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HISTORIA

Av Nils Grafström,  Kalle Karlsson och  Johan Kresser

Sammanställda  av  Göran Rosén

Nils Grafström och Pär Ryberg bland Rustansbergs underbara historia

Kalle Karlsson...             ...och...            ...Johan Kresser
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Av Nils Grafström
Bmås-Nytt nr 3 – 1996

Jag skall med dessa rader meddela vad jag hört om det som hänt med Patronus av Rustansberg
och hanses familj. Eftersom han fått en liten fyraårig son vid sin sida (eller s.m.s. på halsen)
har det ryktesvis framkommit en liten penibel historia.

Nåväl, i begynnelsen anno 1950 städslades av patrons hustru en från bygden knappt
fjortonårig flicka som ena pigo å herrgården. Hon skulle, tillika övriga anställda pigor, syssla
med allehanda göromål å gården.

Efter några få månvarv slutade denna nyanställda piga sin tjänst hos patron helt hastigt samt
avreste från trakten till okänd ort (troligtvis med patrons benägna hjälp).

Tösabiten lär enligt ryktet fått en pigtjänst hos en mycket god vän till patron, vilken bosatt
sig i Minnesota.

Strax efter denna tid gick patrons lagvigda hustru verkligen ur tiden vid en skenolycka med
hästspann. Patrons dotter befann sig vid tillfället i en av Amerikas förenta stater, Minnesota
och av en hart när outgrundlig slump sammanfördes bemälda piga med patrondottern under
en av de talrika hembygdsfesterna i svensknästet. Allt eftersom kvällen led framkom vissa
omständigheter i dagens ljus.

Den nu fyraårige sonen efterhörde under aftonens lopp, å barns nyfikna sätt flertalet gånger
fadrens existens. Bestämdes sålunda att den lille olyckan skulle under storasysters ledning
kunna medfölja under kommande besök i hemlandet.

Dottern avsålde senare sina intressen i den välrenomerade hotell- och nattklubbsrörelse hon
förestod samt avreste när tiden var mogen till sitt kära fosterland Sverige i sällskap med den
lille brodern vid sin sida. Därföre står den nu så stolte patron med sonen helt plötsligt
tillsammans med dottern och övrige f.d. anställde vid sågverket i Rustansberg, där han i akt
och mening nu skall fostra sonen till en framgångsrik och synnerligen aktad ny patron.

Reds anm:
Ovanstående historia är i all hast nedtecknad av Rustansbergs borgmästare samt över-
lämnad, vid en av dennes – alltför sällan inträffande besök å denna tidskrifts redaktion.

För Rustansbergsgazetten västra redaktionen i Gbg,
Eder Kål Porter
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Två insändare från Bmås-Nytt nr 1 – 1998

Undertecknad föreslår härmed att bestyrelsen för Sandlidsbanan kopplar in restaurangvagnar
åtminstone i de fjärrgående tågen. För uttråkade resenärer skulle det kännas skönt att få
koppla av en stund och njuta av en god måltid under resans gång. Dessutom skulle
restaurangvagnar i tågen höja statusen på Sandlidsbanans tåg så till den milda grad att folk

skulle vallfärda både från när och fjärran , enbart för
att avnjuta en god middag i något av tågens restau-
rangvagn.

Jag har även förslag på restaurangvagnspersonal.

Det är Gunnar Lindberg som jag varmt vill rekom-
mendera. Förutom att han är en god matlagare är han
skicklig på att hantera både koppar och fat sedan den
tid han var mässkalle på steamern Burgundia av
Göteborg, som på Nordsjön i sydvästliga stormar
inte krängde alltför obetydligt för att ge tillräcklig
träning i att klara porslinet på Sandlidsbanans
krängande tåg medan de slingrar sig fram mellan
stock och sten.

En matglad resenär

Som boende och verksam i Sandlid är det praktiskt taget omöjligt att skicka brev till exempelvis
Rustansberg – där det finns flera för affärsverksamheten mycket viktiga personer. Man kan för
exempel behöva:

• Skriva till prästen och anmäla faderskap till stinsens dotter.
• Skicka offert till Patron med erbjudande om leverans av hotellpottor.
• Skicka till inspektorn på Rustansbergs ångsåg en beställning på en vagnslast
 brädor till emballagelådor.

• Skicka friarbrev till Disponentens dotter (hon som är hemkommen från Amerika).
• Skicka till stinsen på Rustansbergs station ett erbjudande om att få köpa tjuvskjuten älg
 (som han, med provision, säljer vidare till Tur.– & Jvgshotellet).

Exemplen ovan visar på behovet och insättandet av en postfinka i tågen skulle underlätta
affärsverksamheten i regionen så betydligt, att järnvägens frakter skulle öka i form av sågade
trävaror, pottransporter, livsmedel (till Tur.– & Jvgshotellet), friarresor m.m..

Sätt därför in en postfinka i tågen!
Pottsvarvarn
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Av Nils Fritjov Spenaten
Bmås-Nytt nr 1 – 1998

Pottsvarvaren är som figurerna i tecknade serier — tidlös. Han är tidlös liksom världen kring
Sandlidsbanan. men har ändå ett förflutet. Den här berättelsen är om då han fick sparken från
järnvägen och när han fick öknamnet Pottsvarvarn.

Pottsvarvaren heter egentligen Erik Eriksson. Han har fått samma namn i både för- och
efternamn, för då behöver man inte bry sig om, ifall han är född under den tid då barn fick sitt
efternamn efter förnamnet på fadern, eller den tid då barna får samma efternamn som fadern.

När den här berättelsen börjar har Erik varit anställd vid Sandlidsbanan en tid. Han har ingen
högre utbildning, inte för att han var obegåvad, utan för att det fanns så mycket annat att ägna
sig åt under hans tonårstid.

Då Erik, som sagt inte var obegåvad, tillägnade han sig ganska snart kunnande i alla
förekommande löpande arbetsupptifter på Sandlid station.

Den här dagen när han fick sparken var hans sista arbetsuppgift för dagen att lägga
utfartstågvägen för eftermiddagståget mot Rustansberg och Bortomvärlden.

Då han så lagt utfartstågväxlarna och som brukligt och efter gällande säkerhetsföreskrifter
övervakat dessa tills tåget passerat, kunde Erik försjunka i sin egen värld — vilket han också
gjorde. Denna hans ouppmärksamhet ledde till att han snubblade på ett växelklot, vilket
trafikchefen, som reste med eftermiddagståget, såg när han tittade ut från tåget då det for
genom kurvan ut mot viadukten.

Trafikchefen hade allt för ofta haft besvär med personalens spr-tproblem, för att anta att
Eriks snubblande berott på annat än att han var f-ll. Trots Eriks goda rykte som en nykter
person kunde hans anställning inte räddas, ty vad ett högt befäl vid järnvägen har fått i sinnet
går ej att ändra på. Detta gäller generellt och fortfarande. Ganska snart efter att Erik fått
sparken, skönk resandeantalet på järnvägen drastiskt. Det var nämligen så att Erik under sin
tid vid järnvägen även bedrev resebyråverksamhet. Många av de populära resor som han
arrangerade var (naken-) badresor till Vattenlösa Sjö – gropen västnordväst om Rustansberg.

Idén med n-badresorna var ganska fyndig. Det var ju inte bara de badande som reste med
järnvägen. Nej då! Det var ganska få på den här tiden som var så oblyga att de vågade bada

nakna. Särskilt som det inte ens på den här tiden fanns
något vatten i sjön, som kunde skyla de badandes behag.
Långt fler var de skaror som reste till sjön för att njuta
åsynen av de badande. Särskilt som människorna på den
här tiden var ganska så pryda, så att vanligtvis inte ens
den egna hustrun vågade lyfta på särken. Inte heller
fanns det video att titta på som idag.

Vattenlösa Sjö hållplats.
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Därför var det stor sensation och folk reste med tåg från både när och fjärran till Vattenlösa
Sjö för att se de badande nymferna.

När Erik så fick sparken ville han inte hjälpa järnvägen
med inkomster längre, så han lade ned sin resebyrå-
verksamhet. Trafikchefen som sparkade Erik visade sig
aldrig mer på Sandlidsbanan, men började dricka tröst-
medicin i så stora mängder, ryktas det, att han blev röd om
näsan.

Kort tid efter att Erik fått sparken, hände det sig att ett
fjärrgodståg i östlig riktning spårade ur med fem vagnar
strax före viadukten. Två av vagnarna var fullastade med
porslinspottor från Gustavsfjell till Elfsborgs rege-
mente och Erik som inte var längre bort än att han hörde
oväsendet från urspårningen sprang dit. När han såg alla
dessa porslinspottor bland all bråte så började han att sortera upp dem. Hela pottor gömde
han och trasiga pottor lade han väl synligt. I det kaos som uppstått var det ingen som tog notis
om Eriks förehavanden.

När värsta chocken lagt sig till en förhandlingsbar nivå erbjöd sig Erik att röja upp och
transportera bort porslinspottorna om han fick köpa dem som var hela för en ringa summa.
Då ju de flesta pottor till synes voro trasiga, lyckades Erik få köpa potthögen för en mindre
summa penningar s.k. (s)pottstyver.

Efter tre dagar, med hjälp av skottkärror, grannens häst,
övriga familjen med tillhörande svärmor och hennes
släkt, lyckades Erik frakta hem potthögen. Hela pottor
travade han in i boningshuset i varje ledig vrå som inte
behövdes för matlagning eller att sova på. Äta gjorde de
ute eftersom årstiden inte var alltför oangenäm för detta.

Trasiga pottor slängdes in på dass i den vrå där fjölarna
som ändå inte användes var placerade.

De trasiga pottorna krossades ytterligare i mortel till
hönsmat. Om allt inte är sålt så finns det väl ännu hönsmat
av dessa pottor kvar för leverans till traktens höns.

De hela pottorna har sålts i större och mindre partier åt olika håll. En del har svärmor målat
blommor och annat skojigt på så att dessa har de fått bättre betalt för.

Obekanta som ej känner till hur Erik fått tag på sina porslinspottor, tror att han svarvar dem
själv och att han därav har fått öknamnet Pottsvarvarn.

NFS

Badnymfer från Vattenlösa Sjö,
med av censuren åtvingade
nödiga klädespersedlar inför

publiceringen i detta numris av
Rustansbergs Gazetten.

Ett av de hela nattkärlen, som
senare såldes  på svarta börsen.
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Av Nils Fritjov Spenaten
Bmås-Nytt nr 2 – 1998

Till Er sentida medlemmar av BMÅS ska jag här berätta om Brittensbro lådfabrik.

Denna låg ovanför slänten vid Brittensbro hållplats. Man kan ännu se resterna av fabriks-
grunden i form av en hög stenkuber liknande stora gatstenar. Ävenså finns en del annan bråte
kvar där som rester efter lådfabriken.

Det var torparen Brutus Spont som byggde om sitt torp till lådfabrik en tid efter tillkomsten
av Rustansbergs ångsåg. Det var fattigt och eländigt på torpet, som brukligt var och är på torp,
så torparen for med ”skarpstrillan”* till Rustansbergs ångsåg, och köpte på kredit ett hästlass
brädor, i lagoma dimensioner att snickra möbler av – bord, stolar, kökssoffor, skåp och annat
som kan behövas i ett hem.

Man kan undra varför en ”girigbuk” som disponenten lämnade kredit till en fattig torpare,
men möjligen anade han en framtida avsättning för sina brädor till torparen. I så fall fick han
rätt – för några årtionden i alla fall.

Efter en tid av flitigt användande av stämjärn, rubank och fogsvans fick torparen och hans
söner en stor beställning av dynamitlådor från Gryttorps dynamitfabrik.

Som flitiga möbelsnickare hade Spont med söner lyckats spara en del pengar som nu satsades
i byggandet av lådfabriken.

För transport av brädor byggdes en industribana mellan Rustansbergs ångsåg och lådfabriken.
Vagnarna drogs av Rustansbergs ångsågs ånglok, som även användes for transporterna av
timmer från skogen till sågen. Loket finns ännu bevarat tror jag.

Direktionen för Sandlidsbanan har aldrig varit hågad att bygga infrastrukturer for godstrafik.
Exempelvis kan den uppmärksamme besökaren av Rustansberg se att Rustansbergs Ångsåg
inte ens fått ett eget lastspår. Ett förhållande som starkt bidragit till att sågen ej fått den
utveckling till storindustri – med de leveranser på världsmarknaden som den såväl förtjänat,
inte minst med tanke på tillgången på omgivande förnämlig råvara, i form av jätteträd.

Rustansbergs
Ångsåg.

Full verksamhet
råder med att såga

fina brädor till
traktens stora

Lådfabrik.

* Hälsingland: ofjädrad enspänd hästvagn med järnskodda hjul.
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För Brittensbro lådfabriks del, löstes utlastningsmöjligheterna med att en järnbana byggdes
i slänten ner mot Sandlidsbanan.

En tralla med påbyggd vågrät plattform forslade lådämnena utför slänten. Trallan firades och
hissades med ett stubbrytarspel. I sitt övre läge anslöt trallans plattform i jämnhöjd till en
plankgång som ledde till fabrikens inre, i sitt nedre läge anslöt trallans plattform i höjd med
en lång lastbrygga.

