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Från Malmö till Boden på 40 år
A W Edelsvärds stationshus 1855-95

Av Gunilla Linde

Adolf Wilhelm Edelsvärd (1824—1919) var verk¬
sam som Statens järnvägars förste chefsarkjtek
åren 1855—95. Under denna expansiva 40-årspe-
riod hade han ansvaret för uppförandet av alla Sta¬
tens .lärnvägars husbyggnader, totalt ca 5 700. Det
gällde byggnader av skiftande slag såsom stations¬
hus, banhallar, väntkurer, lokomotivstallar, gods¬
magasin, vattentorn, pumphus, avträdeshus, ved¬
bodar, vagnbodar, snöplogsskjul, koks- och kol¬
bodar, reparationsverkstäder, smedjor, hotell,
banmästarestugor och banvaktsstugor m fl. Jag
har här valt att enbart behandla Edelsvärds sta¬

tionshus och banhallar, främst av utrymmesskäl,
men också därför att han själv ansåg att ”stations¬
husen, hvilkas flerfaldiga ändamål äro allmänt
kända, höra till en järnvägs viktigaste husbyggna¬
der” och ”äro väl de, på hvilka man borde ställa
några anspråk i arkitektoniskt hänseende”''
Det största antalet av en viss typ järnvägsbygg¬

nader utgjordes dock av de enkla banvaktsstugor-
na, vars antal år 1895 uppgick till 1492. Antalet
statliga stationshus var betydligt färre samma år:
297.2 Ändå kan man påstå att stationshusbyggan¬
det krävde långt större arbetsinsats av arkitekten
än banvaktsstugorna gjorde. Detta sammanhänger
med det redan tidigt mycket långt drivna typhus¬
byggandet av just banvaktsstugorna, ett förhållan¬
de som i långt mindre grad kom att gälla de statliga
stationshusen.

En ny och okänd byggnadsuppgift
Edelsvärd hade fått sin utbildning inom fortifika¬
tionen och tillhörde Kungl. Ingenjörskåren fram
till 1864. Sina kunskaper om civil arkitektur hade
han förvärvat genom studier på egen hand, bland
annat under en studieresa till Tyskland, Frankrike,
England och Skottland. Då Nils Ericson, chefen
för Statens Jernvägsbyggnader, år 1855 anlitade

Edelsvärd som arkitekt för den just påbörjade
västra stambanans husbyggnader gällde det en för
svenska förhållanden ny och okänd arbetsuppgift.
Edelsvärd utförde sitt åtagande för järnvägen till
en början som en bisyssla vid sidan av sitt arbete in¬
om fortifikationen och sitt privata arkitektkontor i
Göteborg. Trots sin ungdom var han en av de allra
mest anlitade arkitekterna i staden och ritade såväl

kyrkor som skolor och privatbostäder.^ Samtidigt
var han en av utgivarna av Tidskrift för Byggnads¬
konst och Ingenjörsvetenskap åren 1859—66.
Redan 1856 utnämndes Edelsvärd till chef över

”Architektoniska afdelningen” vid alla statens
järnvägar, och från och med detta år utgick alla
husbyggnadsritningarna från arkitektkontoret i
Göteborg. År 1860 flyttades verksamheten till
Stockholm, där kontoret fortlevde fram till år
1986, då SJ lade ner all verksamhet vid arkitekt¬
kontoret.

Under stambanebyggandets första år, innan tra¬
fiken fått någon större omfattning, framstod det
som arkitektens främsta uppgift att projektera och
övervaka uppförandet av stationshus. Det fanns i
Sverige ingen tidigare erfarenhet av dennna hus¬
byggnadstyp, även om man i blygsam skala påbör¬
jat privatbanebyggandet något tidigare. Edelsvärd
sändes på statens bekostnad till Tyskland, Frankri¬
ke och England för att studera järnvägsarkitektur.
Han fann då, att man i dessa länder gjort betydel¬
sefulla konstruktiva och tekniska framsteg inom
byggnadskonsten, främst beträffande de stora
banhallarna, men att stationshusen för övrigt inte
uppvisade något arkitektoniskt nytänkande.'* Be¬
tydelsen av de utländska studierna för Edelsvärds
arkitekturuppfattning är svår att klart urskilja och
kräver ytterligare forskning innan man säkert kan
peka på de direkta förebilder som kan ha funnits.
Man kan emellertid våga påstå att de utländska er-
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farenheterna var av mycket stor betydelse, men
också att de svenska förhållanden kom att påverka
husbyggandet i hög grad.

Enkelhet och sparsamhet
Fram till år 1863, det vill säga det år då hela västra
stambanan och större delen av södra stambanan

färdigbyggts, var Edelsvärd ansvarig inför Nils
Ericson personligen. Ericson hade redan 1855 utar¬
betat en instruktion med både allmänna och teknis¬
ka byggnadsbestämmelser och där föreskrevs
bland annat att ”all öfverflödig lyx i byggnadssät¬
tet borde undvikas”.® Vidare angavs att stations¬
husen skulle uppföras dels av sten, dels av trä, be¬
roende på stationens lokala läge och betydelse.
Edelsvärd kommenterade instruktionen år 1860

i Tidskrift för Byggnadskonst och Ingenjörsveten-
skap. Han framhöll att sparsamhetskravet var

mycket primärt och att det gällde att göra husen så
små och billiga som möjligt. De skulle dessutom
vara lätta att bygga till, men ändå inte sakna ända¬
målsenlighet och ”den grad af prydlighet, som all¬
mänheten har skäl att fordra”.'*

Sparsamhetskravet framkallade ett modellhus-
tänkande, som Edelsvärd värjde sig emot, då han
befarade att det kunde skapa enformighet och lik¬
riktning istället för den variationsrikedom han
själv ansåg önskvärd. Under åren 1855 till 1895
framkom 41 modellhus och efter dem byggdes 210
stationshus. Övriga 87 stationshus blev unika,
dvs byggdes i endast en upplaga. Avvikelser från
det ursprungliga modellhuset förekom ofta, dels

beroende på olikheter beträffande de lokala ter¬

rängförhållandena och materialtillgången men
också på grund av en ständig erfarenhetsåterföring
”till åstadskommande af större ändamålsenlighet
och besparing”.® Typhustänkandet var inte spe¬
ciellt utmärkande för de svenska förhållandena
utan förekom allmänt i Europa från 1850-talets
början.
Edelsvärds möjlighet att påverka valet av plats

för stationshuset var mycket begränsad. Järnvägs-
byggnadsstyrelsen gjorde upp förslag till stations-
placering och därefter fastställde Kungl. Maj:t.
förslaget. Det gällde förutom alla ekonomiska och
politiska avväganden bland annat att finna en plats
där terrängen medgav den horisontella och raka
spårsträcka som ett stationsområde krävde. Då
stationsplats var utsedd ankom det på Edelsvärd
att utplacera och utforma de olika till en station
hörande byggnaderna. Stationshusets placering
blev i allmänhet vid mitten av den långa raka
spårsträckan.

Idealstadsidén
Edelsvärd ansåg redan tidigt att han inte enbart
borde studera de enskilda byggnadernas utform¬
ning utan också se dem i ett större sammanhang.
Redan 1859 föreslog han, i Tidskrift för Byggnads¬
konst och Ingenjörsvetenskap, att man borde upp¬
rätta köpings- eller stadsplaner till vissa större sta¬
tionssamhällen.^ Säkert hade han vid sina ut¬

landsstudier redan kunnat förmärka den snabba
samhällstillväxt som järnvägarna kom att med-

Fig. I. Edelsvärds idealstad. Planen illustrerar en tänkt stadsplan för Falköping. Stadensframtida expansionsområde ärprickmarkerat och
försett med torg V—V. Utmed järnvägen föreslås industriområden fV— tV. Ur Tidskrift för Byggnadskönst och Ingeniörvetenskap 1859.
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föra. Edelsvärds förslag till idealstadsplan (fig 1)
utgick bland annat från tidens hygieniska princi¬
per, som hävdade att frisk luft var ett nödvändigt
villkor för sunda bostäder. Raka breda gator och
parker skulle ge vinden fritt spelrum. Brandfaran
medförde önskemål om dammar och fontäner och
hygientänkandet innebar också krav på ett fullgott
avloppssystem.

