINOKy

/

Y"**V

HAM!iSTATio:;8a r rnsij?.!?.;

O

So

tt
1H-

ENGELSBERG

CHamnstation)

Stationshuset som antagligen flyttades
från Framnäs eller Högfors när gamla
banan lades ned 1876 har varit över
gångsstation mellan järnvägen och ång
båtstrafiken. Ångbåtsbryggan låg rakt
nedanför. Idag står huset kvar, kraf
tigt ombyggt. Användes (med två lägen
heter om rum och kök) som fritidshus
av SJ Fritidsförening i Västerås,
VäntsalsdÖrren borttagen. Skorstenen
är av samma typ som N,J, hade på sina
hus, ELatformskanten av slaggsten lig
ger kvar.
Huset som gick under namnet Hamnsta
tion användes de sista åren ai ång-
båtsbolaget, ända tills trafiken upp
hörde i mitten av 1930-talet.

e

Ake Jannesson
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ÄNGELSEERG

/•••^ ' J? -<•

Industrispår till Angeisbergs Bruk och till Ångeisbergs
brädgård.

■Jlvc.l^-. JJf ^

Amannmopn

Stationshus Rälsbiisahall-
RJ 1. i8S6-ia7s plats
KJ z- 1878 5^ 1940-1962

SWB 3- 1876-1900
SWB t 1900 -'

För egna anteckningar:
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i^  \ p. C
EkoDOirmk karta över blind annat ön. 1908

Hrryslwui

t  -Ai SNYTCN st»

y jÖo äo 1,'^'^'
1  ̂

r. ' .ftT ri » 1 -®t' \
\ I I 11 •">V//T^/T

LkonormU kana pwt bland iniul Snvubo. 1908.

hkonomuk karta t>vef blano annat lliomdal. 1908

Stationshuset salt, numera privatbost
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H3gi'ori henginl s«dd flin v^uter. Tore den siora cmbyg^aden 1874. TrisniR fnn 186S ur I IL Tidning efler teckning av Meyer.
JemkORtorcti bildsamling. NLgot beskuieL

Till höger utmed spåret syns gamla järnvägens stationshus, som låg
nedarJTör herrgården.

Stationshuset sålt

till privatbostad.

Industrier: Industri

spår utgår till Hög
fors bruk och Pers-

bo A£,

yv- -.iVkV

iKm
j''

:ioKtoc.s scatior., neJlajvi tor .s:;" •. : I: ,1r. i;

Nögforö 1935

/7m *S'n.

77//h, /iänfon brx//r
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1 nv^ yy

J  »"i'.-i

p^Vras^

bkonomuk kana över biand annat Homfardet. 1908.

:z 'T

• SkoOti

Ekonomisk kaita över bland annat Tidttsbo, 1908.

Ekonomisk kana över bland annat Rosendal. 1908.

O m 2» iOO/rn/

k
ekonomisk kina o*ei blanJ annat Perstio. 1908.

Norbergs tre järnvägsstationer åren 1856 - 1962.

Station nr 1 I drift 1856 - 1875, nu förfallen privatbostad
Station nr 2 I drift 1876 - 1962, 19A5 ersatt av ny, nr 3.

KORBERGS JERKiTÄG
Korbergs station 1876.

Käcrgtufvan

Jlcnvlg

Jari^TS^ Jsrnvig
1656-75.

Ald-hea

Horbergs

rst-

.fcivonuUa-4.^ '

jyOKBERCS JEEM\6 !
äM^ Äi Jå7é /T" ' .

>y if y rg*

Engelsberg

21
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MORBERC-

Norbergs första järnvägsstation som var i funktion
ärefl 1856-1876. .N'orberg kom senare att få ytterligare två
stycken stationsbyggnader som under hand ersatte varandra.

31

-^ocöergs station oed personalen saolad år 1900. Ttån vans-
cgT ar igenkdnaa följande personer:

Stationshuset sålt 1987.

Sorbergs tredje och sista järnvägsstation. I för-
jrunaeti den publika delen och till höger godsmagasin.
Ulden från tidigare bangårdssidan. 1991. Bangårösskiss Norberg se sid. 25,
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"ORBEPOS JEBUV^C
Katrqrufvjir» sCJClcnsonrådq IflTS

r  " i

-

CodsaaRsaln
Mj*nst«bo»tBd

y«rfcatad

NyKtnaan

•jj. ̂ alaian
8atni:«fd«hlU

♦©"."♦■•af

J.-* -irawaa-*.
NORBERGS JEaN"V\G

måti^té

Polheas-
hjulec

Ucfih,

\. ✓

\ y

.filla • \

V^ylab

SkTallecbacken

SKALA

' SSC.JCiirTt/f.
V n,.t /'

,///P /
^^Svinrygg/sn
O-.å.^ ./Hatbo
)  w a - •♦

. VeLojmjiyr/
i

Uo;)pec

'■''tan

,J3ern"hards"h

iOOSO o roo too 300 u>o soo coo
<  ' ' ' ' ' ' ' im.

Kärrgrufvans fyra järnvägsstationer åren 1856 - 1962. .
Station nr 1 I drift 1856 - 1865, nu vårdad av Hembygdsföre:^
Station nr.2 I drift 1865 - 1876, nu privatbostad. ■
Station nr 3 I drift 1876 - 1915, ödelagd .sedan 1916.
Station nr 4 I drift 1915 - 1962, ödelagd sedan 1974. j
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/iorberg 1935

NoaasRcs jesotxg och
KHYLHO-NORBEHCS JäRHVAG
Renricad och faststäHd
stadsplan iör centrala
KÄcrgruvan. Hy station
anvisad på casådets
våstra sida, den flyttades
1915 till östra sidan.
Scaasplanen fastlast 1876.

^ detta saoaanhan;.

/**r
Karrgruvans station 1

6
^Scacion 2
c:a 1365-1876

\ljUiuttidiKr,

3:de xfTAX>'A
1375-L315

aoniertn I001 7 or')3;na.

För egna anteckningar:
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KÅRliGIiUVAN

Fig 36. Den äldsta järnvägstacionen i Kärrgruvan och
vid Norbergs Jernväg. Verandan tillbyggd efter mitten
av 1860-talet då byggnaden ucphörde vara station.

Karroruvans andra jarn-
vny.ss ta t lon åren L8o5-l 376 .
oilcien visar bv^s^nacion
den Jr numer oriva: bostad.

iCdrroruvans tred
je järnvågsstacion
som togs i drift
30 augusti 1876.

Observera gas
lyktan på hus
knutarna och de
många mjölkflas
korna i förgrunden.

Bilden från 1900.



SVENSKA JÄRNVÄGSKLUBBEN

Stationshuset rivet 1974-.
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NYA MORBERGSFALTET, med 750 mm banor vid Gustaf Adolfs Schakt inlaqda
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iiorberg - rilackberg Spårvidd
1435 Mn
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iCLdCABERG

Stationshuset salt,
nu-'3era privatbostad
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K0LNi:;GB3aG

Ekonomisk karta over bland annat Kolninebeic, 1908

Uarkbrrn iilap. ckonomiOu karian.
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