Utlastningen gick så till att lådämnena (för att ej vara skrymmande var lådorna ej slutgiltigt
hopspikade) drogs för mankraft inifrån fabriken ut på plankgången och ställdes på trallans
vågräta plattform, varefter de firades ner till lastbryggan där staplar av lådämnen radades upp.

För hanteringen av lådämnena, som var staplade i ca 1½ meter höga staplar på föregångare
till vad som nu kallas lastpallar, användes en slags föregångare till pallyftare som man numer
ofta ser varubilar använda.

Dessa föregångare till pallyftare tillverkades i fem exemplar i den smedja som ligger vid
svängen på Sandlidsbanan mellan Brittensbro och Rustansberg. Det var den högsta konjunk-
tur den smedjan någonsin haft påstås det. Man kan säga att det var i den smedjan som
pallyftaren hade sin vagga. Tänk på det, när Ni ser den sentida varianten av pallyftare.

Då dagens lokalgodståg kom och gjorde uppehåll vid lastbryggan medförande godsfinkorna
som skulle lastas, stod lådämnesstaplarna på plats och kunde snabbt lastas in utan dröjsmål.

Emellertid hade även Sandlidsbanan ibland svårt att undvika att anställa alltför ”gnetiga”
personer och naturligtvis sabbade en sådan verksamheten vid Brittensbro lådfabrik.

Ett trafikbefäl såg med oblida ögon att tågpersonalen hjälpte till med lastningen och
dessutom begärde han av lådfabriken betalt for tomdragningen av finkorna till Brittensbro.

Lång osämja uppstod, vilket resulterade i att bröderna Spont flyttade sin lådfabrik till annan
ort, liggande vid Norra Berglags järnväg, där man hade bättre sinne för service.

Trafikbefälet fick sparken från Sandlidsbanan och började på SJ. Där tycks han fortfarande
vara kvar, vilket förklarar att SJ:s kunder ”skräms” över till privata järnvägsföretag.

NFS

Bemälde  trafikbefälet.
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Insändaren...

För te kuna döva strisessen å få lit avkoplin då en reser me Era t g, borde I ha mä en
tinningsp jk på Era t g, som säljer tinningar. Så har mann haft på SJ, innan dum gik i panson
(tinningp jkera föstås). De fins masor å intresanta o allmänbildane tinningar så sum ”Hänt
i väkan”, ”Se åck hör”, ”Fålket i bild” å flera anra bra tinningar sum f lk kan läsa på era t g
å få lite almenbilning.

Men etter sum I inte har nån resturangvang i Era t g kan ju tinningsp jken åkså sälja mat
så sum ”Marabo mjölksjokela”, k ler, karameler å så!

Det ryktas att...
...kanelbullar icke längre må saluföras å Rustansbergs Ångbageri p.g.a Svenska

språknämndens rekommendation. Därför efterlyses nya recept å s.k. snabel-a:n.

Beträffande den utvärdering av tätningsmedlet MOOCKA-GITT, som förevarit å Hr godsägaren
J. Bryléns ägor, har det framkommit att detta undermedel å nämnda ställe uppfyllt alla tänkvärda krav.

Därför har nu benämnda medel ordinerats, för att i ett antal ton levereras, s.m.s pö om pö,
till grundförstärkning å det planerade hotellbyggets platåbeläggning, vilket arbete tyvärr
p.g.a. dessa omständigheter blivit avsevärt försenat.

Medlet har emellertid visat sig ha en otroligt god tät- och vidhäftningsförmåga, så att ett stort
antal flanörer, utnyttjande de närliggande gångvägarne, erhållit en icke ringa åklistring av medlet
å sina skodon. Detta har haft till följd att även dessa (skodonen) blivit ”platåbelagda” i så hög grad
att man vid senare promenad å stadens gator kunnat notera att en viss grad av ”rundhet under
fötterna” förelåg (ej att förväxlas med ”drag under galoscherna”).

Stadens polis har, genom änkefru Pilskséns uppmärksamhet tillkallats och var som brukligt
snabbt på plats per tjänstecykeln ”Nimbusraketen”, för att därstädes omedelbart konstatera
att troligtvis grovt fylleri förekommer. Förstärkning tillkallas från Sandlid och anländer
således framåt eftermiddagen med ett extra insatt kravalltåg, för att om möjligt stävja det
otillbörliga uppträdandet i form av våldsamma skratt, oväsen, såväl som svordomar, från de
av MOOCKA-GITT-en drabbade fotgängarne.

Dramats upplösning, om det finns någon, kommer troligen att meddelas läsaren i något
kommande numris av R-G.

Eder allerstädes närvarande kolportör i Rustansberg,

Ångsågs-Nisse

En almänbildater räsener
NFS
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Sandlidsbanan — Älgbanan av Johan Kresser Bmås-Nytt nr 4 – 2001.

Det är nu 18 säsonger som vi har kunnat köra ånglok på vår nu legendariska järnväg, ja just
legendariska! Folk känner mer och mer till densamma ute i landet, pratar om den, historier
och händelser på banan diskuteras och sprides. De blir mer eller mindre sanna, så uppstår
legender och stoff till skrönor. Jag har nedtecknat flera av dem och här följer en.

Lokförare Ångve, vi kallar honom så här, på legendariska loket Best-Five(!) hade med sina
passagerare passerat Rustansberg och kommit ut ur den långa kurvan mot Brittensbro, när han
upptäckte något stort på spåret. Han slog till bromsarna och fick stopp på tåget i grevens tid.
En älg, en stor X-taggare, låg på spåret och hindrade all trafik. Vis av tidigare älgmöten
backade Ångve tåget tillbaka till Rustansberg. Vi tar det andra spåret istället förklarade Ångve
för de oroliga passagerarna, det skall nog gå bra.

Så åkte de på den nya linjesträckningen fram till Brittensbro. Vem stod inte där och väntade på
spåret? Jo, just det, älgtjuren! Ny inbromsning, stopp! Älgen verkade uppretad och störd ur sin
ljuva sömn. Han sträckte fram huvudet, böjde ner det mot Best-Five och brölade fruktansvärt.
Hur skall det här gå, tänkte Ångve. Men just då hade ångtrycket i pannan stigit så pass kraftigt
att säkerhetsventilerna släppte ut överskottsångan med ett väsande ljud. Ett moln av vit ånga
täckte snart hela loket. Detta blev för mycket för den stackars älgen och med ett högt språng
och en galopp åt andra hållet längs banan, bort från ångvidundret, försvann han ur sikte.

Nu kan vi lugnt fortsätta sade Ångve till de uppskärrade passagerarna. Vi åker ner till Sandlid
Central och börjar om på nytt, så får ni åka genom tunneln denna gång.

Sagt och gjort, än en gång via Rustansberg och Brittensbro fram till tunneln och igenom.
Tvärstopp igen! Denna gång vid Ångared. Visst stod han där, ilsken och brölande framför
loket. Men älgens hjärna reagerade blixtsnabbt – vidundret med sitt väsande och ångmoln
blev ånyo för mycket. Helt om och iväg!

Ångve torkade svetten ur pannan och kunde så småningom fullfölja åkturen med sina passagerare.

Ryktet om Beast Five och hans framfart på Sandlidsbanan spred sig snart bland de övriga fredliga
älgarna i skogen och man antydde att ”Besten Five” måste bort, annars lämnar vi området.

Några dagar senare kunde man läsa följande rubrik i den förträffliga Borås Tidning:
”Tragedi på Göteborgsbanan – X-taggare försökte stånga X 2-2”

Det gick som det plägar eftersom stål är hårdare än djuriska horn om än så stora som X.

Sedan dess har vi visserligen varning för älg på Sandlidsbanan, men våra nuvarande vänner i
skogen uppför sig som normala älgar skall och skyggar vid alltför närgångna möten.

Idag finns tyvärr inte Beast Five här bland oss längre, vilket betyder att de annars så älgglada
tyska gästerna kan andas ut. Nu kan de bara få se de övriga fredliga älgarna i godan ro avnjuta
skogens späda aspesly runt Sandlidsområdets vildmarker.

Johan Kresser, biljettör
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Av Ångsågs-Nisse
Bmås-Nytt nr 3 – 1998

Stor uppståndelse blev det i bygden när ryktet spred sig att
kungen skulle komma till Rustansberg och övernatta på Tu-
rist- o Järnvägshotellet.

Journalister och andra nyfikna från både bygden och bortom-
världen bokade in sig på hotellet, för att närvara vid kungens
besök. Patron anlitade ortens hovmusikant Jonke Brunstsell för
att underhålla konungen och hans följe.

Titeln hovmusikant hade Brunstsell fått efter att han i sin
ungdom medverkade i ett teatersällskap, som vid något till-
fälle uppträtt för kungen. Huruvida Brunstsell själv medver-
kade vid detta tillfälle är något oklart. Frågar man honom
svarar han alltid: ”Jag kunde inte så noga hålla reda på vilka
som fanns bland publiken!” Hovmusikantens dagliga sysslor

bestod i att dagsverka hos bygdens folk. Bland annat var han föreståndare för böndernas
gemensamt ägda maskiner, såsom tröskverk, den kombinerade klyv och vedkapen samt andra
maskiner av liknande slag, som han turnerade runt med bland traktens hemman. Vintertid
plogade han de gemensamma vägarna.

Då det var arbete varje dag från morgon till kväll, blev det inte så mycket tid över till att träna
på dragspelet och därför skulle hovmusikanten helst ha velat avsäga sig uppdraget att uppträda
för kungen. Samtidigt kände han sig emellertid hedrad av ett så fint uppdrag, varför han
tackade ja efter att Hyvel-Olle lovat att hjälpa till.

Hyvel-Olle brukade spela fiol på danstillställningar,
men hade fått sitt namn av att han till vardags skötte
maskinhyveln på Brittensbro lådfabrik. Han var stolt
över sitt arbete och av rädsla över att några fler än han
skulle lära sig sköta maskinhyveln, vaktade han dess
funktioner och inställningsrattar noga så att ingen skulle
kunna ta ifrån honom jobbet.

När så den stora dagen för kungens besök inträffade,
samlades det mycket folk på stations-området. Skol-
barnen stod där och viftade med sina hemmagjorda flaggor, medan lärarinnan nervöst
vankade av och an i rädsla över att barnen skulle glömma texten till kungssången som de
ihärdigt tränat på i åtminstone två veckor.

Så anlände då äntligen eftermiddagståget från Bortomvärlden med kungen och hans följe
tillsammans med massor av annat löst folk som bokat in sig på Turist- o Järnvägshotellet.

Hanses majestät i
egen hög person.

Hyvel-Olle och Jonke Brunstsell.
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Värdigt och elegant rullade tåget in på stationen. Det storhjulade, blankglänsande lokomo-
tivet sken i solskenet – som brukligt med Sandlidsbanans lok (när solen skiner förståss).
Spänningen var hög och ingen tänkte för stunden på att kungavagnen, som borde vara
inkopplad i tåget, saknades. Kungen med följe klev ut ur en helt vanlig ynklig personvagn, som
vilka kretiga och pletiga som helst, åkte i. Människorna hurrade, barnen viftade med
flaggorna och sjöng. Patron var värd och visade runt på ångsågen, som dagen till ära hade
rensats från tomma och fyllda ölflaskor. En tur gjordes med industribanan till Brittensbro
lådfabrik, där det finurliga transportsystemet med pallyftare besågs och beundrades.

Kvällen kom och det var dags för hovmusikanten Jonke och Hyvel-Olle att bege sig till
hotellet. Någon tid för samträning hade inte funnits, så därför satte de sig på varsin sten på
vägen till hotellet för att i alla fall få lite övning på några låtar. Något försenade kom de så
fram till hotellet där kungens uppvaktning otåligt och nervöst väntade. Då även musikanterna
voro nervösa och, trots uppvaktningens protester, fann sig nödsakade att gå på dass,
försenades uppträdandet ytterligare.

Fjärsman, oombedd men rund under fötterna och dimmig i själen efter att ha stärkt modet och
självförtroendet med produkter från sin apparat, som han själv givit sig tillstånd att inneha
och bruka, snurrade omkring i hotellets foajé likt ett vaktbi. Om någon idag hyser moraliska
betänkligheter över att fjärsman beviljat sig själv tillstånd att bruka hembränningsapparat –
för att stärka kropp och själ i sitt nog så viktiga värv – vill jag påtala att detta är inget mot vad
dagens kontokortsfösedda samhällsföreträdare gör för att uppnå detsamma på skattebetalarnas
bekostnad.

Då fjärsman ej var ombedd att vakta kungens säkerhet, utan detta mera var en självpåtagen
uppgift föranledd av ämbetet, hade ingen underrättat honom om kvällens underhållning. Då
så musikanterna sent omsider rusade in på danssalongens scen, vinglade en armviftande och
hojtande fjärsman efter i försök att avhysa inkräktarna. Så mycket musicerande lyckades
musikanterna ej åstadkomma, enär de jagades runt av lagens viftande armar, men det blev ett
spektakel som jag inte klarar av att beskriva till fyllo.