Det nyamed Edelsvärds rutnätsplan var den mo¬
numentala tyngd han förlänade stationshuset ge¬
nom dess placering som fond i ett centralt stadspar-
ti i själva stadskärnan, uppbyggt av parkanlägg¬
ningar och med kyrkan som motpol till stationshu¬
set. Utefter järnvägen utlades fabriksområden och
bangården blev en sorts gräns till ortens baksida.
Det hörde till undantagen att man i stadsplane¬

ringen kunde genomföra Edelsvärds idealplan, ef¬
tersom stadsplaner i de allra flesta fall inte utgick
från stationshuset. Det är främst i vad Book kallar

”järnvägsspontanorter”, såsom Hässleholm och
Nässjö, som Edelsvärds stadsplaneidéer kommit
närmast ett förverkligande.® Där var stationshuset
ofta ortens första offentliga byggnad och kunde
således bilda utgångspunkt för stadsplanen. Även
om Edelsvärds idé om ett storslaget monumentalt
torg framför oftast fick överges, så planerades
gårdssidan för det mesta omsorgsfullt med plante¬
ringar och genomtänkt markbehandling och den
s k järnvägsparken blev ett svenskt begrepp.

Stationshuset som förebild
Det huvudsakliga lokalprogrammet för ett sta¬
tionshus omfattade utrymmen för personal, passa¬
gerare och gods. Gemensamt för så gott som samt¬
liga stationshus var att de innehöll vestibul, biljett¬
kontor, bagageexpedition, väntrum för första och
andra respektive tredje klass passagerare samt av¬
träden. Ibland fanns också gods-, post- och tele¬
grafexpeditioner, restaurationslokal samt bostads¬
våning för personal. Vissa stationshus samman¬

byggdes med en övertäckt banhall. Under Edel¬
svärds tid som järnvägsarkitekt uppförde Statens
järnvägar sammanlagt 11 banhallar, främst vid s k
slutstationer, där tågen en längre tid skulle stå upp¬
ställda, men i vissa fall också där väderförhållan¬
dena ansågs särskilt ogynnsamma.
Edelsvärd hade vid sina utländska resor funnit

att man, framför allt i England och Frankrike,
uppfört gigantiska banhallar och stationshus vid

slutstationerna, men att man, enligt hans mening,
ofta ägnat alltför ringa omsorg åt banornas små-
stationer. Redan tidigt visade Edelsvärd den stora
betydelse han tillmätte de s k småstationerna, inte
minst i syfte att skapa ”föredöme för månget en-
skildt företag i byggnadsväg”.^ Nordin har utför¬
ligt beskrivit den propaganda och den upplysnings¬
verksamhet för ökad kunskap främst beträffande
lantbyggnadskonst som bedrevs av Edelsvärd,
Löfvenskiöld och Sundius.®
Edelsvärd indelade följaktligen sina stations¬

husprojekt i två olika grupper. Den ena gällde ”de
enkja och landtliga byggnaderne för massan af fol¬
ket” och den andra gällde ”mera betydande bygg¬
nader”.^® De senare kan i stort hänföras till sta¬
tionshus i städer eller stadsliknande samhällen el¬
ler, vid slutet av 40-årsperioden, större järnvägs¬
knutpunkter. Edelsvärds medvetna indelning av
stationshusen i två grupper avspeglades tydligt i
den karaktär han gav de enskilda byggnaderna.
Vid stationshusbyggandet på landsbygden fram¬

höll Edelsvärd vikten av att ortens gängse bygg¬
nadssätt bibehölls, men också att det praktiskt för¬
bättrades och ”förskönades”. Arkitekten måste
medvetet bidra till ”att höja konsten inom landet,
att lifva håg och sinne för en skönare arkitektur
och frammana en allmännare kärlek till varaktiga¬
re konstruktioner och renare konstformer”.^^
Edelsvärd ansåg att de lantliga stationshusen fyllde
en uppgift såsom varande ”en gagnande undervis¬
ningsmateriel, som derjemte bibringat de i ut¬
förandet deltagande arbetarne nyttig öfning och
erfarenhet”.’®

Asymmetri och naturromantik
Ett exempel på Edelsvärds lantliga byggnader är
stationshuset i Sparreholm (fig 2), som byggdes i
början av 1860-talet vid västra stambanan. Det

presenterades av Edelsvärd i Tidskrift för Bygg¬
nadskonst och Ingenjörsvetenskap år 1863. Där
framhåller han stationens natursköna belägenhet
på en udde i sjön Båven och menar att han ”sökt
hålla byggnaderne härstädes i någon öfverens-
stämmelse med den fria, okonstlade och herrliga
natur, som omgifver dem”.®
Stationshusets bottenvåning innehöll vestibul,

expedition och bagagerum, flankerade av de två
väntsalarna. Den ena var avsedd för tredje klass re¬
senärer och den andra för första och andra klass.
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Fig. 2. Sparreholms stationshus på 1860-talet. Ur Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver Svenska Statens Jernvägsbyggnader /, Stockholm
1868.

Den senares högre dignitet framgick av det vid¬
hängande åttkantiga damrummet. Tredjeklassre-
senärerna hänvisades till det på lämpligt avstånd
placerade avträdeshuset, som också i detalj plane¬
rades och utformades av Edelsvärd. Stationshusets

övervåning innehöll bostad för stationsinspektorn.
Senare försökte man oftast undvika bostäder i själ¬
va stationshuset och byggde i stället friliggande bo¬
stadshus för stationsinspektorerna.
Sparreholms stationshus var av fogstruket tegel

med vissa partier inklädda med vertikal brädfod-
ring. Taken var spånklädda och försedda med rejäl
takfot. Mot banan fanns ett skärmtak av plåt. De
omsorgsfullt utformade snickeridekorationerna,
det lilla tornet, svalgången och den oregelbundna
planformen bidrog till att understryka byggnadens
pittoreska karaktär. Träornamentiken, av senare
tider förklenande kallad för snickarglädje, var för
Edelsvärd ett betydelsefullt dekorativt element,
som skulle ge byggnaden en lätt och prydlig karak¬
tär. Löfvenskiöld och Edelsvärd publicerade i oli¬
ka tidskrifter hela mönsterblad med lämpliga före¬
bilder till träornament. Edelsvärd menade att ”li¬

kasom byggnaden i sin helhet bör bära prägeln af
det ändamål hvartill den är uppförd, så böra äfven
ornamenterna, åtminstone vissa delar af dessa, om
möjligt häntyda på samma ändamål”.’^ Följdrik¬
tigt pryddes exempelvis vattentornet vid Sparre¬
holms station med delfiner och treudd (fig 3). Ut¬
formningen av Sparreholms stationshus bär drag
av både schweizerstil och engelsk villastil. Edel¬
svärd framhöll gärna den s k schweizerstilens för¬
delar vid husbyggande på landet och propagerade
då bland annat för det utskjutande takets skönhet
och praktiska fördelar.
Den asymmetriska planform som användes vid

Sparreholms stationshus blev i allmänhet inte van¬
lig och endast i Vingåker uppfördes ett liknande
hus. Edelsvärd skrev år 1906: ”Öfverste Ericson

föredrog det enkla och billiga, men tillät dock
stundom att den traditionella rektangulära formen
i plan fick brytas i ett eller annat framstående eller
indraget parti till vinnande af något lif i fasaden.
Men snart blef äfven detta förbjudet”.^ Sparsam¬
het, enkelhet och helst modellhusbyggande skulle
gälla.
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Fig. 3. Vattentornet vid Sparreholms stationshus på 1860-talet.
Edelsvärds omsorgsfullt utformade träarkitektur präglade även
de byggnäder som omgav stationshuset. Ur Teknisk-ekonomisk
beskrifning öfver Svenska Statens Jernvägsbyggnader I, Stock¬
holm 1868. (Rivet)

Symmetri och tillbyggbarhet
En stationshusmodell, som kom att få stor sprid¬
ning speciellt utefter södra och västra stambanor¬
na, var den s k Gnesta-modellen (fig 4). Planen be¬
stod av en rektangel, i princip sammansatt av tre
kvadrater indelade i mindre rum (fig 5). En even¬
tuell framtida utvidgning planerades från början

så att de två sidokvadraterna vid behov kunde ren¬

sas från smårum och således förstoras till helt
kvadratiska väntrum. En tänkt tillbyggnad kunde
då ske genom att byggnaden förlängdes vid kortsi¬
dorna. Planen vittnar om ett rationellt modultän-
kande.
Fasaderna (fig 6) avspeglade ett tänkande ’in¬

ifrån och ut’. Fönsterdelningar och panelfältsin-
delningar följde helt rumsindelningen och kunde
på grund av planens modulindelning ändå genom¬
föras alltigenom symmetriskt. Fasaderna mot går¬
den och mot banan skiljde sig framför allt åt ge¬
nom den förras framträdande frontespis och den
senares utdragna takfot, vilken tjänstgjorde som
skärmtak vid perrongen. Detta kom att bli det allra
vanligaste sättet att utforma skärmtak mot banan
på envånings stationshus. Stor omsorg ägnades åt
de relativt sparsamma snickeridetaljerna. ”Medels
fasningar och skärningar å pilastrar, sträfvor, kon¬
soler, foder, pelare och sparrhufvuden m m sökte
man inlägga litet billig ornamentik, ofta med spe¬
ciell målning”.’
Byggnaden var timrad och klädd med liggande

panel i bottenvåningen och stående panel i övervå¬
ningen. Bottenvåningens panel kunde först ditsät-
tas efter tre till fyra år då timmerstommen sjunkit,
ett faktum som Edelsvärd ofta påpekade i tid¬
skriftsartiklar och byggnadsbeskrivningar. Han vi¬
sar för övrigt prov på stor materialkännedom och
betydande praktisk erfarenhet genom sina bygg¬
nadsbeskrivningar, ett faktum som säkert till stor
del sammanhängde med hans gedigna militära
ingenjörsutbildning, men också med hans flitiga
studium av det mesta i ämnet som publicerades i
tidskrifter och liknande vid denna tid.
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Fig. 4. Gnesta station år 1900. Foto Järnvägsmuseum, Gävle. (Stätionshuset bortflyttat och senare rivet)

Fig. 6. Gnesta stationshus. Fasadmot gården. Dettamodellhusfick storspridning utefter västra och södra stambanorna. Ur Teknisk-ekono¬
misk beskrifning öfver Svenska Statens Jernvägsbyggnader l, Stockholm 1868.
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Fig. 7. Hällnäs stationshus på 1950-talet. Detta blev det mest tililömpade av Edelsvärds stationshus och användes som modell vid fyrtiotre
stationer. Foto Järnvägsmuseum, Gävle.

Snäva ramar och stor arbetsbörda
Edelsvärds intresse för alla slags nyheter inom
byggnadskonstens område medförde ibland en viss
villrådighet i brist på vedertagna förebilder. Så fick
till exempel den först så uppskattade spåntäck-
ningen av tak överges, då den befanns vara eldfar¬
lig. Detta gällde även taktegel, som dessutom blev
alltför dyrbart och kunde förstöras av tågens skak-
ningar. Skiffer ansågs också för dyrt och slutligen
återstod papp och plåt. Takmaterialen illustrerar
den väsentliga, för att inte säga helt avgörande roll
som det praktiska hänsynstagandet spelade vid va¬
let av material. Edelsvärd beklagade sig också över
de snäva ekonomiska och tidsmässiga ramarna:
”Huru frestades man icke att anbringa åskilligt i
konstruktion och prydnad, som dock måste ute-
blifva, t ex yttre väggbeklädnad med träfjäll i olika
former och färger. Sådant ansågs emellertid för
dyrt och för tidsödande att åstadkomma. Fjällbe¬
klädnad användes dock å stationshus i åtskilliga
kontinentens skogstrakter och förlänar ett behag¬
ligt och pittoreskt utseende”.''

Vid slutet av 1860-talet och under 1870-talet

byggdes de statliga järnvägarna ut i ett hastigt tem¬
po. Arkitektens arbetsbörda måste ha varit mycket
stor under just denna period. År 1875 hade stam-
banenätet nått ända upp till Storvik och således
ökades ressträckorna alltmer, även om de nu till
stor del skedde per tåg. Men arkitekten var en av
dem som så att säga skulle vara före tåget på plat¬
sen och följaktligen fick han företa många och
långa resor med häst och vagn, inte minst under
stambanebyggandet genom Norrland. Ganska
snart upptogs tiden också av de otaliga om- och till¬
byggnader som krävdes av de redan byggda sta¬
tionshusen. Den ökade arbetsbördan tillika med de
snäva ekonomiska ramarna kan ha inneburit att

pionjärtidens heta engagemang i stationshusbyg¬
gandet med tiden blev något svalare. Tidspressen
medförde ökat krav på typhusritningar.
En stationshustyp som kom att få utomordent¬

ligt stor spridning, framför allt i Norrland, var den
så kallade Hällnäs-modellen (fig. 7). Enligt Edel¬
svärd själv var detta hus ”billigt och ändamålsen-
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ligt ” och under hans tid blev det den mest tillämpa¬
de modellhustypen vid statsbanorna. Det uppför¬
des vid 43 stationer. Uppgifter om vad Edelsvärd
ansåg om dess prydlighet och eventuella förmåga
att ”höja sinnet” för byggnadskonst hos de kring¬
boende står ej att finna.
Trämaterialet blev helt naturligt det som kom att

dominera i de norrländska stationshusen. Panelen
utfördes oftast liggande på botten- och övervå¬
ningen och stående kring vindsvåningen. Den inde¬
lades i fält som åtskildes av listverk i avvikande

färg. Helst önskade Edelsvärd se trähusen uppför¬
da i synligt timmer, men han uppger att det var
svårt, delvis på grund av den stora virkesexporten,
att få fram dugligt timmer, och man fick istället
mestadels välja yttre brädfodring.

Från fornnordisk villa
till stationshus
Arkitekturdebatten under Edelsvärds tid som järn-
vägsarkitekt kom oftast att beröra frågan om de så
kallade ”rena konstformer”, som han liksom de
akademiutbildade arkitekterna ansåg sig sträva ef¬
ter. De olika nystilarnas lämplighet för allehanda
byggnadstyper diskuterades, liksom möjligheten
att eventuellt skapa en ny nationell arkitekturstil.
Redan på 1860-talet framkom denna strävan i en
artikel i Tidskrift för Byggnadskonst och Ingen-
jörsvetenskap. Där uttrycktes en önskan om att
byggnadskonsten med bibehållande av gängse
byggnadsätt skulle kunna praktiskt förbättras och
förskönas och”utpräglas till en sjelfständig stilart,
uppfyllande ändamålsenlighetens och skönhetssin-
nets fordringar, på samma gång som densamma li¬
kasom växt ut genom folkets egna åtgärder och
sträfvanden. Den blir då nationel, och skall utgöra
det icke minst kraftiga af de många band, som fäs¬
ta individerna vid fosterlandet”.’®