Kungen och övrig publik förstod inte stundens allvar, utan trodde fjärsman ingick i själva
showen. Publiken tyckte det var himla roligt och underhållningen övervägde många gånger
den väntan som förevarit. Ja, detta var en underhållning som länge lät sig omtalas på bygden.
Hovmusikanten tackade fjärsman för hans lyckade medverkan i showen och menade att det
var han som räddade föreställningen från att bli ett fiasko och fjärsman grundade efter detta
traktens enda nykterhetsförening.

När folk erinrade sig att kungen inte hade åkt i kungavagnen, började rykten spridas om att det inte
hade varit kungen som besökt Rustansberg, utan i själva verket släktingar till patron som hade
arrangerat det hela för att locka gäster till hotellet, som länge hade dragits med dålig lönsamhet.

Ja, detta var alltså innan serveringspigan Anna kommit på hur hon, med sin begåvning, skulle
tjäna extra pengar och som lockade fabrikörer och annat fint folk som hade råd till hotellet.
Men det är en helt annan historia. Ångsågs-Nisse
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Av Nils Fritjov Spenaten
Bmås-Nytt nr 4 – 1998

Pottsvarvarn var järnvägstjänsteman på Sandlid C innan han fick namnet ”Pottsvarvarn”.

En dag hade trafikchefen för Sandlidsbanan besökt Sandlid och sagt till stinsen att: ”Den som
kan komma på ett sätt att öka resandefrekvensen med minst 15% skall få 10% av intäkterna
i provision.” När Pottsvarvarn fick höra detta, föddes idén med nakenbadresorna. Inte så att
det gick att arrangera badresor varje dag, men åtminstone på söndagar, när folk var något så
när lediga och hade tid för en tågutflykt.

”Om jag kan få provision begränsad till söndagar, skall det nog gå att öka på biljettintäkterna,
åtminstone de dagarna”, tänkte Pottsvarvarn. Som han var bekant med både prästens och
patrons piga i Rustansberg, berättade han för dem om sin idé. Då de båda voro lediga å
söndagarna, egentligen för att gå i kyrkan, och inte tjänade så mycket varken hos den snåle
patron eller hos prästen, syntes idén lockande.

Pottsvarvarn var inte den som ville sko sig på fattigt folk. Nej då, de skulle dela upp
förtjänsten mellan sig så att Pottsvarvarn skulle sköta administrationen och reklamen och
pigorna skötte nakenbadandet.

Eftersom vissa gör allt för pengar, tog det ej lång tid för pigorna att bestämma sig, så
Pottsvarvarn ombads att närmare höra sig för hos stinsen på Sandlid.

Pottsvarvarn ville inte mötas av några moraliska betänkligheter från stinsen, utan frågade
endast om han kunde få den utlovade provisionen gällande endast söndagar.

Då trafikchefen tog emot varje litet bidrag till att höja banans intäkter, svarade han ja då
stinsen vidarebefordrade frågan till honom.

Genom konduktörens försorg spred det sig vida omkring att det var nakenbad i Vattenlösa Sjö
vid Rustansberg på söndagar och som jag tidigare berättat om i BMÅS-NYTT, reste folk dit
med tåg i stora skaror. I Rustansbergs kyrka var det nu så korta gudstjänster under den här
tiden att man knappt hann dit förrän de var slut. Detta på grund av att även prästen måste skynda
iväg till Vattenlösa Sjö och smyga i buskarna (moralen tillät honom ju ej att synas på platsen).

Serveringspigan Anna på Turist- & Järnvägshotellet i Rustansberg kände sig missgynnad av
allt detta. Medan andra av traktens unga damer tjänade extra pengar på nakenbaden i
Vattenlösa sjön, var Anna fullt upptagen med att servera alla besökare som kom till
Rustansberg och tog in på T-&Jvg-hotellet för att titta på nakenbadarna.

På tisdagar var det vanligen lågkonjunktur på hotellet, då brukade Anna få ledigt och fira
söndag – om jag nu får uttrycka mig så. Som det nu inte ens fanns ett enda syföreningsmöte
om tisdagarna uppe i Rustansberg och Anna inte var den som hade ro att sitta med armarna
i kors, hittade hon på ett eget sätt att sysselsätta sig med.
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En söndag hände det sig att en konstkritiker skulle stiga av tåget vid Vattenlösa sjön där
järnvägsbolaget byggt en provisorisk träplattform. Denne konstkritiker stirrade så ögonen
höll på att trilla ur skallen när han fick se de sköna damerna. Han blev så betagen att han inte
såg sig för hur han klev, utan snubblade och föll ner från träplattformen. Åtskilligt mörbultad
och med ett antal skrubbsår hjälptes han upp på tåget igen och fick åka med till Rustansberg
för omplåstring av Anna på Turist- & Järnvägshotellet.

Då ju konstkritikern endast tänkt besöka Vattenlösa sjön under dagen och därför inte hade
rum på det fullbokade hotellet, fick han en fristad i Annas pigkammare.

Vad som tilldrager sig i en pigkammare brukar hållas i det fördolda. Så även denna gång. Vad
som kan förtäljas är, att efter denna händelse fick serveringspigan Anna mycket jobb – och
hon tjänade pengar – året om! Fint folk som hade råd, reste till Turist- o Järnvägshotellet i
massor för att ta serveringspigan Annas tjänster i anspråk. De både åt och drack och för det
mesta övernattade de även på hotellet.

Hotellägaren, det vill säga patron, insåg att Anna skulle hinna med många fler gäster, som
hotellet skulle kunna tjäna pengar på, om hon ägnade sig åt dem på heltid istället för att
mestadels var upptagen med hotell- o restaurantgöromål. Ja, det skulle i längden bli en
betydligt bättre affär än när han anordnade kungabesöket. Därför anställdes en  ny piga och
Anna fick sparken, men fick behålla pigkammaren.

Konstkritikern hade nämligen upptäckt att Anna var en naturbegåvning även som porträttmå-
lare och han gjorde reklam för henne i ”Bortomvärldens Allehanda” samt alla andra tidningar
han skrev i.

Anna själv tyckte att det var mycket trevligare att måla porträtt och tjänade betydligt mer på
detta än hon gjorde som serveringspiga.

NFS

Den förföriskt vackra och företagsamma
serveringspigan Anna.
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Av Nils Fritjov Spenaten
Bmås-Nytt nr 2 – 1999

Till Er sentida läsare ska jag tala om att förr i tiden fanns ett slags folk som kallades statare.

En enkel beskrivning av statare är, att det var årsanställda pigor och drängar på bondgårdar,
som i huvudsak fick sin lön i form av mat och husrum.

Stina hade fram till den här berättelsen börjar, varit statarunge och statare i Bortomvärlden.

Medan hennes syskon flyttat till Stora världen och dess industrier, hade Stina blivit kvar i
statarstugan för att ta hand om sin åldrige far, samtidigt som hon arbetade på den lantgård, som
hennes far troget arbetat på under hela sitt arbetsverksamma liv, det vill säga så länge han orkat.

Bonden hade väl helst sett en arbetsför karl i stugan, men som Stinas far hade varit en trogen
och duktig arbetare, nändes inte bonden köra ut gubben, när han inte orkade arbeta längre.
Dessutom var det så att Stina var en mycket duktig piga, kunnig i alla lantgårdens göromål,
såsom konservering av gårdens slaktprodukter, ladugårdsskötse1, skördearbete, matlagning
och osttillverkning, för att nu nämna några exempel.

Stinas mor hade dött några år tidigare, och nu hade även Stinas far dött, 83 år gammal. Därmed
var Stina fri att flytta när hennes årsanställning var till ända.

Hennes syskon hade skickat henne respengar, och skulle ta
emot och ordna jobb åt henne i Stora världen.

Som Stina inte var så resvan och inte så noga kunde läsa
tidtabellen, kom det sig att hon helt oplanerat hamnade sent en
mörk oktoberkväll på Sandlids järnvägsstation, efter att kommit
med sista kvällståget.

Då det ibland förekom att resande blev strandsatta på samma sätt
som Stina, hade man ordnat med enklare nattkvarter i lok-
stationens vattentorn. Efter att fått hjälp med att bära in sitt
handbagage till nattförvaring i resgodsrummet, skulle
resgodsbetjänten följa Stina till vattentornet och visa henne på
dess alla faciliteter.

”Vad är ett vattentorn för något?” tänkte Stina. Kyrktorn hade hon hört talas om, men
vattentorn? Skulle hon kanske dränkas så att de kunde stjäla hennes bagage? Resgodsbetjänten
hade uniform som fjärsman. Där hemma i Bortomvärlden var fjärsman visserligen en barsk
karl, men han var ju till för att hålla reda på att folk inte slogs eller stal från varann, så det var
väl samma sak med den här unge uniformsprydde mannen, att han företrädde det goda.

Lugnad av denna tanke, följde Stina med neråt vattentornet, där man nu kunde se fotogen-
lyktorna från loket som nyss backade förbi stationshuset väsande och med skramlande
koppelstänger. Loket stod nu på vändskivan och svängde mot slaggspåret.

Statarstina vid ankomsten
till Sandlid C.
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När Stina och resgodsbetjänten nått fram till vattentornet, hade loket backat av vändskivan,
och man kunde höra mansröster och slammer från askrakor, när lokets asklåda rakades ur i
nattmörkret.

Resgodsbetjänten öppnade den olåsta vattentornsdörren. Från det höga omålade, sotiga
brädtaket hängde en fotogenlampa och från dess svaga sken kunde man se att det åttakantigt
rummet delvis var indelat i bås med enkla brädväggar och dörr in till varje bås.

Vad som mest fångade Stinas uppmärksamhet var den stora ”järnspinnrock” som till synes
trampades runt av någon osynlig. Resgodsbetjänten förklarade lugnt att det var en vatten-
pump, medan han visade in Stina i ett av båsen. Som båsen
saknade egna tak, fungerade fotogenlampan även som belysning
för dessa. I det svaga sken som strilade in från överkanten av
brädväggen kunde Stina se två träslafar med halmmadrasser. På
en bänk låg en del hopvikta sängkläder. Oroad över den ovana
miljön lämnades Stina av resgodsbetjänten.

Stina kunde inte lägga sig till ro. Hon var normalt en trygg
person, men järnspinnrocken där ute, som något spöke måste
trampa oroade. Ja någon annan förklaring kunde hon inte finna.

I nattens dunkel med den främmande miljön och ensamheten,
kom skräcken.

Efter en stund hörde hon någon komma in och syssla med något.
Det lät som om någon höll på med järnspinnrocken.

Tyst smög Stina fram och gläntade på dörren. I dörrspringan såg
hon skenet från glöden i järnspinnrocken, vars lucka var öppen,
det sotiga ansiktet från en ung man, som öste in kol. Ansiktet såg
allvarligt men vänligt ut, varför Stina tog mod till sig och gick ut
till den unge mannen.

NFS
(Den olidligt spännande fortsättningen följer i nästkommande numris av BMÅS-NYTT)

Vattentornet
på Sandlid

Insändaren...

Av överdirektören för Sandlidsbanan kräver jag att Ni säger till konduktören att han hänger
upp en lampa i förstaklassvagnen, så att jag slipper alla överförfriskade och från Vattenlösa
Sjö upphetsade karlslokar, som i mörkret tafsar på mig både här och där, när tåget far i
tunneln. Handväskan blir förstörd när jag måste använda den för att freda mig!

Rekorderlia Kysksén, Ryttmästarinna
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...fortsättning från föregående numris.

Av Nils Fritjov Spenaten
Bmås-Nytt nr 3 – 1999

Pump-Olle hade ärvt sin stuga med tillhörande jordplätt och uthusbodar av sina morföräldrar.
Stugan bestod av två rum, skafferi och kök, som också användes som vardagsrum.

En stor del av jorden upptogs av potatisland samt en del grönsaks- och fruktodling, som tog
mycket av Olles tid att sköta. Särskilt jobbigt var det med sättning och potatisupplockning,
som med enkla verktyg och utan hjälp tog flera dagar. Olle var självförsörjande på potatis,
vilket inte var oävet då hans lön som stallvakt på Sandlidsbanan inte var stor och dessutom
vore det ju rent syndigt att inte bruka brukbar jord.

Olle hade det ganska bra egentligen. Vad han saknade var en kvinna i huset, som sällskap och
kanske det viktigaste, någon som höll huset varmt under den kalla årstiden. Ortens unga
kvinnor i giftasmogen ålder, såg förstås att det fanns plats för en husmor i Olles stuga och
många skulle heller inte ha något emot att dela sitt liv med honom. Det skulle kunna bli ganska
drägligt.

Det passade sig inte för en ung kvinna att visa sig allt för angelägen. De få som försökte, blev
ganska besvikna. Inte för det att Olle var ointresserad, utan för att han kände sig så tafatt i
kvinnligt sällskap. Av rädsla och generad över att visa sin egen angelägenhet, intog han en
känslokall attityd, som verkade avskräckande för vidare kontakter, från kvinnornas sida.
Att Olle själv skulle våga visa sitt intresse för någon kvinna, var inte att tänka på.

Stallvakternas huvudsakliga uppgift var att hålla vattenståndet och fyrarna vid liv på uppställda
lok mellan turerna. Lokputsen var också viktigt för en privatbana som Sandlidsbanan. Helst
skulle man ha de blankaste loken på knutpunkterna, där de olika privatbanornas lokomotiv
jämfördes med varann.