Edelsvärds romantiska tro på den naturliga
framväxten av en nationell stil präglade ett tal i
Lantbruksakademin år 1869: ”Önskligt är nog, att
en nationel stil kunde framgå ur de gamla former¬
na, hvilka kunna erkännas för goda, eller rättare,
att dessa kunde återfinnas och sedan fortlefva och

vidare utbildas i de nya byggnaderne lämpade efter
utvecklade behofver och en nyare tids fordringar’ ’.
Han ansåg vidare att man borde hämta kunskaper
i Norge, där träbyggnadskonsten stod högt bland
annat beroende på att ”i mera undanträngda Nor¬

ska dalar de gamla nationella byggnaderna mycket
längre bibehållits än inom Sverige”.”
Drömmen om en nationell stil med förebilder

främst hämtade från Norge förverkligades med
framväxten av de fornnordiska idéerna. Först på
1890-talet kunde Edelsvärd tillämpa detta ideal på
statens stationshusbyggnader. Till en del berodde
detta på att järnvägsväsendet fått en gynnsam eko¬
nomisk utveckling, vilket dämpade sparsamhets-
ivern något och gav arkitekten större frihet. Tidi¬
gare byggnadsföreskrifter lättades upp och det
blev exempelvis tillåtet att använda synligt timmer
med hörnknutar. Fornnordiska stationshus bygg¬
des i Vännäs och Boden i Norrland (Fig 8) och i
Jonsered i Västergötland. De timrades med synliga
knutar nedtill och försågs med stående panel upp¬
till och utformades i övrigt med denna byggnads¬
stils alla kännemärken i form av drakhuvuden,
takkam, utskjutande övervåning, blindarkader
och svarvade kolonnetter. Dessa stationshus till¬
hör det fåtal institutionsbyggnader som byggdes i
den s k drakstil, som annars huvudsakligen ansågs
mest lämpad för villor.
Ar 1890, dvs samma år som stationshusen i

Vännäs och Jonsered blev klara, anställdes Folke
Zettervall på SJ:s arkitektkontor. Med Vännäs¬
stationen från 1890 som förebild gavs han antagli¬
gen relativt fria händer med Bodens stationshus.
Det är dock för närvarande ogörligt att bedöma be¬
tydelsen av den insats Edelsvärds medarbetare, ca
tre till fem personer, utförde vid kontoret. Sanno¬
likt påverkades Edelsvärd av sina yngre, välutbil¬
dade medarbetare, men dessa tilläts nog aldrig
glömma vem som var deras chef vid kontoret och
till följd därav alltid måste ges sista ordet. Ingen¬
ting har framkommit som tyder på annat än att
Edelsvärd var intensivt verksam även under sin sis¬
ta tid som järnvägsarkitekt, och många belysande
exempel på hans aldrig sinande verksamhetsiver
kan ges. Så sent som år 1906, dvs elva år efter av¬
slutat arbete för Statens järnvägar, utförde han ett
omfattande arbete med en utställning i Konstaka¬
demien över Stockholms utveckling och år 1918 ut¬
gav han vid 94 års ålder sitt sista publicistiska arbe¬
te.

Under Edelsvärds avslutande tid som järnvägs¬
arkitekt byggdes inte bara fornnordiska lantstatio-
ner. Ett stationshus av helt annan karaktär uppför¬
des i Lerum vid västra stambanan (fig 9). Det var
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Fig. 8. Bodensjärnvägsholell och stationshus. Detta fornnordiska stationshus invigdes 1894 och hade Vännäs stationshus som förebild. Foto
Järnvägsmuseum, Gävle. (Byggnadsminnesmärke 1986)

Fig. 9. Lerums stationshuspå 1890-talel. Bägformen (nu betydligt förändrad) skiljer stationshuset tydligt från andra lantbyggnader. Någon
mil längre bort uppfördessamtidigt Jonseredsfornnordiska stationshus, omgivet av sommarvillor isamma stil. Foto Järnvägsmuseum, Gäv¬
le.
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ett envåningshus med valmat tak och med en mar¬

kerad mittbåge av tegel inneslutande entrédörrar,
stationsskylt och klocka. Edelsvärd hade ett par år
tidigare använt motsvarande bågform i den lilla
stadsstationen i Hudiksvall (fig 18). Tegelbågen-
aviserade att detta hus var en publik byggnad av
annan dignitet än lanthus i allmänhet. Formsprå¬
ket i Lerum var inte längre detsamma som för en
lantvilla. Just bågmotivet kom för övrigt tidigt att
bli mycket använt vid de stora utländska stadssta-
tionerna'''* men mer sällan vid små lantstationer
som den i Lerum. Detta stationshus var ett tecken

på att något nytt och från villabyggandet skilt hade
uppstått. Kanske Edelsvärd ansåg att stationshuset
som förebild för andra lanthus spelat ut sin roll, då
järnvägen etablerats som ett av samhällets mest be¬
tydelsefulla verk och som sådant snarast krävde ett
specifikt formspråk. Stationshuset i Lerum kan ses
som den logiska slutprodukten bland den mängd
lantstationer som byggdes under de fyra decennier
Edelsvärd var SJ:s chefsarkitekt.

Stadsstationen — monumental¬

byggnad i blygsam skala
Edelsvärd såg till en början på landets och stadens
stationshus som två väsensskilda uppgifter; den
ena som en del av en folklig lantbyggnadstradition,
som borde förbättras och förskönas, den andra
som en del av stadens offentliga byggande, en mo¬

numentalbyggnad av rang. Hans mest personliga
engagemang tycks ha gällt de lantliga byggnader¬
na, emedan stadsstationerna kanske inte ingav ho¬
nom samma tro på de egna möjligheterna att kun¬
na skapa förebilder och nytänkande.
Edelsvärds bakgrund som fortifikationsingen-

jör och självlärd arkitekt utan akademisk skolning
innebar att hans utbildning aldrig medvetet inrik¬
tats på de stora monumentala uppdragen. Konst¬
akademiens arkitektelever fick genomgå grundlig
träning i konsten att skapa stora offenliga byggna¬
der i olika därför lämpade nystilar. Edelsvärds
kunskaper om olika byggnadsstilar hade han fått
genom egna observationer vid resor och vid studiet
av olika planschverk och tidskrifter. Han insåg, ti¬
digare än de flesta, att just järnvägsstationen skulle
komma att tillhöra stadens mera betydande bygg¬
nader. Han hade sett hur snabbt de stora kontinen¬
tala stationerna växt fram, men eftersom ingen ti¬
digare erfarenhet av järnvägsstationer fanns i Sve¬

rige så intog han till en början en försiktigt håll¬
ning. Man kunde ju inte beräkna hur stor trafiken
skulle komma att bli och vilka husstorlekar som
kunde bli aktuella.

Göteborgs stationshus (fig 10) blev den första
stadsstation Edelsvärd byggde. Den uppfördes
åren 1856—58 i den dåvarande stadens utkant och
blev slutstation vid västra stambanan. Första vå¬

ningen innehöll vestibul med biljett- och bagageex¬
peditioner och på ömse sidor väntsalar för första
och andra klass repektive tredje klass. Det fanns
dessutom ilgodsexpedition, lamprum, kök, vakt¬
rum och ”closetter” förlagda till byggnadens kort¬
sidor. Andra våningen innehöll tjänsterum och
bostad för stationsinspektorn.
Planen (fig 11) är enkelt och klart uppbyggd och

så gott som symmetrisk. Den kan ses som en före¬
gångare till den senare uppförda mindre modellsta¬
tionen i Gnesta (fig 5), bortsett från de utskjutande
mitt- och sidorisaliterna. Men där slutar alla likhe¬
ter med en lantstation.

Stationshuset i Göteborg sammanbyggdes med
en banhall med fem genomlöpande spår, som slu¬
tade i en stor vändskiva med anslutande spår till
godsmagasin, lokstallar och verkstäder. Banhallen
försågs med takstolar av trä, vilande på järnkolon¬
ner. Sex rader takfönster släppte in dagsljus. Ett
tvärsnitt (fig 12) visar den stora olikheten i skala
mellan banhall och stationshus, den ena avsedd för
ånglok, det andra för människor. Tvärsnittet visar
också hur oförmedlat sammanfogandet av banhall
och stationshus tedde sig, ett faktum som också
brukar påtalas för exempelvis St Pancras Station i
London och andra stora stadsstationer i Europa.^®
Banhall och stationshus ansågs ofta vara två så
skilda byggnadstyper, att den ena konstruerades av
en ingenjör, medan den andra utformades av en ar¬

kitekt.

Intrycket av tudelning mellan banhall och sta¬
tionshus blev i själva verket mycket ringa i Göte¬
borg. Kanske var det Edelsvärds dubbla roll som
ingenjör och arkitekt, som fick banhall och sta¬
tionshus att på ett naturligt sätt smälta samman.
Från Drottningtorget (fig 10) syntes banhallen bil¬
da en naturlig fond till stationshuset. Båda byggna¬
dernas fasader utformades i gult tegel i en sorts en¬
kel rundbågsstil med gotiska inslag i form av kre-
neleringar, strävpelare och spiror. Banhallsgavlar-
na (fig 13) visar hur väl Edelsvärd förmådde sam-

117



Fig. JO. Göteborgs stationshus och banhaii. Från Drottningtorget synes banhallen bildafond till stationshuset. Stora rundbågadefönster och
dörröppningar kombineras med nygotiska karakteristika som strävpelare, krenelering och fialer. Byggnaden ändrade karaktär då det nuva¬
rande renässanstaket byggdes på 1870-talet. Ur Teknisk-ekpnomisk beskrifning övfer Svenska Statens Jernvägsbyggnader I, Stockholm
1868.

Fig. 11. Göteborgs stationshus och banhaii år 1858. Plan av bottenvåningen. Ur Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver Svenska Statens Jern¬
vägsbyggnader I, Stockholm 1868.

Fig. 12. Göteborgs banhaii och stationshus på 1860-talet. Tvärsnittet visar hur oförmedlat sammanfogandet av banhaii och stationshus tedde
sig. Ur Göteborgs Centralstation, dess historiska utveckling och ombyggnad under åren 1927—30, Stockholm 1930.
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Fig. 13. Göteborgs banhall på 1860-lalei. Edetsvärd lyckades sammansmälta kraven på stor spännvidd och mycket dagsljus med del nygoti¬
ska iform av en stor spetsbåge. Ur Teknisk-ekonomisk beskrifning öfverSvenska Statens Jern vägsbyggnader l, Stockholm 1868. (Byggnads-
minnesmärke 1986)

mansmälta den gotiska spetsbågen med de
funktionella kraven på stora dimensioner och
dagsljusinsläpp. Samtidigt, d v spå 1850-talet, var
Edelsvärd engagerad i Göteborg med utform¬
ningen och uppförandet av tre kyrkor i engelsk ny¬

gotik.® Det fria användandet av det nygotiska
formspråket inom så vitt skilda områden som kyr-
kobyggande och stationshusbyggande visar hur lite
påverkad han var av klassiskt akademiskt tänkan¬
de.

Plankonsekvens och stilvariation
De flesta av Edelsvärds stadsstationer gavs en en¬

kel, symmetrisk planuppbyggnad lik den i Göte¬
borg med väntsalarna på ömse sidor om en mittdel
med entré och expeditioner och på kortsidorna si-
dopartier innehållande smårum. Det som framför
allt skilde stadsstationerna åt var den mångfald sti¬
lar de utformades i. Edelsvärd underströk också
vid olika tillfällen den vikt han lade vid ett upple-
velserikt järnvägsåkande. Enformigheten kunde
motverkas genom att skapa en varierad järnvägs¬
arkitektur, ansåg han.^ Det var ett ovanligt tän¬
kande, som egentligen inte fick någon motsvarig¬
het vid det privata stationshusbyggandet i Sverige,
där oftast likformigheten blev kännemärke.
Edelsvärds stadsstationer byggdes således i

många olika stilar, eller snarare med ett formspråk

som sattes ihop till olika stiluttryck. Det kan med
fog antas att Edelsvärd inspirerades av såväl inter¬
nationella förebilder i form av järnvägsstationer i
England, Frankrike, Tyskland och Belgien, som av
det samtida svenska offentliga byggandet av exem¬
pelvis läroverk, rådhus, sjukhus och fängelser.®
Hans tidskriftsartiklar och övriga arkitektverk¬
samhet påvisar hans intresse för vad som kunde an¬
ses ’ligga i tiden’. ”Konsten är att välja den för
hvarje tillfälle bäst passande stil, att sakkunnigt
tillämpa den och fyndigt begagna de resurser, hvil-
ka stilen erbjuder”.^® I Göteborgs stationshus
kombinerade Edelsvärd således stora rundbågade
fönster med gotiska detaljer och fick fram vad han
själv anger som ”den enkla tegelstilen” och tilläde
att den ”någon gång av en och annan kallats ’rund-
bågsstil’”.'' Dörr- och fönsteröppningar med
rundbågsform kännetecknade de flesta av Edel¬
svärds stadsstationer oavsett vilket formspråk
byggnaden i övrigt uppvisade.
Stationshuset i Örebro, uppfört 1862, byggdes i

tegel med plåttak och försågs likaledes med rund¬
bågade dörr- och fönsteröppningar (fig 14). Edel¬
svärd påpekade att huset var ”ej hållet i någon sär-
skildt framträdande stil”.^ Tegeldetaljer i form av

bågfris, lisener och en våningsskiljande gesims var
allmänt förekommande tidstypiska drag liksom
det lilla mitt-tornet. Urtavlan, i Örebro placerad
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Fig, 14. Örebro stationshus år 1877. Volymgrupperingen med en
förhöjd och något framskjuten mittdel och två dito sidoflylarför¬
bundna med lägre mellanpartier blev typisk för Edelsvärds slads-
stationer. Foto Järnvägsmuseum, Gävle. (Byggnadsminnesmär-
ke 1986)

under tornet, blev en viktig stationshusdetalj och
fanns med redan på den första stadsstationen i Gö¬
teborg. Järnvägarna bidrog starkt till skapandet av
ett helt nytt tidsbegrepp, där klockan fick stor bety¬
delse för dygnsrytmen som dittills främst påver¬
kats av solen.

Volymgrupperingen vid Örebro stationshus blev
typisk för flertalet av Edelsvärds stadsstationer och
motsvarade logiskt den enkla planformen. En för¬
höjd och framskjutande mittdel och två dito flygel¬
delar förbands med lägre mellanpartier rymmande
väntsalarna. Mot banan, utefter hela byggnadens
längd, fanns ett skyddande stort skärmtak vilande
på pelare utefter perrongens ytterkant. Framför
stationshuset planlades, liksom i Göteborg, redan
från början ett bangårdstorg (fig 15) helt i överens¬
stämmelse med Edelsvärds idealstadsplan. Den cir¬

kelrunda planteringen blev vanligt förekomman¬
de. Örebro stationshus stod modell för det år 1864

uppförda stationshuset i Jönköping och delvis ock¬
så för stationshuset i Norrköping, invigt 1866, men
båda dessa stationshus sammanbyggdes med ban-
hallar. Att stadsstationerna blev modellhus, det vill
säga fick identiska efterföljare på flera orter, till¬
hörde undantagen; Edelsvärds idé om ett omväx¬
lande formspråk fick oftast gehör.
Uppsala stationshus och banhall (fig 16), invig¬

da år 1866, exemplifierar ytterligare en stilvariant,
som för övrigt fick en nordlig efterföljare i Storvik.
Formspråket benämndes av samtiden ”holländsk
renaissance-stil”Två skånska exempel på denna
byggnadsstil presenterades i tidskriftsartiklar av

Edelsvärd, lantbruksinstitutet i Alnarp^® och Ör-
tofta herrgård''^. Båda företer ett tydligt släktskap
med stationshuset i Uppsala. De mest karakteris¬
tiska dragen i Uppsala var det höga, branta taket,
de kraftiga kvaderomslutna portalerna och de
spetsiga tornen vid banhallsgavlarna. För övrigt
uppvisade planlösning och volymgruppering en
klarhet och entydighet som i stort sett var identisk
med den i Göteborg och i Örebro. Liksom i Göte¬
borg användes rundbågsformen såväl i stationshu¬
sets bottenvåning som vid banhallens långsidor.
Banhallens moderna inre, bland annat i form av

Polonceau-takstolar, röjdes inte på minsta vis då
man nalkades stationshuset från staden och såg
banhallen bilda stilenlig fond till stationshusbygg¬
naden. Mellan banhallens två torn framträdde
dock på kortsidan de lätta, glasade gavelfasader¬
na. Kanske tornen, en vanlig banhallsdetalj utom¬
lands, var tänkta som en sorts symboler för den
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nya tidens stadsport, som nu stationen kunde sägas
ha blivit. Banhallstorn uppfördes även i Jönköping
och Örebro. Framför stationshuset i Uppsala anla-
des en park och i Bangårdsgatans visuella förläng¬
ning låg Uppsala slott och bildade fond på ett sätt
som var helt i Edelsvärds idealstadsanda. I stadens
ena ända låg således ett Vasa-slott och i den andra
ett stationshusslott.