Skötseln av varmluftmaskinen som pumpade vatten till vattentornet, ingick också i
stallvakternas jobb, liksom bromsblockbyten, biträda med tubdragning, kolning och ask-
tömning m m.

Pumpolle vandrade med unikaboxen i högra handen mot lokstallet. Namnet hade han fått
därför att han särskilt intresserat sig för och ingående studerat och satt sig in i funktionen på
den varmluftmaskinen som fanns i vattentornet och där pumpade vatten upp till tornets
cistern. Oktoberkvällen var mörk och kylig och Olle hade nattskift. Hans första uppgift var
att ta emot loket och hjälpa till med att dra vändskivan samt biträda med andra göromål på
loket, som strax skulle anlända med dagens sista persontåg.

På grund av den dåliga belysningen vid lokstallet, kunde inga omfattande arbeten utföras
nattetid under den mörka årstiden, varför nattskiftena den här årstiden var ganska lindriga.
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Låg bara vändskivan rätt och eldarna var nöjda med tillsynen av ”sina” lok och vattentornet
och trågen i koltaget fyllda när morgonen grydde, var det ingen som klagade på stallvaktens
arbetsinsats.

Som brukligt hade kvällsskiftet lagt vändskivan för loket från kvällståget, som rullade in på
Sandlids bangård ungefär samtidigt med att Olle nått fram till vändskivan för att kontrollera
dess läge. För ett ögonblick bröts nattens mörker av skenet från personvagnarnas fönster
medan tåget skramlade genom spårkorsningen, strax bortom vändskivan.

Olle ställde ifrån sig unikaboxen intill väggen på skjulet vid slaggropen och strax kunde han
skönja loket komma backande i mörkret. På grund av krånglet med att tända lokets
fotogenlyktor, var endast den ena baklyktan tänd. Sakta rullade loket med stängd regulator in
på vändskivan med ett dunk för varje axel som rullade på. Ett väsande ljud hördes från
ångbromsens cylinder. Olle drar in vändskivsspärren med spärrspaken. Tillsammans med
lokpersonalen vänds nu loket mot slaggravens spår och loket backar sedan sakta med ett
väsande från pysarna in över slaggraven.

Eldaren rotar omkring i fyren med ett spett och rör upp gnistor, som i nattmörkret tydligt kan
ses virvla upp ur skorstenen. Asklådan blir tömd, eldaren går runt och släcker lokets lyktor,
varefter loket lämnas över till stallvaktens skötsel. Olle hämtar en tjärsticka som han sticker
eld på, går sedan och lyser med den på vattenståndsglas och manometrar i de uppställda loken,
skottar in några skyfflar kol här och var. Hämtar unikaboxen vid slaggropsskjulets vägg, ser
efter medan han går förbi koltaget hur mycket han måste fylla på och fortsätter till
vattentornet för en stunds efterlängtad vila och värme.

Efter att ställt ifrån sig unikaboxen, går Olle fram till varmluftsmaskinen av John Erikssons
konstruktion, läser av lodet som hänger i en lina innanför vattentornets vägg. Konstaterar
med belåtenhet att cisternen gott och väl hinner bli full innan morgonen. Öppnar så
maskinens eldstadslucka och gnuggar sotet från cylindern med en långskaftad stålborste,
varefter Olle skyfflar in lite kol.

Sakta skjuts dörren upp till ett av de i vattentornet inrymda sovbåsen för övernattande
resenärer. Ett storögt skrämt kvinnoansikte visar sig i dörröppningen. Bländad av eldstadens
sken kan Olle ändå skymta henne. Han känner sig osäker när den skrämda kvinnan smyger sig
fram till honom.

– Hur kan en sno? frågar hon.
– Ôcken då? frågar Olle förvirrad tillbaka.
– Spinnrocken! säger Stina och pekar.
– Jaså, Olles nervositet minskar något.
– Den kallas varmluftsmaskin å den pumpar vatten upp te vattentornet,
   säger Olle och pekar upp emot taket.
– Varför då?
– Det är för att vattnet sa kunna rinna ner i loken! svarar Olle och tillägger:
– Vattnet värms upp te ånga, som driver loken framåt.
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För en person som hela sitt liv bott på en lantgård dit inget av den moderna tekniken nått, var
det obegripligt och främmande. Stina är frågvis, och Olle försöker förklara så gott han kan,
tills han kommer ihåg att han måste ut och se till loken igen och skotta kol i trågen så de är
klara att hissas upp med lyftkranen för att tömmas lokens tendrar.

– Får ja följa mä? frågar Stina som full av alla nya upplevelser ändå inte kan gå och lägga sig.

Olle har svårt att neka henne att följa med ut fast han tycker det är konstigt att en kvinna vill
vara ute med honom i nattkylan. Medan Olle går runt bland loken följer kvinnan med och
klättrar upp och ner i lokhytterna. Olle berättar om sina göromål, om sin stuga och
trädgården. Kvinnan berättar att hon heter Stina och tjänat som statare men att hon nu var på
väg till Stora Världen för att söka arbete.

Under samspråk hinner även trågen i koltaget att fyllas upp innan natten gått till ända. Det
känns för dem båda inte längre angeläget att Stina ska fortsätta sin resa.

I den tidiga gryningen, medan det ännu är mörkt, går två unga trötta men lyckliga människor
hem till Olles stuga.

NFS

Utdrag ur styrelseprotokoll från Sandlidsbanans
bestyrelsemöte fredagen den 13 december 1898.

§ 6

Med anledning av att en ryttmästarinna, Rekordelia Kysksén, har ställt krav på belysning i
vagnarna vid färd genom tunneln vid Brittensbro, diskuterades frågan ingående.

Styrelsens beslut blev att inte tillmötesgå kravet, dels önskar styrelsen inte frånta de resande
herrarna tillfälle till en stunds diskret tjusande med damerna vid tunnelpassagen och dels för
att eftersom det inte gives något elektriskt system i vagnarna, är det praktiskt omöjligt att
tända någon belysning strax före inpassering i tunneln. Detta skulle i så fall behöva göras
långt tidigare, kanske till och med före avgång och det förefaller inte ekonomiskt försvarbart
att ha belysningen tänd långa tider under dagsljus. Dessutom synes det bestyrelsen, som om
de flesta damer av naturen uppskattar manlig uppvaktning, särskilt som det nu sker diskret i
tunnelns mörker.

Ett vidare förslag av styrelseledamoten och tillika överkonduktören herr Augustus Pihlskman
om att tågen skulle kunna göra uppehåll en stund i tunneln, för att öka på tiden för det
välgörande mörkret, avslogs. Förslaget tycktes enbart ha proposerats för att på något sätt
försöka tillfredsställa förslagsställarens egna obskyra intressen.

Rätt utdraget intygar: protokollör Malthe Präntare
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Av Nils Fritjof Spenaten
Bmås-Nytt nr 3 – 1999

Vid tiden för Sandlidsbanans byggande fanns det stora planer i fråga om järnvägsbyggande i
Sverige. Enskilda järnvägsbolag växte upp som svampar urjorden. Många banor blev byggda
men de flesta som planerades kom aldrig till utgörande.

En av dessa som ännu inte blivit byggd, är Västernedan – Rustansbergs Järnväg (VnRJ).
Initiativtagarna till banan hade tänkt att den skulle få snälltågsstandard redan från början.

Dessa för den tiden något storvulna planer, var också orsak till att de föllo omkull. Det visade
sig alldeles för dyrt att anlägga en järnväg med så hög standard att den skulle tillåta tågen att
gå med så hiskelig fart som 90 km/tim.

Som ibland högfärden tar överhand över förnuftet, lät de drivande krafterna bakom projektet
Pontus Stålnacke och Brutus Justus, hellre låta banan vara obyggd än att bygga banan av
samma simpla slag som andras banor. Att järnvägen skulle vara till för att tjäna allmänheten,
föll Herrarna inte in, utan det viktiga för dem var prestige.

Andra intressenter i projektet, bland annat Patron i Rustansberg, försökte tala herrarna
Stålnacke och Justus till rätta, men detta lät sig icke göras. Patron, som gärna såg att järnvägen
kom till stånd, var villig att köpa aktier i VnRJ, men avstod liksom många andra finansiärer,
enär projektet skulle bli onödigt dyrt. Stålnacke och Justus började senare på ett annat
järnvägsbolag, där det inte var så noga med vad man gjorde.

Nåväl! Innan frågan om VnRJ var avgjord, bygg-
des Sandlidsbanan och Rustansbergs station
förbereddes att bli anslutningsstation för VnRJ.

I Storbritannien och Tyskland hade man börjat
rationalisera bangårdstjänsten med särskilda
torn, där man hade stativ, så kallade ställverk,
varifrån man med linor eller stänger kunde dra
växlarna vid omläggning.

Patron, som under sina affärsresor i Tyskland,
sett och imponerats av dessa ställverkstorn tyckte
att detta skulle man ha i Rustansberg också.

Om han nu själv kostade på tornet med virke från
sågen, var det rimligt att Sandlidsbanan och
VnRJ tillsammans bekostade ställverket, då de
båda skulle ha nytta av detta.

Eftersom nu inte VnRJ kom till stånd, blev det
inte något ställverk inmonterat men vem vet,

Ställverkstornet å Rustansbergs
järnvägsstation.
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än är det inte för sent. Detta är i alla fall förklaringen till varför ställverkstornet på
Rustansbergs station byggdes.

Fjärsman, som till allas förvånan i vuxen ålder blev en stor nykterhetsivrare och bildade
nykterhetslogen, hyrde in sig i ställverkstornet för att kunna använda det som ordenshus. Det
medförde att tornet kom att brukas som allmän möteslokal. Där ordnade man dans och biograf-
föreställningar där en biografidkare från Bortomvärlden kom med sin kantstötta resefilmprojektor
och visade sina filmer.

Frälsningsarmén från Stora Världen ordnade möten där med underhållande sång och stränga-
spel. ”Himmel o jord må brinna, höjder o berg försvinna, men den som tror skall finna,
löftena de står kvar” har mången gång ljudit från ställverkstornets lokaler med resonans från
det mäktiga nylagda taket.

Ni sentida människor ska veta att folk längtade efter underhållning på den tiden, innan det
fanns TV att titta på. Sattes det upp en affisch angående något spektakel som skulle bli av, var
det en högtidsstund som folk såg fram emot.

Folk kom med sina livstyckes-, strumpebands- och långstrumpsförsedda barn till ställverkstornet
och fyllde det till sista plats, oavsett om det var en raspig dålig film som visades upp och ner därför
att biografmaskinisten glömt spola tillbaka filmen efter föra visningen eller Frälsningsarmén
som mässade, spelade och sjöng, eller när nykterhetsföreningen spelade amatörrevyteater.

Vintertid var där lördagsdans till Hovmusikanten och Hyvel-Olles ljuvliga musik.

Ja, det var fin musik på den tiden innan senare tiders elektronik och slagverk kommit till och
förstört det musikaliska. Numer väsnas det för det mesta värre än i farsans smedja när någon
försöker spela. NFS

Ljuset i tunneln ...att på grund av de gällande ekonomiska restriktionerna kommer ljuset i
slutet av tunneln att tills vidare hållas släckt.

Åldern ...att fler och fler blir äldre med tiden. (Annat var det förr i tiden, kan man tänka
– då var det väl vanligare att folk fortsatte att vara unga.)

Flygfän
Och det, sade flugan, skall Ni ha klart för Er, att av alla mina små sk-t-r, kan en mycket
väl vara pricken över i.

Lönnbränning
Lönnbränneriet i Brittensbro utvidgar nästa år sitt sortiment till att omfatta även björk
och gran.

Karl Johan
Jag var på besök vid Sandlid C idag – tyckte att det såg lite svampigt ut – inte ett spor låg rätt!!?
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Av V.V.K.
Bmås-Nytt nr 4 – 1999

På tisdagen framkom uppgifter om att lokförare O. Allrond (vanligtvis arbetande å
ackumulatorloken Pigge & Gnidde i multipeldrift) fått sin tjänsteuniform allvarligt skadad.
Starkt misstänkt för denna skadegörelse är herr Micky Mouse och hans gnagande kumpaner.
Som stöd för denna misstanke uppges s k visitkort ha blivit kvarlämnade in situ.

Brottet, vilket blivit begånget i BMÅS container, kan ha
visst samband med sabotaget mot den för ett ånglok
absolut nödvändiga tändsticksasken, Solstickan med
Ture Nermans pojke på ena sidan. I frågavarande ask
fanns i hytten på det stora loket loket Britannia 70000.

Järnvägens kriminaltekniker S. H. Olmes uppger att
han säkrat tandavtryck å de avbitna tändstickorna.

Dessa ”disneydesperados” framfart måste omedel-
bart hejdas, annars förespås extrema svårigheter att
genomföra planerad tågtrafik efter millennieskiftet.

Vad gäller övrig säkerhet meddelas att själva ångpannan
är säkrad för Y2K men att det kan vara värre att få
vattenglasen dithän.

Vanligtvis välunderrättad källa vid lokstationen i Sandlid

Kr-m-t-kn-k-r S H Olmes
iförd tjänsteförklädnad.

Inför de stundande stora festligheterna å Rustansbergs herrgård i anledning av det förestående
Konungabesöket härstädes, anlände med tidigt morgontåg en dag i maj månad, en styck
trädgårdsmästare, en styck kokerska samt diverse löst folk. Däribland kunde, troligen, urskiljas
”Kulörten”, en tidigare färgstark politiker från västgötaslätten samt ett flertal prominenta
personligheter komna å tillfälligt obestånd.

PS. P.g.a. omfattande nybyggnation i och omkring
Rustansbergs station, har Kungliga Järnvägsstyrelsen
anställt två stycken extra ordinarie stationskarlar, dess-
utom har arbetslös hotellpersonal såsom hovmästare,
serverings- och kökspersonal setts ankomma med tåg-
transport från Gävletrakten. För att finnas till hands i de
fall ovanstående festligheter skulle tarva extra perso-
nal å herrgården eller annorstädes.

Nyligen tillkännagivet för allmänheten på Patron A-zons hemsida: http://www.o.fasa.se.

”Kulörten”.
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Från Kommunstyrelsen i Rbg har följande heta nyheter lyckats utläcka

BMÅS-NYTT nr 2 – 1999 är nu först i hela världen med att rapportera.

Med anledning av det starkt försenade nya hotellbygget vid Rustansberg, har kommunstyrelsen
nu beslutat sammanträda med kraft, pondus och treenighet (endast tre närvarande ledamöter).

Dessa tre har nu efter en arbetsam nattmangling (hugnade av m-d-llfl-ck-r och nattmackor
med pilsner) kommit fram till att man borde anlita den kända franska konsultfirman Jacques
Ahnusôn & Sônson från den stora staden där ”den verkliga smartheten” tycktes finnas. På
detta sätt tror man sig äntligen få till stånd det planerade hotellet, som tillsammans med
övriga planerade attraktioner skall komma att befrämja regionens näringsliv, vilket efter
lådfabrikens nedläggning tyvärr gått på haltande sparlåga.

Hotellrörelsen menar man sig på så sätt kunna återföra till Rustansberg, från det mer och mer
eftersökta natthärbärget i vattentornet vid Sandlid C. Här hava ju centralortens innevånare skänkt
allt material, från såväl överskottsbrädor från lådfabriken till rumsutrustning och hygienartiklar.

Nu har emellertid, även åt hr kom. ing. Petrus
Riskcèll, uppdragits att för mångsidighetens
skull inkomma med ett lokalt utformat men
hemligt förslag. Detta förslag har inlämnats i
vederbörlig ordning och från ingenjörkontoret
rekommenderas här ett hotellbygge enligt
”Just-In-Time-metoden” (JIT). Här föreslås
även att man från hotellet anlägger en bibana, eller
åtminstone en rutschbana, till Vattenlösa sjön,
där de hotellbadgäster som så vill, kunna beskåda

nakenbadets alla tillkommande skönheter från komfortabla åskådarplatser och väl utplacerade
badhytter. Härpå kunna de församlade sedan återvända till hotellet för stärkande kostintag samt god
nattsömn i såväl enkel-, dubbel- eller grupprum, allt enligt individuella önskemål.

Efter alla tidigare förfärliga fadäser med hotellbygget, se publicerade artiklar i ämnet, där
bl.a. tack vare änkefru Kyskséns rådiga ingripande, man lyckats rädda centrala ortens gator
från en beklistringskatastrof av utläckande MOOKCA-GITT, har nu hr juniorkonsulten Ahnusôn
Jr i samarbete med Riskcèll, kommit fram till att upphandling i stor skala bör genomföras
med hänsyn tagen till modul- och JIT-systemets stora fördelar. Här har man alltså möjlig-
heten att införskaffa hotellsektion efter hotellsektion när tidpunkten så är lämplig, samt låta
nämnda sektioner per järnväg transporteras ända fram till byggeriplatsen utan försvårande
omlastningar. På dylikt sätt menar de båda Riskcèll – Ahnusôn att nu dj-kl-r skall det bli drag
under galoscherna.

Tyvärr har det som vanligt senare visat sig att det förekommit viss, men ändå otrolig.
sammanblandning hos de flesta av leverantörerna i denna gigantiska satsning. Ritningar har
blivit insatta i sina hållare vid produktionscellerna och därvid då och då hamnat upp och ner
eller bakochfram, vilket resulterat i en salig röra.

Kom. ing. Petrus Riskcèll i arbetstagen.
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När den stora dagen nalkades och den första modulen anlände till den Rustansbergska
byggplatsen, befunno sig i händelsernas centrum den församlade kommunstyrelsen med
hustrur, den av pur belåtenhet ”brummande” Patron och övriga prominenta gäster, ja till och
med ett antal landstingsråd, för att riktigt kunna ”skåla in” den primära modulen.

Det gick som sig plägar, den första skålen gick direkt i vrångstrupen, då det visade sig att
skammen och förnedringen återigen lade sig tryggt vilande över hotellprojektet. Den anlända
modulen visade sig vara en övervåning och skulle vid utplaceringen komma att hänga fritt i luften,
vilken förresten s.m.s. bokstavligen gick ur flera stycken av deltagarna, vilka givetvis diskret
drogo sig lite åt sidan för att begrunda det inträffade och det oerhörda ansvar, vilket dem åvilade.

Förvirringen blev total bland de församlade, såväl herrar som medföljande fruar och damer. Stort
tumult utbröt, verbala anklagelser korsade luften såsom ljungande blixtar. Oväsendet och
upprördheten tilltog och de flesta hämningar och värderingar försvann som måssk-t in i dimman.

Då detta oväsen senare under dagen nådde
fram till Fjärsman Natanaël Physong  (foto t.v)
iordningställdes raskt Nimbusraketen för ut-
ryckning mot Rustansberg, där benämnde
ordningsmaktens riddare snart, med stor pon-
dus, virilitet och diplomati, kunde lugna de
församlade bråkstakarna.

Även hr prästen M. Khavet-Bocksén deltog i
kalmerandet och med lugnande ord föreslog
en avslutande stilla meditation i den numera
nedlagda kyrkan, för att man å plats även skulle
kunna beskåda konstutställningen ECCO HOMO.

Även i detta, förr så trygga kyrkorum, fanns fadäsernas fadäs till beskådande, då det visade
sig att en slyngel varit framme och med stor konstnärlig begåvning, medelst krita och färg,
omvänt vissa delar av verken till aktningsvärda omfång, vilket hos vissa besökare väckte stor
munterhet och beundran.

Vid denna skrifts pressläggning meddelas per rykande telegrafiledning att den nedlagda
lådfabriken nu i all hast kommer att flyttas upp till Rustansberg för att där ombyggas till
nedervåning åt de moduler, som annars komma att sväva fritt i luften. Denna nedre räjong
skall användas till café-, mat- & ölservering medan övre delar tilldelas hr PATRON som svit
och rekreationsbostad. De tidigare så stora planerna på en penthouse-våning har måst
krympas men hr PAT. säger sig, detta till trots, vara helt benöjd med arrangemanget, enär den
tidigare serveringspigan Anna, numera upphöjd till husfru, ävenledes erhåller tjänstebostad
i komplexet. Övriga fria utrymmen skall i mån av plats användas till hotellverksamhet, såvitt
nedre botten kan göras stor nog att härbärgera tillgängliga övermoduler.

Övrige tjänstehjon komma alltfort att framleva sina dagar i gamla herrgårdsbyggnaden så
länge icke f-föreningen lägger sina händer i väggen.

Polismästare Natanaël Physong  NRR

Eder kolportör Estrid B. Ashpan
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Av Nils Fritjov Spenaten
Bmås-Nytt nr 1 – 1999

Sandlidbanans enda lokstation har sedan banans begynnelse funnits å Sandlid. Därför var det
naturligt att dagens sista tåg från Bortomvärlden hade sin slutstation där. Inte sällan kom
resande mot Stora världen med detta tåg, men då blev de strandsatta i Sandlid utan
natthärbärge, i väntan på att morgontåget skulle föra dem vidare.

Av den anledning att det fanns långt framskridna planer på att bygga en järnvägsbana mellan
Rustansberg och Vesternedan och därmed göra Rustansberg till järnvägsknutpunkt, lät
traktens hotellföretagare, det vill säga Patron på Rustansberg, bygga det första Turist- &
Järnvägshotellet på platsen. På så sätt blev Sandlid utan hotell, enär att det inte ansågs finnas
marknad för mer än ett hotell i regionen.

Eftersom järnvägspersonalen tyckte det var genant inhumant, att lämna de resande ute i höst-
eller vinterkyla, kom man på att härbärgera dem i vattentornet. Att övernatta i väntsalen eller
i någon järnvägsvagn var ej till fyllest, då Bestyrelsen för Sandlidsbanan av besparingsskäl ej
tillät uppvärmning av dessa nattetid. Vattentornet däremot värmdes upp dygnet runt, året om,
av den varmluftmaskin som fanns där.

En varmluftmaskin kan enkelt beskrivas som en kolkamin som på sin överdel har ett stort
svänghjul med vev. Med denna vev förenas en arbetskolv och en deplacementkolv genom
varsina länkrörelser och hävstänger. I kaminen är en cylinder nerstucken, med ”cylinder-
toppen” nedåt i eldstaden. Deplacementkolven som är underst, består av en lufttät plåtburk
vars diameter är något mindre än cylinderns, varför luft kan passera mellan deplacementkol-
ven och cylindern. Arbetskolvens kolvstång består av ett rör, i vilket deplacementkolvens
kolvstång löper.

Arbetssättet är att då arbetskolven är i sitt nedersta läge, är deplacementkolven i övre läge,
varvid luft trängts ner i cylinderns nedersta del där den upphettas och därmed utvidgar sig och
trycker upp arbetskolven. När arbetskolven nått sitt översta läge, har deplacementkolven gått
ner och trängt upp luften i cylindern, där vatten omger cylindern och kyler luften, som drar
ihop sig, varvid arbetskolven ”sugs”, ner. Likt en ångmaskin finns ett visst försprång på
deplacementkolven men rotationsriktningen går ej att ändra.

Varför fanns då denna maskin i vattentornet?

Jo! På svänghjulsaxeln fanns en excenter, vars stång var kopplad till en vattenpump. Det var
denna pump som pumpade upp vattnet till vattentornets vattencistern. Pumpkapaciteten var
inte så stor, men detta kompenserades av att den pumpade dygnet runt.

På lokmästarns order hade stallvakterna spikat upp enkla brädväggar för att i någon mån
skydda de övernattande resenärernas privatliv. Delvis för att reta den snåla patron i Rustansberg,
men mest av medkänsla till de resande, skänkte Sandlids befolkning begagnade möbler och
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sängkläder till vattentornets härbärgesrum, som därmed blev en föregångare till senare
dagars vandrarhem.

Patron utövade betungande påtryckningar på Bestyrelsen för Sandlidsbanan, för att få sista
tåget för dagen att hänga av vagnarna i Rustansberg, så att de resande skulle ta in på hans hotell.
Men trots att patron var stor aktieägare Sandlidsbanan, lyckades han inte övertala Bestyrelsen
att hänga av vagnarna i Rustansberg och låta loket gå ensamt till Sandlid för att nästa morgon
åter gå upp till Rustansberg i tid att hämta resande och vagnar. Detta förfarande var alltför
oekonomiskt, tyckte Bestyrelsen.

Dessutom skulle ju eventuella Sandlidsbor som reste med tåget gå miste om sin möjlighet
att komma hem för natten. Man kunde ju inte lämpligen ha en massa resande inne i
ånglokshytten.

Den stackars snåle patron rasade – han såg i vattentornets härbärge en svår konkurrent till sitt
hotell. Särskilt som övernattning i härbärget var gratis.

Givetvis såg Bestyrelsen helst att de resande betalade för övernattningen, men då skulle de
resande börja ställa krav på viss komfort och dessutom var det ju ortsbefolkningen, som höll
med både möbler och sängkläder, så det kostade inte järnvägen något, bortsett de gamla
brädlappar man spikat upp som innerväggar.

Den s.k. gratislogin, i all sin splendida enkelhet, var ju trots allt gratis och detta kompen-
serade besvikelsen de resande kände över att tvingas få sin resa avbruten.

Detta skänkte på så sätt järnvägsföretaget god s.m.s. publik respons.

NFS

VARMLUFTSMASKIN
SCHEMATISK
AVBILDNING
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Sandlidsbanan och Älgsborg
Av Johan Kresser Bmås-Nytt nr 2 – 2002.

Frågar man en elfsborgare om Älgsborg får man svaret: ”Elfsborg är Sveriges bästa
fotbollslag!” Det har jag fått veta sedan jag som 12-åring kom hit från min födelsestad
Jönköping. Jag kunde i alla fall skryta med att Jönköping hade spårvagnar, Borås bara bussar!

Fråga göteborgarna vad de vet om Älgsborg, så blir svaret: ”Älvsborgs fästning ligger vid
inloppet till hamnen.”

Men Älgsborg, vad är det och vad har det då med Sandlidsbanan att göra? Jo det har med den
allra nyaste tidens historia att göra!