Ännu ett exempel på Edelsvärds strävan att
åstadkomma omväxling vid stilvalet är Söder¬
hamns stationshus (fig 17). Det är ett tvåvånings
stationshus i tegel med trappgavlar som främsta
kännemärke. Att använda trappgavlar som motiv
var inte ovanligt, men det förvånar att Edelsvärd
valde att placera ett stationshus med denna karak¬
tär på en så nordlig plats som Söderhamn. Kanske
kan han ha påverkats av samtida bildframställ¬
ningar av det medeltida Faxehus vid Söderhamn.
En tegelbyggnad med trappgavlar verkar annars
mer självklar i de sydligare delarna av Sverige, men
några sådana geografiska motiv för sina stilval sy¬
nes i allmänhet inte ha styrt Edelsvärd. Även Hu¬
diksvalls stationshus i tegel fick en detaljutform¬
ning som delvis anslöt till sydligare byggnadstradi¬
tioner (fig 18). En förklaring kan vara att stations¬

husen i städerna inte alls behövde präglas av lokal
byggnadstradition i samma utsträckning som

landsbygdens stationshus, enligt Edelsvärds sätt
att se. Det gällde snarast, som tidigare framhållits,
att välja lämplig stil: ”Stor rikedom erbjuder sig
vid valet. Man behöfver hvarken blottställa sig för
ensidighet eller enformighet”.’® I det avseendet
byggde Edelsvärd verkligen som han lärde och till¬
grep följaktligen flera olika stilar för att skapa en
variationsrik mängd stationshus i städerna.
Man kan notera att Edelsvärd, trots de till synes

stora stilvariationerna, hade vissa grundläggande
idéer om planutformning och volymgruppering,
som han gärna höll fast vid, liksom det så gott som
ständigt återkommande rundbågsmotivet i botten¬
våningarna. Ett åskådligt exempel är Göteborgs
stationshus, det nygotiska, som efter en ombygg¬
nad av Edelsvärd på 1870-talet erhöll ett brant tak
(fig 19) och då förändrade karaktär så att det sna¬
rast kom att likna Uppsala stationshus i den tidiga¬
re omtalade nyrenässansstilen. Men Söderhamns
stationshus med sin imposanta, väl sammanhållna
byggnadsmassa visar samtidigt, att Edelsvärd med
all sannolikhet, ville se varje stadsstation som en
unik formal uppgift, som var pch en krävde sin
speciella lösning.

Fig. 16. Uppsala stationshus och banhail invigdes år 1866. Formspråket benämndes av samtiden "holländsk renaissance-stil”. Banhallens
små sidotorn skulle kanske ge en föreställning om den nya tidens stadsport. UrNy Illustrerad Tidning 1866. (Banhallen riven. Stationshuset
byggnadsminnesmärke 1986)
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Fig. 17. Söderhamns stationshus vid sekelskiftet. Ett stationshus
med en imposant och väl sammanhållen byggnadsmassa. Db ka¬
rakteristiska trappgavlarna var en för Edelsvärd ovanlig arkitek¬
turdetalj. Foto ur Sveriges Statsbanors Stationshus i bilder,
Stockholm 1903. (Byggnadsminnesmärke 1986)

Fig. 18. Hudiksvalls stationshus år 1888. Den stora mittbågen
kom så småningom att bli en karakteristisk stationshusdetalj även
i Sverige liksom den långt tidigare blivit utomlands. Foto ur
Edetsvärds receptionsalbum till Kungl. Akademin för de Fria
Konsterna, 1894. (Byggnadsminnesmärke 1986)
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Fig. 19. Göteborgs stationshus omkring år 1905. Takuppbyggna¬
den från 1870-talet medförde att den nygotiska karaktären för¬
svann och likheten med Uppsala stationshus (fig. 16) i nyrenäs¬
sans blev iställetpåfallande. Foto Stig Nyberg. (Byggnadsminnes¬
märke 1986).

Monumentalbyggnad
i kolossalformat
De svenska järnvägarna utvecklades i ett våldsamt
tempo under Edelsvärds tid. Trafikintensiteten
blev större än väntat. I Stockholm uppfördes vid
slutet av 1860-talet och i början av 1870-talet ett
centralstationshus, som storleksmässigt blev det
mest imponerande av alla svenska stationshus. Det
var ett av Stockholms allra största husbyggen vid
den tiden och en verklig utmaning för en inflyttad
arkitekt utan akademisk skolning. Till sin hjälp ha¬
de Edelsvärd arkitekten Axel Kumlien, som an¬

ställts vid Statens Järnvägars arkitektkontor redan
1860. Som tidigare framhållits är det ännu inte
möjligt att klart särskilja de olika arkitektinsatser¬
na vid kontoret och därför blir Edelsvärd, såsom
chef och ansvarig arkitekt, helt naturligt den som
får ses som upphovsman till de olika byggnaderna.
Kumlien arbetade under Edelsvärd fram till 1872,
då han blev arkitekt vid Bergslagernas Järnvägsak¬
tiebolag.
Stockholms centralstationshus (fig 20) blev yt¬

terligare ett exempel på Edelsvärds strävan efter
stilvariation. Volymgrupperingen däremot, med
markerat mittparti, mellanliggande längor och si-
doflyglar, blev densamma som vid de flesta av
Edelsvärd stadsstationer men här utförd med helt
andra proportioner än tidigare. Byggnaden upp¬
fördes i nyrenässans, ett stilval som säkert ansågs
speciellt passande i kungliga huvudstaden. Ingen
annan svensk stationshusbyggnad blev föremål för
så omfattande konstnärlig bearbetning som Stock¬
holms. Ovan mittpartiets fem arkadbågar, som
ledde in till den rymliga vestibulen (fig 21), löpte en
fris med kommunikationssymboler i cementrelief.
På entablementet placerades fyra cementskulptu¬
rer av bildhuggaren C A Söderman. De personifie¬
rade jordbruket, handeln, industrin och strategin.
Mittpartiets attikavåning kröntes av riksvapnet
mellan de av bildhuggaren Oskar Berg utförda
skulpturerna Svea och Göta och under dem det ob¬
ligatoriska stationsuret.
Märkligt nog kom stationshusets föga blygsam¬

ma dimensioner och formspråk inte alls att mot¬
svaras av en lika imponerande banhall. Den täcktes
liksom tidigare banhallar av ett sadeltak. Mellan
stationshusbyggnaden och banhallen fanns ett
sammanlänkande plattformstak uppburet av järn-
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Fig. 20. Stockholms centralstation på 1870-talet. En av Stockholms största 1800-talsbyggnader och Sveriges största statiönshus. Foto Järn¬
vägsmuseum, Gävle. (Byggnadsminnesmärke 1986)

Fig. 21. "Nya Jernvägsstationen i Stockholm afA.WEdelsvärd.
Interiör: Stora vestibulen. Tecknad af O.A Mankell”. Exteriö¬
rens arkadbågar hade sin motsvarighet i den rymliga vestibulen,
därf ö biljettexpeditionen stodfritt inställd som en möbel i rum¬
met. Ur Ny Illustrerad Tidning 1872.

Fig. 22. Stockholms centralstationshus och banhall år 1872.
Tvärsnittet visar att stationshusets volym nu växt betydligt iför¬
hållande till banhallens och att en tydlig förändring således skett
Jämfört med den första stadsstationen i Göteborg (Fig. 12). Ur
Stockholms Centralstation, dess historiska utveckling och om¬

byggnad under årerr 1925—27, Stockholm 1927.
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kolonner och en järnbalk på vilken också banhalls-
taket vilade (fig 22). Det fanns rikligt med takföns¬
ter och banhallsgavlarna var av järn och glas, men
sidotornen blev bara rudimentära. Kanske banhal-
len i Stockholm blev så enkel och väsensskild från

stationshusbyggnaden eftersom den inte behövde
bilda fond till stationshuset, utan snarast kunde ses

som ett skärmtak över de fem spåren. En jämförel¬
se med göteborgsstationen (fig 12), uppförd drygt
tio år tidigare, visar också hur annorlunda propor-
tionsförhållandet nu hade blivit mellan stationshus
och banhall. Det förra hade i Stockholm växt irt till
oanade proportioner, medan banhallsformatet
snarast var oförändrat. Dagens stora vänthall i
Stockholm utfördes betydligt senare av Folke Zet-
tervall.

Slutligen kom även banhallarnas proportioner
att påverkas av den ökade trafikintensiteten men
också av insikten om att stenkolsröken från ånglo¬
ken var skadlig och att banhallarna därför behövde
förses med stora luftvolymer. Malmö banhall,
uppförd 1890, blev den enda av Edelsvärds elva
banhallar som kom att påminna något om de stora
välvda banhallar, som han besett trettiofem år tidi¬
gare under sina första utlandsresor. Malmö sta¬
tionshus hade dessförinnan blivit föremål för

många om- och tillbyggnader av Edelsvärd. På

1890-talet uppfördes den väldiga tegelbyggnad
som ännu används och vars placering vinkelrätt
mot och i ändan av spåren gör den till en så kallad
terminus- eller säckstation (fig 23). Stationshuset i
Malmö blev därvidlag ett undantag, eftersom
Edelsvärds övriga stationshus alltid placerades
med långsidan parallellt med spåren. Den nya ban-
hallens stora fackverksbågar av järn (fig 24) täck¬
tes av väldiga glasytor och för att man skulle få in
ytterligare dagsljus, placerades banhallsgaveln på
cirka 10 meters avstånd från stationshuset. Långsi¬
dorna fick tegelfasader liksom stationshuset, men
de stora glasade banhallsgavlarna motsvarade väl
byggnadens luftiga inre karaktär. Den imponeran¬
de östgaveln i glas och järn (fig 25), krönt av järn-
vägssymbolen med hjulet och vingarna, blev ett
åskådligt exempel på att stationshus och banhall
nu hade helt skilda arkitektoniska uttryck. Den
tunga, solida stationshusbyggnaden var nog så im¬
ponerande, men gav inte uttryck för någonting
nytt, som kunde avslöja att dess ändamål skilde sig
från stadens övriga monumentalbyggnader. Ban-
hallens gavel blev det som i Malmö uppvisade ett
nytt formspråk, framsprunget ur kravet på stora
spännvidder kombinerat med en ökad kunskap om
de möjligheter användandet av nya material med¬
förde.

Fig. 23. Malmö stationshus och banhall på 1890-talet. Detta stationshus blev det enda under Edelsvärds tid som fick en placering vinkelrätt
mot spåren. Foto Järnvägsmuseum, Gävle. (Banhallen riven. Stationshuset byggnadsminnesmärke 1986)
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Fig. 24. Malmö banhallpå 1890-lalei. De storafackverksbågarna
av järn tillverkades vid Motala Mekaniska Verkstad. Den inre
banhallsgaveln sammanbyggdes intemedstationshuset och hallen
blev således rikligt dagsljusbelyst. Foto Järnvägsmuseum, Gävle.
(Riven)

Fig. 25. Malmö banhall på 1890-talet. Gavelfasaden av Järn och
glas kontrasterade markant mot den tunga solida stationshus-
byggnaden. Foto ur Malmö Centralstation, dess historiska ut¬

veckling och ombyggnad under åren 1913—1933, Stockholm
1934. (Riven)

Fig. 26. Hallsbergsförsta stationshus enligt dens k Katrineholms-modellen. Fasadmot gården. En enkelmen omsorgsfullt utformad lantsta-
tion. Ur Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver Svenska Statens Jernvägsbyggnader I, Stockholm 1868. (Bortflyttad och riven)

Ändrade förutsättningar
Mot slutet av 1800-talet hade utveckligen av stats-
banebyggandet fått en sådan omfattning att stora
förändringar inträtt på många orter, där järnvägen
kommit att spela en betydelsefull roll. En ökande
del av verksamheten vid Statens Järnvägars arki¬
tektkontor fick ägnas åt att projektera förändring¬
ar av tidigare byggda stationshus. Det kunde gälla
såväl om- och tillbyggnad av stationhus som ny¬

byggnad efter förflyttning eller ibland rivning av
det gamla stationshuset.
Hallsbergs station illustrerar tydligt denna ut¬

veckling. På 1860-talet uppfördes det första sta¬
tionshuset i Hallsberg enligt den så kallade Katri¬

neholms-modellen (fig 26). Denna träbyggnad var
större än Gnesta stationshus men företedde i övrigt
många likheter med detta. Det var en långsträckt,
panelklädd byggnad med frontespis, takkupor, ut¬
skjutande tak mot banan och dekorativa snickeri¬
detaljer; en enkel men omsorgsfullt utformad
lantstation.
Efter tjugofem år flyttades denna träbyggnad

bort och 1886 uppfördes ett nytt statiönshus i två
våningar av sten (fig 27). Hallsbergs viktiga funk¬
tion som järnvägsknutpunkt hade då ökat ortens
betydelse så mycket, att det nya stationshusets yttre
därför helt kom att ansluta sig till flera av de tidiga¬
re beskrivna stadsstationerna. Det höga mittpar-
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Fig. 27. Hallsbergs nya stationshusår 1886. Eftersom Hallsberg vuxit till en betydelsefulljärnvägsknutpunktflyttades det gamla stationshuset
bort och en större, mer ’stadsmässig’ byggnad uppfördes. Foto ur Statens Järnvägar 1856—1906. Historisk-teknisk-ekonomlsk beskrifning
II, Stockholm 1906. (Byggnadsminnesmärke 1986)

tiet, sidolängorna och flyglarna, stenmaterialet, re¬
nässanstaket och det väldiga skärmtaket mot ba¬
nan gav tillsammans uttryck för den nya betydelse,
helt skild från de enkla lantbyggnaderna, som nu
tillmättes stationsbyggnaden i Hallsberg. Utveck¬
lingen hade medfört en upphöjning av lantstatio-
nen till stadsstation och detta avspeglades tydligt i
byggnadens karaktär.
Flen blev ett minst lika belysande exempel på

samma utveckling. Där byggdes först ett stations¬
hus av trä enligt Gnesta-modellen (fig 6), men lik¬
som Hallsberg blev Flen en alltmer betydelsefull
järnvägsknut och det gamla stationshuset flyttades
slutligen bort efter flera om- och tillbyggnader. Ett
nytt stationshus av sten uppfördes år 1892 (fig 28).
Det var en envåningsbyggnad med rundbågade
dörr- och fönsteröppningar, vilkas oregelbundna
placering sammanhängde med den inre rumsindel-
ningen. Planformen var rektangulär med en cent¬
ral del innehållande vestibul och godsexpedition
och med tjänstelokaler på ena sidan och väntsalar
på den andra (fig 29). Denna nya differentiering av
stationshuset i en sammanhållen tjänsterumsdel
och en offentlig del åstadkom ingen förenkling av