På årets första trafikdag frågade en biljettköpande mamma mig var borgen låg.
Jag upplyste henne om att följa Brostigen fram till första övergången, där hade hon borgen
till höger på denna sidan spåret.

– Vad heter borgen? frågade hon.

Ja, vad heter den? Sandlidsborg låter som en borg i sandlådan. Så gick det upp en älg för mig!

– Älgsborg, försökte jag lite osäkert.

Detta är den borg som Greve Dracula lät bygga i grevskapet Sandlid i mitten
av förrförra seklet innan järnvägen gjorde sitt intåg i de jungfrueliga markerna.

Mången av de nutida besökarna har varit och dragit i porten för att komma in, men
förgäves. Det sägs att greven aldrig behövde öppna några portar när han gav sig
ut runt sina domäner. Han passerade alla låsta portar med både häst och vagn.
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– Älsborr (boråsiskt idiom) de e ju ett fuppollslag, utbrast hennes son.
– Tyst, farbrorn sa Älgsborg, förmanade mamman, det bör han ju veta.

Man blandar sig inte i när föräldrar uppfostrar sina barn, så borgen fick heta Älgsborg.

Nästa familj hade hört vårt samtal om Älgsborg och frågade om det var tillåtet att fotografera
och filma borgen. Ja, den bästa reklam vi kan få är när nöjda besökare visar sina foton och
filmer för vänner och bekanta, svarade jag.

– Är borgen gammal? frågades det.
– Från förra årtusendet, svarade jag.
– Så gammal?
– Jaa det är den, kunde jag sanningsenligt svara.

För att underlätta för historieforskningen har jag gått igenom mina anteckningar om
Sandlidsbanan. Den första noteringen om borgen är från lördagen den 19/7 1997: Bröderna
Grafström arbetade med att bygga borgen. Jag kan tillägga att Nils Grafström är borgmästare,
ifrån Tidaholm här i Västergötland. Se där, ytterligare ett värdefullt bidrag till Svea Rikes
historia!

Tiden går, jag ser framför mig ett minitåg töffa förbi nedanför borgen och hör ångvisslan ljuda.
Jag ser framför mig skalder och skönsjungande trubadurer bland älgarna kring Älgsborg,
besjunga den och skalda, exempelvis följande:

Det byggdes en borg uti Norden
dess namn har blitt Älgsborg vorden
från borgen hörs sången och skaldade orden
och små tågen ångar fram härnere på jorden!

Johan Kresser, biljettör

Höj hastigheten på tågen! Ni kör ju fortfarande bara i 70 km/t,
fast man på SJ höjde hastigheten till 90 km/t redan på 1800-talet.
Ni ligger minst 100 år efter i utveckling! När nu andra banor runt
ikring rustar upp för att tågen skall kunna köra i 200 km/t borde
åtminstone Ni herr Direktörn kunna se till att tågen på Sandlids-
banan åtminstone kommer upp i en fart av minst 90 km/t.

Om det inte sker någon ändring kommer jag inte att använda
Dina tåg längre, utan springer istället!

En resenär som har bråttom

Säger Allrond.
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Av Ångsågs–Nisse
Bmås-Nytt nr 4 – 1999

På grund av det alltmer sedliga och andliga förfall (icke minst i vattentornet), nästan
gränsande till vad som helst, om nu läsaren förstår, har kommunalstyrelsen i Rustansberg i
samråd med polismaktens ombud (Nat. Physong) beslutat om en andlig upprustning samt
dito avrustning av den synnerligen illaluktande mäsklukten, vilken
oftast ligger som en dimma över den Rustansbergska nejden. Sålunda-
ledes har befintlig kommunstyrelse beslutat om ett uppkast till ett
andligt symposium i Rb:s kyrkliga församlingshem och har Physong
redan före uppkastet erbjudit den nordnorske prosten Bocksén med
prostinna att närvara. Densamme har såsom gammal ärrig tågdiggare
med förtjusning tackat JA till inviten.

Biskopen från Bortomvärlden anländer alltså till Sandlid Central medelst bantåg, blomster-
prydd och givetvis mottagen med den berömda mässingsorkestern i fullt blås. Färden går
vidare mot Rustansberg där patron Aschaniusson med husfru Anna tar emot det prominenta
följet, för eskort till dukat middagsbord, där minsann inget övrigt att önska i mat- och
dryckesväg saknas. Patron är ju visserligen av fältskärn ordinerad mycket måttligt intagande
av vissa o- och färgade starkvaror och detta var förvånande nog även fallet för både bispen och

Bocksén. Således var det ett i sanning glatt sällskap
som lämnade middagsbordet och diskret småraglandes
följdes åt för att s.m.s. beskåda fågelbon.

Frampå kvällskröken serverade man
givetvis kaffe med avec av mycket väl
inhyrda ”yrkes-servitriser”.

Stämningen var som man kan förstå på
topp och små, men få rumsrena, histo-
rier avlöste varandra under bullrande
skrattsalvor.

Dagen randades då biskopens predikan skulle åhöras i gudstjänstlokalen, vilken till omväx-
ling nu var full med åhörare av alla kategorier. Till och med den gamle hembrännaren Alfons
var där och råkade i all sin förvirring få upp ”Nya hembrännarboken” istället för psalmdito.

Biskopen åbörjar en domedagspredikan, ömsom försonande, ömsom bestraffande, vilket
resulterade i ett eller annat tårande öga. Tyvärr var detta droppande inte det enda som hördes,
utan även ett tydligt ploppande droppande normalt ej hörande till denna lokal kunde, ehuru
vagt, tydligt uppfattas av de flesta gudstjänstbesökare. Dessvärre spreds även i kyrkorummet
den karaktäristiska doften av m-sk. Den i ämnet okunnige biskopen sniffade allt ivrigare,
predikan tystnade efterhand och över församlingen lägrade sig ett skammens dok.

Bocksén

Pressbild av förevarande
middagsfirandet å

Rbg:s Tur- & Jvg-hotell.
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Det obegripliga hade hänt att en väl ökänd person hade tagit lokalens vind i besittning för sin
syndiga hantering, i tron att detta var det perfekta gömstället för mörksens gärningar.

Oturligt nog skulle just denna dag den s.k. överjäsningen ta sin början, förmodligen beroende på
den kraftiga uppvärmningen som kom till stånd genom den stora folksamlingen i våningen under.

P.g.a. det kraftiga droppandet avbröts församlingsmötet tämligen omgående och fjärsman,
väl förtrogen med bygdens folk och deras verksamheter, påbör-
jade omedelbart, å stående fot, anhållande efter anhållande och
slutade det hela i sedvanlig skandal, fadäs och fiasko. Aldrig till
förne, om ens då, har man varit med om något dylikt.

Nåväl, biskopen såsom varande stor ”fan” av ”LiveSteam” och
med egen H0-bana hemma bakom det privata altaret i källaren,
hade blivit lovad att få provåka hela bansträckningen från Rbg till
Sld C medelst en handdriven dressin, s k ”handtralla”, för att
riktigt få uppleva den rätta bankänslan. Herr prosten Bockséns
hustru Astrìdhe, ävenledes hemlighållande dessa böjelser för
järnbaneupplevelser, planerade att om möjligt medfölja herr

biskopen, för att i möjligaste mån kunna guida densamme till en oförglömlig rundtur med
handtrallan. Enär banans spårvidd är liten har man satt trallans säten i s k tandem. Således
placeras fru prostinnan Bocksén främst och herr biskopen bakpå, båda med egen spak för
framdrivning att arbeta med.

Nu bär det av ut på linjen till allas förundran. I pur förtjusning över framfarten vill
Bocksénskan nu öka takten, vilket hon ävenså lyckas med. Trallans golv är emellertid inte helt
tätt belagt med golvbrädor, utan en fåll å prostinnans långkjol glider genom en springa ner
mot hjulaxeln, vilken med obetvinglighet utför sitt arbete att allt fortare upplinda kjortel-
fållen. Inne i tunneln märker fru B. att någon försöker dra av henne
kjolen och i samma ögonblick som både kjol och pantalonger
försvinner från nedre extremiteterna ger hon med en våldsam
rundpall biskopen ett fruktansvärt backhandslag som får denne att
skrika som en gris i högan sky.

Under tiden har befolkningen samlats för invigning och tillika
bandklippning vid det nya stickspåret in till det nya lokstallet vid
gamla avträdet. Bandet som är uppspänt över spåret består (av
säkerhetsskäl p.g.a. intrasslingsrisken i dressinhjulen) av ett brett
resårband. De församlade, speciellt då fjärsman och Hyvel-Olle,
uppfattar illhojtandet som inledningen till bandklippnings-
ceremonin och eftersom prostinnan nu gallskrikandes kommer
löpande å banvallen med bispen i nära släptåg på trallan, klipper
man bandet, vilket med bravur snärtar den spurtande fru B i
ändalykten. Hon snubblar därvid och i fallet lyckas hon lägga
växeln i läge för infart mot lokstallet. Trallan fortsätter genom

Dressin av typ ”hand-
tralla” – en enklare

variant med ett säte
och utan golvbrädor.

forts. å nästa sida...

Ett som man säger
”snaps shot” av Herr

Biskopen å uppmarsch
ur den tillfälliga
slutförvaringen.
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ännu en fellagd växel in på galet stickspår och rakt mot latrin-
brunnen, vars lock ännu ej hunnit komma på plats. Stoppbocken
fungerar oklanderligt och på grund av den uppnådda farten i
nedförsbacken flyger nu den stackars biskopen i en hög båge
över densamma (stoppbocken) och hamnar huvudstupa men
föralldel rätt mjukt i ”flydyngan”.

Vidare besked om händelsernas utveckling har till tidningen i
skrivande stund ej influtit, men trots allt har ett s.k. ”snaps
shot” kommit till vår kännedom, vilket vi här ej må hålla
läsekretsen förundan. Enligt vad som försports å bygden har
biskopen förts inkognito till herrgården för att på så sätt undvika
allmänhetens intresse, men kanske framförallt prostens.

Järnvägens tjänsteläkare fältskären Sylvester Furlund synes,
efter att ha behandlat de närmaste, synbart svårt skakad av den
personliga tragedie, som åvilar samtlige i fadäsen involverade.

Papa Ratzzo (alias Ångsågs–Nisse)
Fältskären Hr. Dottore

Sylvester Furlund.

Byte i Hamburg — Av Johan Kresser Bmås-Nytt nr 1 2002.

En skön eftersommardag i september månad strömmade de lediga familjefäderna med barn
och blomma till Sandlidsbanan liksom många andra. Det uppstod så småningom köbildning
med allt längre väntetid. Lokförarna och den övriga personalen fick fullt upp att göra.

Framför biljettluckan dök så Anja upp med: –Tur och retur Rustansberg med byte i Hamburg!
skojade hon. – Tag en biljett till Anje också, rådde jag henne och skrev på baksidan av
biljetterna ”Byte i Hamburg”. Ordnung muss sein, det är tyska och betyder att det måste vara
ordning. Så fick hon biljetterna och jag önskade henne trevlig resa.

På tågmötesstationen blev ”Stinsen på Rustansberg” alltmer kaffesugen, liksom hans växel-
omläggare. Med den livliga trafiken gick tiden fort och man hoppades snart få avlösning i
verksamheten.

Telefonen ringde, det var tågklareraren på Sandlid C som undrade om linjen var klar för nästa
tåg: – Jo det var den. – Uppfattat, klart slut.

Från Göteborgsbanan nedanför bromsade ett tåg in och när stinsen tittade ned såg han att ett
X2-2 tåg hade stannat. Konstigt, vad hade hänt? Ur klev konduktören, klättrade mödosamt
uppför slänten och vände sig andfådd till stinsen.

– Jag skall hämta två passagerare här, dom skall med tåget till Göteborg.
– Till Göteborg? undrade stinsen klentroget.
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– Ja, jag säger ju det, det står så på min tågorder. Dom heter Anja och Anje, var är dom,
   vi kan ju inte vänta här hur länge som helst.

– Jag skall undersöka saken men jag tror att dom är nog med tåget som är på ingående
   från Sandlid C.

Britannian ångade in på spår 2, lokföraren gjorde honnör och stannade det pysande lokomotivet.

– Där är dom! sade stinsen till SJ-konduktören och pekade ut de två.

Denne stegade fram till de båda resenärerna och bad dem stiga av tåget och följa med honom.

– Varför det? fråga Anja.
– Ni har beställt resa till Hamburg!
– Till Hamburg?
– Det står så i min tågorder, skynda på och kom med här.
– Jamen jag skojade ju bara med Johan, sade Anja.
– Man skojar inte om så allvarliga saker, får jag se biljetterna!

Anja räckte fram dem och visst det stod ”Byte i Hamburg” på baksidan.

– En ordentlig biljettförsäljare denne Johan, kommenterade konduktören, det är bara att följa med.
– Men vi har ju inget bagage, försökte Anja.
– Man behöver väl inget bagage för att åka tåg!
– Jag menar, inga finare kläder att byta till.
– Det är ju tåg ni skall byta, inte kläder, framhöll konduktören.

Så backade han ett steg, ställde sig i stram givakt och gjorde stilig honnör.

– Anja och Anje! Det är ”Tågets Dag” idag. SJ och Deutsche Bundesbahn gratulerar er till
första priset, en resa för två till Hamburg tur och retur i första klass och sovvagn om så
behövs. En vecka på förstklassigt hotell, som gäster i staden Hamburg. Frukost, lunch och
middag, kaffe, förfriskningar, utflykter och teaterbesök m m ingår i priset, liksom klädinköp
i valfri affär. Dessutom ingår 1 000:– tyska mark till er var för personliga utgifter. Allt är
skattefritt! Vad säger ni nu, kommer ni med?

– Är det Dolda kameran, undrade Anja alldeles överväldigad.
– Nej detta är sant, läs här i mina papper.

Hon läste, jo det var sant!!

– Jag måste nog sätta mig lite först.
– Det får ni göra på Göteborgståget!

Under övrigas gratulationer och jubel tågade konduktören Anja och Anje ned till det väntande tåget.
Innan tågdörren stängdes efter dem hördes Anja säga: – Och jag som bara skojade med Johan!

Avgångssignal gavs och tåget kunde fortsätta till Göteborg med byte till Hamburg.
En vecka senare fick jag ett vackert vykort från Hamburg – Anja och Anje tackade och hälsade
så mycket. Johan Kresser, biljettör
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Av Nils Fritjov Spenaten
Bmås-Nytt nr 1 – 2000

När Statarstina följde Pump-Olle hem tidigt en oktobermorgon, var det inte bara för henne
att gå hem dit. Nej! Nej! Nej! Tro inte det! Det här utvecklade sig under en lång tid, långt innan
ordet ”sambo” var uppfunnet. Skulle en ung kvinna behålla sitt goda anseende, gällde det att
legalisera inflyttningen till Olle. Det vill säga att gifta sig.

Om bröllopet skall inte ordas mycket här. Som de voro fattiga, gällde det att göra det så billigt
som möjligt. Stinas syskon inbjöds och en enkel bröllopsmiddag ordnades i stugan, förutom
de rent kyrkliga ritualerna förstås.

Ganska snart, för att inte säga omedelbart, upptäckte Stina att det var en lortgubbe hon fick
hem efter varje arbetsskift. Det var ett fasligt jobb att tvätta lakan, som snabbt förlorade det
vita tillstånd, som ju en ordningsam kvinna ville bevara dem i.

Det var emellertid lättare att tvätta lakan än att bada gubben varje dag. Badning var en
omständlig procedur förr i tiden innan det fanns badrum i boningshusen. Det vanliga var att
vuxna badade endast till jul och midsommar, om ens då.

På bondgårdarna hade man möjlighet att bada i ladugården, i grytan som annars användes för
att koka potatis till grisarna i. På lantgården som Stina tidigare tjänade vid, brukade pigor och
drängar bada i denna gryta. Ja de badade inte samtidigt förstås! Skulle man bada i en enkel
stuga under den kalla årstiden fick man värma vatten på spisen och hälla i en stor plåtbalja eller
träkar, som ställdes på golvet.

Detta var alldeles för omständligt att göra i den omfattning som var behövligt för en man som
arbetade med sot, kol och olja varje dag.

Stina som var ett finurligt fruntimmer och hade sett varmluftsmaskinen, som pumpade vatten
i vattentornet vid lokstallet, rådgjorde med Olle om en idé hon fått. Skulle det inte gå att sätta
ett rör från varmluftsmaskinen till en vattenkannestril så att han kunde skölja lorten av sig
innan han gick hem efter arbetet?

Olle blev betänksam, han ville gärna gå Stina till mötes, men att blöta ner sig varje dag var inte
så tilltalande. Å andra sidan var ju vattnet från maskinen varmt och om han hade ett litet
klädskåp kunde han ju byta kläder efter strilningen och kunna gå hem hel och ren som en
herreman. Ordet dusch hade Stina eller Olle aldrig hört talas om.

Det behövdes ett skrank kring strilen förstås, så att man slapp stå i all sin nakna genans, när
resande från dagens sista tåg kom till natthärbärget i vattentornet.

Det var ju nu inte bara att ta saken i egna händer och sätta upp strilanordningen. Inte ens den
tillmötesgående bestyrelsen för Sandlidsbanan var vid den här tiden särskilt förstående över
att lokstallspersonalen behövde kroppslig rengöring innan man gick hem till frun.
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Att slita på den dyrbara varmluftsmaskinen för att pumpa vatten till en vattenkannestril, kunde
ju rent av ruinera hela järnvägsbolaget, skulle bestyrelsen kunna tänka, utifall planerna skulle
nå deras öron. Man kunde befara att hela personalen, deras familjer och de övernattande
resande, skulle strila sig och kanske tömma hela reservoaren på allt vatten så att loken blev utan.

Nej detta skulle inte bestyrelsen tillåta, det insåg Olle. Om han skulle sätta upp den i smyg
och trafikchefen, tillika maskinchef, eller någon i bestyrelsen skulle upptäcka tilltaget,
skulle Olle troligen få sparken direkt. Möjligen skulle lokmästaren ha befogenhet att bevilja
uppsättning av denna stril? Olle var osäker.

Stina var, som tidigare sagts, finurlig och tänkte att även lokmästaren måtte väl få koldamm innanför
uniformen. Hon gjorde sig ärende till stationen på eftermiddagen vid den tid då lokmästaren
brukade gå hem. När han kom gåendes bortifrån lokstallet gick Stina honom till mötes.

”God dag lokmästarn!” sade Stina och neg. ”Att trafikchefen vid en så här välskött bana tillåter
personalen att gå omkring så lortiga!” fortsatte hon.

Lokmästaren, som i enlighet med Stinas sluga beräkning, överraskades och uppfattade det
hela som en personlig förolämpning, tappade helt talförmågan. ”Hur kunde den där Stina, en
honom underordnad simpel lokputsarkärring, vara så fräck att anmärka på hans renlighet”,
tänkte han medan han vandrade vidare hemåt, kränkt och fly förbannad. ”Jag skall säga till Olle
att han tuktar kärringen sin så hon lär sig veta hut!” tänkte han vidare.

Sagt och gjort. Vid första tillfälle han mötte Olle gav han uttryck för sin förgrymmelse.
Eftersom Stina inte sagt något om sitt möte med lokmästaren blev Olle tämligen överrump-
lad av utbrottet. Men så kom han ihåg Stinas ord om vattenkannestrilen och sade ifrån att:
”Hä borde finnas nån badanordning så en kan tvätta se”.

”Ordna det då för höge fadringen!” skrek lokmäster och hastade upp till sitt kontor på andra
våningen i vattentornet.

Jaha! Så hade alltså Olle fått lokmästers ord på att ordna med någon slags tvättmöjlighet i
vattentornet. Ivrig att sätta gång gick han tillbaka till lokområdet, efter att ha varit hemma och
berättat den glada nyheten och fått en bit mat i krävan.

Bland kasserade grejor hittade Olle en grenmuff och en kran. En av skarvmuffarna på
uppfordringsröret byttes mot grenröret och kranen. Följande dagar kunde han helt obero-
ende av vattenpåfyllningen till reservoaren i lugn och ro
ordna med resten av rördragningen från kranen till strilen,
som löddes på i ändan av röret. Arbetskamraterna undrade
nyfiket vad Olle höll på med, men han röjde intet av sina
planer.

En galvaniserad plåt spikades upp på väggen  för att skydda
den mot vätan och ett träskrank med dörr sattes upp runt
om. Det hela avslutades med ett litet enkelt träskåp med
en stång att hänga kläderna på. forts sid 34...
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Nu kunde alla få se vad Olle gjort. Det blev ett fasligt snickrande under några
dagar då alla som arbetade på lokområdet skulle ha sina egna klädskåp. Alla ville ju använda
Olles tvagningsanläggning. Mycket vatten gick åt men det räckte ju till för både lok och
männscher. Därefter var det en ren fröjd att umgås med områdets personal.

Av Nils Fritjov Spenaten

Ni minnesgoda läsare av denna förnämliga publikation minns kanske berättelsen om
Pump-Olle och Statarstina. I följande berättelse har de en son, som heter Sverker samt ett
obestämt antal andra barn. Sverker, liksom sina föräldrar, är begåvad men han snickrade
hellre leksaksgrävmaskiner, linbanor, tåg m.m., än läste läxor och lärde sig multiplikation-
stabeller. Han var med andra ord helt enkelt dålig på att kunna sådant onödigt, som han själv
uttryckte det.

Lärarinnan sade bekymrad till Sverker:
– Hur ska du kunna räkna ut hur mycket pengar du ska ha med till affären om du ska köpa
  12 stycken papiljotter till din mamma och varje papiljott kostar 29 öre?
– De är väl inga svårt att räkna ut! svarade Sverker.
– Kom fram och visa hur du gör! sade skolarinnan.

Sverker gick fram till tavlan, tog en krita och gjorde följande uträkning:

12 × 29 öre
6 × 58 –”–
3 × 116 –”–
1 × 232 –”–

348 öre
Svar: 12 papiljotter à 29 öre kostar 3kronor och 48 öre.

Hur bar sig Sverker åt? Jo, i vänstra kolumnen halverade han värdet och där det inte blev ett
jämt helt tal, som i raden 4 där det skulle ha varit 1,5, jämnade han ut nedåt till heltal. I högra
kolumnen fördubblade Sverker hela tiden värdet. Därefter strök han alla värden som hade
jämna tal i vänster kolumn och summerade de återstående värdena i högra kolumnen.

Försök att hitta på egna tal och multiplicera på samma sätt. Lycka till! NFS

...forts

NFS
Det sägs om...

Lobbying
För att undvika att förknippas med lobbying o.dyl. har Patron A-zon behagat omdöpa
järnvägshotellets entréhall till entréhallen, meddelas det från gratistidskriften
Rustansbergs Allehanda.

OS på Sandlid
OS kommer att inträffa vid Sandlid C under maj månad år 2011, och få vi bara fyr under
pannorna, lova vi att osa till alla medlemmars belåtenhet.
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Från Gräddhyllan till Högsta Sovjet, lite världshistoria i miniatyr
Av Johan Kresser Bmås-Nytt nr 2 – 2004

Det gäller att veta sin plats här i livet, t ex att sitta på rätt stol. Annars byt! Detta gäller även
på Sandlidsbanan.

Medlemmarnas Dag den 26 maj 1984 satt jag för första gången ute i Guds fria natur och sålde
tågbiljetter typ dansbiljetter; riktiga tågbiljetter blev det ju först 1987.

Stolen jag satt på finns ännu bevarad. Den är försedd med metallben. Framför mig, med en
stor flat sten som bord, hade jag biljetterna och kassaskrinet. Stenen ligger än i dag på samma
ställe till beskådande. Utsatt för sol och regn som jag blev, införskaffades en parasoll till
hjälp mot sådant väder.

Stol nr två blev en enkel campingstol utan ryggstöd och
med tillhörande rangligt bord.

Men år 1995 förbarmade sig Gunnar Lindberg över mig
och lät, tillsammans med Karl-Gustav och Lasse, bygga
den nuvarande utmärkta biljettkiosken.

Den 27 maj invigdes den i tysthet.

En trafikdag hörde jag hemlandstoner – småländska sådana.
Jag hälsade gästerna välkomna och frågade varifrån de kom.

– Från Jönköping, blev svaret.
– Så trevligt, själv är jag född i Jönköping och vi bodde då på Bymarken.
– Jasså, på Gräddhyllan! Bymarken kallas så.

Att bo där med den hänförande utsikten över Jönköping och Vättern samt de andra två
sjöarna har alltid varit mycket uppskattat och efterfrågat.

– Var bor ni själva?
– Vi bor i Husqvarna.

Där ser man, i min barndom var Jönköping och Husqvarna bittra konkurrenter i mångt och mycket.

Nåväl, men åter till den tredje stolen, den med ”äkta konstläder”. Den var för låg för att
passa i biljettkuren. Därför tillverkade Gunnar Lindberg ett kraftigt underrede till den,
varigenom jag kom att sitta i rätt ansiktshöjd med biljettköparna.

Varifrån kommer då denna stol? Jo, från min sista arbetsplats på Hugo Hennig. Vid byte till
nya möbler i lunchrummet kasserades de gamla och jag lyckades rädda en stol undan
skrotningen. Var var den tillverkad? Jo i Sovjetunionen!

Stolen har genom nya underredet blivit den Högsta Sovjet-stolen, som jag suttit på!

Johan Kresser på sin plats vid
ett rangligt bord, omsvärmad av

damer invid den omtalade
stenen vid ingången till stations-

området på Sandlid Central.

Johan Kresser, biljettör
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Av Johan Kresser Bmås-Nytt nr 3 – 2003.

Vilken härlig sommar! Solen skiner, inga moln på himlen denna varma dag i slutet på
åttiotalet. Folk strömmar till hav och sjö för bad och svalka.

Ett glest besatt tåg väntar på Sandlid Central, loket släpper då och då ut rök och överskotts-
ånga, några passagerare till och tåget kan avgå.

Ett äldre par kommer fram till mig där jag sitter under solparasollen och säljer biljetter.
Mannen frågar:
– Vad kostar det?
– Fem kronor per person.
– Det var dyrt!
– Det är i alla fall billigare här än att åka med stadsbussarna, svarade jag.
– Vi åker aldrig buss, vi har råd med egen bil, får vi två biljetter.

Biljetter och pengar byter ägare.

– Tåget står därframme, klart för avgång. Trevlig resa!
– Vi har inte tänkt åka tåg!
– I fall att ni ändrar er så gäller biljetten för en resa när som helst idag.
– Jag sa ju att vi inte tänkt åka tåg, vi vill bara se oss omkring. Är det billigare om vi inte åker?
– Ja, då kostar det inget.
– Va, varför sa ni inte det med en gång? Här är biljetterna, vi vill ha pengarna tillbaka.

Biljetter och pengar byter återigen ägare.

– Jag önskar er en skön promenad runt vår anläggning, se bara upp för tågen på över-
  gångsställena.
– Vi är väl inga barnungar heller!
– Se i alla fall upp för älgarna som springer omkring, förmanar jag.
– Vi har sett älgar förr, har ni inga stängsel?
– Nej men vi har rådjur också.
– Är det här en djurpark?
– Det kan man gott säga, djur i natur. Vi har ormar också, huggormar, en sådan här varm
   och solig dag är det bäst att ni ser upp.
Nu ingriper hustrun i samtalet:
– Fy ett sånt otrevligt ställe, dom har ingen ordning på älgarna och så har dom huggormar
  också! Usch! Å så försökte dom lura oss på tie kroner! Kom Alfons, så går vi härifrån.

Hon blänger på mig och fortsätter:
– Hit kommer vi aldrig mer! Så försvinner de mot utgången. Jag har aldrig sett dem sen dess.

… inte alla vill åka tåg – på Sandlidsbanan … Johan Kresser, biljettör
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Artikel från vår avisgranne Rustansbergsgazetten.
Bmås-Nytt nr 2 – 2003

Under förförliden sommar inträffade en hart när
otrolig händelse i gräset vid Sandlid C.

Det visade sig att en ökänd vilsegången galt vid
namn ”Hugo” påträffat en i gräset vilande äldre
gentleman. De båda åbörjade ett ensidigt samtal
och då tydligen Hugo så småningom led brist å
argument inför den andres vänligheter inträf-
fade det som oftas händer i sådana situationer,
tandgripligheter vidtogo.

Enligt eder allerstädes närvarande rapportör.
Papa Razzo

Svinhugg går igen.

Det sägs enligt Rustansbergsgazetten följande angående tiden...

...att den tillhör sådant som lär bli bättre för varje dag. Ända fram till år 1879 hade varje större
ort i Sverige sin egen lokaltid, som ytterst baserades på solens läge. När solen stod som högst
var klockan alltså tolv.

Således föll det sig så, att när klockan var 09.00 i Göteborg, var den 09.11 i Laxå, 09.17 i
Katrineholm och inte mindre än 09.23 i Stockholm.

Detta tidssystem kommer nu att på allvar införas i vår lilla värld här vid Sandlidsbanan och
får då till följd att när klockan är 12.00 å Sandlid C är den 12.14 vid Hedberga hållplats, 12.17
vid Brittensbro, 12.19 vid Ångared samt 12.23 å Rustansbergs station.

Därför komma nu tågen att göra längre uppehåll å varje plats för att ärade resanden skola ha
tillfälle att kasta sig av tåget, läsa av ortens stationsklocka och åter kasta sig ombord.

Nåja kasta och kasta – så förtvivlat bråttom har vi väl egentligen inte. Lastning av gods skall
ju hinnas med, så ett uppehåll torde kunna utsträckas till minst fyrtiofem minuter. På den
tiden borde man kunna kliva av tåget med värdigheten i behåll, för att intaga nygrillad oxfilé
med rödvinssås i järnvägsrestauranten.

Medge att detta blir bättre än i bortomvärldens snabbtåg där man ståendes möjligen kan få
förtära inplastade smörgåsar. I en nära framtid kanske man även har uppfunnit en maskin, som
gör det möjligt att ”få upp” plastförpackningen.

I en vacker och påkostad broschyr, som på sin tid gavs ut av SJ, kunde man läsa det fagra löftet:
”Vi lämnar ingen möda obesparad”, så man får väl se hur det går. K P å R G
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Av Kalle Karlsson
Bmås-Nytt nr 2 – 2003

Den 17 december 2002 gjorde jag en resa på Västerdalsbanan. Eftersom denna bana
påminner mycket om den tekniska standard som råder på Sandlidsbanan, tycker jag att det kan
vara intressant att göra en liten beskrivning av Västerdalsbanan.

Jag hoppas att inte Sandlidsbanan kommer att avvecklas på liknande sätt som skett med
Västerdalsbanan i vissa avseenden.

Stationshusen har sålts till privatbostäder och väntkurar har satts upp och ersätter stationshus-
ens väntsalar. Liksom på Sandlidsbanan har man klotväxlar som man får lägga om på plats när
tågmöte skall ske. Skillnaden är att på Västerdalsbanan låser man växlarna kontrollåsnycklar.
Nyckeln kan inte tas ur växeln om den inte ligger till det spår man tänker ställa till kör för.
Kontrollåsnyckeln skall sättas i ställverket och vridas om för att man skall kunna ställa
infartssignalen till kör.

Jag åkte med tåg 8220 som går 09:42 (utom SoH) från Borlänge. Tåget bestod av en ensam
Y1 målad i DalaTrafiks färger svart, vitt och rött. Till en början går tåget på linjen Borlänge–
Rättvik–Mora. Där är det från någon gång på 1970-talet elektrifierat med trästolpar. När vi
når Repbäcken svänger tåget av mot väster in på linjen Falun–Björbo, där endast sträckan
Repbäcken–Björbo återstår av den forna sträckningen. Efter Repbäcken slutar
fjärrblockeringen mot Björbo. Järnvägen ringlar sig fram genom den täta snötyngda skogen.
Nedtyngda grenar sträcker sig efter tåget och når det ibland. Det rasslar till i den utbyggnad
som finns på vagnens sida där kylluften tas in. Dessa utbyggnader tillkom efterhand på
motorvagnarna Y1 sedan det visat sig att kylluftsintagen på vagnarnas undersidor klabbade
igen av vinterns snö.

Samma misstag att placera kylluftintagen under vagnarna gjordes även på den tidigare Y6, som
också måste byggas om och förses med intag på sidorna. Att konstruktörerna aldrig lär sig!

Efter en stund bromsas tåget in och ett ortsnamn jag glömt ropas ut. Platsen finns inte nämnd
i tidtabellen, men kan möjligen vara Djurmo. Efter en vänsterkurva ser man hållplatsen, men
eftersom påstigningstavlan ej är vänd mot tåget passeras platsen. Efter 29 km kommer vi till
Mockfjärd. Där tillverkar man trähus – ”Mockfjärdshus” finns det nog något som heter om
jag minns rätt. I alla fall såg jag en stor träindustri där på vänster sida om banan.

Två danska M-lok står i Mockfjärd, varav åtminstone det ena var ett My fortfarande med den
danska målningen kvar. Röda i ändarna, svarta på mitten och med stora DSB-bokstäver. Till
synes var de ”reservdelslok” eftersom mycket var bortplockat från dem.

I Mockfjärd eller om det möjligen var i Dala-Floda eller Björbo möttes vi av ett godståg
med två T44-lok.

I Björbo, 47 km från Borlänge, kommer vi in på den forna linjen Ludvika–Vansbro–Särna.
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Vad jag kan se på kartan återstår endast Ludvika–Nyhammar, knappt halvvägs till Björbo samt
sträckan Björbo–Malungsfors. Västerdalsbanan följer i stort sett Västerdalälven hela vägen
från Borlänge och strax bortom Björbo korsar banan älven på en välmålad mörkröd stålbro.
Därefter kommer man till Nås, 61 km från Borlänge. Mellan Dala-Järna och Vansbro finns
ytterligare en bro men enligt kartan är det inte Västerdalälven som korsas utan ett biflöde.

Efter 85 km på 1timme och 18 minuter har vi nått Vansbro, där vi möter tåg 8237, vår
konduktör bär över en bricka med kaffe, som kan inköpas för fem kronor koppen.

I Vansbro finns det ett fint lokstall, väl underhållet, och vad jag förstår i ursprungligt skick.
Här används fortfarande stationshuset och här korsar Västerdalsbanan Inlandsbanan. Huru-
vida det förekommer någon trafik på Inlandsbanan vid Vansbro vet jag ej. Landskapet övergår
efter Vansbro mer och mer i jordbrukslandskap. Rågsveden, Äppelbo, Yttermalung och
Malung folkhögskola heter de närmaste trafikplatserna. Huruvida dessa är stationer eller
hållplatser höll jag inte så noga reda på (vilket skulle kunna rendera en skarp reprimand
– sätt. anm.). Det finns dessutom platser längs banan som ej anges i tidtabellen. I Ytter-
malung kommer jag i alla fall ihåg att det finns ett präktigt kyrktorn.

Till Malung ankom tåget 11.42 efter två timmars resa från Borlänge. En resa på 129 km med
en medelhastighet av 64,5 km/t. Malung är slutstationen för persontågen och även här
används stationshuset för sitt rätta ändamål, åtminstone den del som vetter ut mot bangården.

Här såg också tågklareraren, i motsats till många andra, ut som en tågklarerare. Eftersom jag
är något av en järnvägsromantiker tycker jag att tågklarerare skall se ut som tågklarerare i den
mån det finns sådana kvar.

Annars är det lite si och så med den saken nu för tiden när Banverket övertagit tågklareringen.
Röda bandet i mössan är borttaget, likaså mössmärket. I gamla säkerhetsordningen står i
§ 65 att ”Avgång” ej får ges muntligt. Den bestämmelsen tycks inte gälla längre – nä,
hu vilken ordning det blivit! Heder åt tågklareraren i Malung som använde signalstav och hade
rött band samt det bevingade hjulet i mössan!

Den kvinnliga tågklareraren i Vansbro hade även hon ett rött band och bevingat hjul i mössan,
men tyvärr ingen signalstav.

Skall något sägas om Y1-vagnarna, så är det att de går mjukt i motsats till Reginatågen som går
som ”skarpstrillan”, som man säger Hälsingland om ofjädrade hästvagnar med järnskodda hjul.

Eftersom den här lilla berättelsen i första hand vänder sig till dem som har järnväg som hobby,
kan det vara på sin plats med några begreppsförklaringar.

Trafikplats Gemensam benämning på station, lastplats eller hållplats.
Station Plats med huvudsignal, där spår avsedda för tågmöte eller förbigång finns.
Lastplats Plats på linjen med sidospår.
Linjen Banan utanför de bevakade stationernas gränser.
Hållplats Plats utan sidospår och avsedd reandes av- eller påstigning (t.ex. Vattenlösa Sjö).

Vänligen Kalle
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Ur ovanstående publikation från Allers Familj-Journals 28:de handbok från år 1927 har vi
saxat följande underbara rader.

Världens historia är full av revolutioner,  vilka dock äro av högst olika slag. Några av dem
fullbordades under kanonernas dån och svärdens blixtrande, dessa äro våldsamma, men
kortvariga som vulkanutbrott: några år, några månader, kanske blott dagar eller timmar, så äro
de förbi, om än följderna kunna räcka genom århundraden. Men det finns andra revolutioner,
som fullbordas mycket långsamt, vilkas begynnelse man kanske inte alls lägger märke till
eller i varje fall endast skänker den uppmärksamhet, som tillkommer kuriositeten. Efter hand
börja dock resultaten visa sig. Långsamt uppnås de, det ena efter det andra, men en dag, åratal
efter den första begynnelsen, ha de omskapat världen.

En sådan revolution har järnvägen åstadkommit. Den började under små, i många avseenden
komiska, förhållanden, men dess betydelse växte år från år, till den förmådde omskapa
världen. Den gjorde slut på de betänkligt framskramlande diligensernas tid, på den lång-
samma takten i forna tider, då samfärdseln mellan folken var nästan oöverkomlig — och
endast förbehållen ett fåtal. Den skapade betingelserna för nutidens oerhörda varuutväxling
och samfärdsel, och den sträckte efterhand sina blanka stålskenor över hela jorden bort till
de avlägsna sagoländer, som en gång befunno sig till hälften overkliga i mänsklighetens
horisont.

Mycket av sagans poesi har järnvägen förvandlat till prosa, men den är egentligen själv en stor
saga. Oaktat vi nutidsmänniskor ju ha järnvägen till daglig ”umgängesvän”, kunna vi dock icke
helt och hållet frigöra oss från detta intryck. Står man en afton vid en järnvägsövergång och
ser expresståget rusa förbi, måste det starka ljuset från de många fönsterrutorna, det väldiga
lokomotivet, omgivet av vita ångskyar, farten, kraften, hela den samlade bilden tillochmed
på ett nutida sinne efterlämna ett intryck av något sagolikt.

Tänk vilket arv vi har att förvalta och förevisa, om än i miniatyr.

E. B. Ashpan MoID
British Rail ber om ursäkt för

den sena ankomsten av express-
tåget 18:55 från Bournemouth.

Förseningen beror på ett växelfel
vid Woking Central

Från Bmås