rumssambanden, snarare tvärtom. Symmetrikra-
vet tycktes nu vara upphävt, såväl vad det gällde
planutformningen som fönsterplaceringen. Tak¬

uppbyggnaden med ett förhöjt mittparti och två si-
dopartier var dock i princip densamma som vid så
många av Edelsvärds tidigare stadsstationer. Den
centrala takuppbyggnaden enligt säteritaksidén
krönt av en lanternin accentuerade på ett nytt sätt
den allt större betydelse som kom att tillerkännas
stationshusens vestibuler. Ofta kom också vestibu-
len, liksom i Lerum (fig 9) och Hudiksvall (fig 18),
att markeras av en stor bågform. Den direktkon¬
takt mellan vestibul och perrong som fanns i Flen
kom också att bli regel från 1890-talet. Tidigare ha¬
de man nästan alltid måst passera väntsalarna för
att nå perrongen. Flens nya ståtionshus skiljde sig
således på många sätt från pionjärtidens små enkla
lantstationer.
Stationshusen i Hallsberg och Flen är bara två av

de talrika tecknen på att förutsättningarna succes¬
sivt ändrades under Edelsvärds tid som järnvägsar-
kitekt. Under fyrtio år hade då stambanebyggan-
det i rask takt kommit att sträcka sig från Malmö i
söder till Boden i norr. Förutom den mängd nya
stationshus som krävdes vid de ständigt utökade
banorna, så innebar perioden en fortlöpande för¬
ändring av de redan byggda stationshusen. Detta
gällde både lantstationer och stadsstationer. Så
fick till exempel Göteborgs stationshus den tidigare
nämnda takuppbyggnaden. I Stockholm byggdes
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Fig. 28. Flens nya stationshus på 1890-talet. Den centrala takuppbyggnaden med lanternin övertäckte den ljusa och rymliga vestibulen. Foto
Järnvägsmuseum, Gävle. (Byggnadsminnesmärke 1986)

Fig. 29. Flensstationshusår 1892. Plan av bottenvåningen. Den nya differentieringenmed tjänstelokalerpå enasidan om vestibulen och vänt-
salarpå den andra Innebar att symmetrikravet upphävdes och rumssambanden komplicerades. Ur Statens Järnvägar 1856—1906. Historisk-
teknisk-ekonomisk beskrifning II, Stockholm 1906.

en stor annexbyggnad. Malmö fick ett helt nytt sta¬
tionshus med banhall, då de gamla byggnaderna
blivit för små. Flera mindre lantstationer växte till

järnvägsknutpunkter och behövde nya mer ’stads-
mässiga’ stationshus. Att vara stationshusarkitekt
under denna period måste av allt att döma ha inne¬
burit att man ständigt måste ompröva tidigare lös¬
ningar och vara öppen för fortlöpande förändring¬
ar.

Sammanfattning
A W Edelsvärds stationshusarkitektur under pe¬
rioden 1855—95 kan i förstone te sig som en brokig

skara byggnadsverk, vars främsta gemensamma
nämnare blev deras placering utefter stambanespå-
ren. För att komma till insikt om att det var långt
mer än spåren som förenade Edelsvärds stations¬
hus kan man studera dem i relation till några av
hans egna idéer. Så gjorde han till exempel i början
av fyrtioårsperioden en åtskillnad av stationshusen
i två kategorier: lantstationer respektive stadssta-
tioner.
Stationshusen på landet ansågs av Edelsvärd

kunna fungera som lämpliga förebilder vid upp¬
förandet av andra lantbyggnader. Edelsvärd me¬
nade att den svenska lantbyggnadskonsten borde
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förbättras, såväl estetiskt som tekniskt, och att sta¬
tionshusen skulle tjäna denna folkbildningsidé.
Således studerades både inhemska och utländska

byggnadsnyheter som presenterades i tidskrifter
och i nybyggda hus. Flera av Edelsvärds tidiga sta¬
tionshus i trä uppvisar följaktligen drag av dåtida
ideal som schweizerstil och asymmetriska engelska
lantvillor. Redan tidigt synes målet dock ha varit
att bidra till uppkom.sten av en självständig natio¬
nell byggnadsstil.
Ekonomiskt snäva ramar och en mängd praktis¬

ka överväganden påverkade stationshusbyggandet
i en omfattning som Edelsvärd inte alltid fann till¬
fredsställande. Kravet på modellhustänkande blev
med tiden allt starkare men stod i motsats till
Edelsvärds idé om en variationsrik stationshusar¬
kitektur. Så blev till exempel många av de norr¬
ländska stationshusen enkla modellhus av trä utan

de under pionjärtiden så omsorgsfullt utformade
snickeridetaljerna. Mot slutet av fyrtioårsperioden
kunde likväl drömmen om ett nationellt lantligt
byggnadsideal förverkligas, då de timrade sta¬
tionshusen i fornnordisk stil tillkom. Samtidigt
tycks det emellertid som om Edelsvärds ide om sta¬

tionshuset som förebild för andra lantliga byggna¬
der då hade spelat ut sin roll. Järnvägarnas allmänt
erkända stora betydelse krävde byggnader med ett
självständigt formspråk. Stationshuset i Lerum,
med sin markerade tegelbågc, blev ett av de tidigas¬
te exemplen på att Edelsvärd till sist önskade fram¬
hålla stationshusets särprägel gentemot andra lant-
byggnader.
Gestaltningen av stadens stationshus styrdes av-

helt andra motiveringar än de som gällde för de
lantliga stationshusen. De skulle, enligt Edelsvärd,
utformas på ett sätt som visade, att de tillhörde sta¬
dens mera betydande byggnader. 1 hans idealstads¬
plan placerades stationshuset så att det upphöjdes
till en monumentalbyggnad av rang. Vad storleken
beträffar kom dock de svenska stationshusen att

ges ett i internationell jämförelse mycket blygsamt
format. De visade prov på en mängd olika histori-
serande stilar. Modellhustänkande förekom även

beträffande stadsstationerna men i långt mindre
utsträckning än för lantstationerna. Edelsvärd an¬

såg att då man utomlands inte funnit någon ny an¬
vändbar stationshusstil, så gällde det att med för¬
nuft, kunnighet och smak använda sig av redan be¬
fintliga stilar. 1 det avseendet kom stationshusen

inte att skilja sig från städernas övriga monumen¬

talbyggnader under samma period.
Stationshusens geografiska läge tycks inte ha på¬

verkat Edelsvärds val av arkitektonisk gestaltning.
De lokala förutsättningarna fick visserligen ofta
betydel.se vid valet av byggnadsmaterial och gav
ibland också upphov till naturromantiska motiv,
men för övrigt kunde ett timrat fornnordiskt sta¬
tionshus uppföras såväl i Boden som i Jonsered, ett
renässansslott såväl i Uppsala som i Storvik, ett te¬
gelhus med trappgavlar i Söderhamn likaväl som i
Skåne osv.

Även de svenska banhallarnas dimensioner blev

blyg.samma och Edelsvärd hade till en början
uppenbarligen viljan att ge banhall och stationshus
ett samstämmigt formspråk. Endast banhallsgav-
larna avslöjade de speciella kraven på dagsljusin-
släpp och stora spännvidder. Då Edelsvärds sista
banhall uppfördes i Malmö, använde han sig för
första gången av fackverksbågar av järn. De väldi¬
ga banhallsgavlarna av järn och glas stod i markant
kontrast till den solida stationshusbyggnaden.
Banhall och stationshus gavs nu skilda arkitekto¬
niska uttryck. Banhallen i Malmö blev således lik¬
som lantstationen i Lerum ett påtagligt exempel på
att Edelsvärds järnvägsarkitektur genomgick en

förändring under den avsevärda tid som han var

Statens Järnvägars arkitekt.
Den enkla uppdelningen av stationshus på lan¬

det och i staden blev mot slutet av Edelsvärds tid
som järnvägsarkitekt inte längre entydig. Statsba-
nenätets ökade omfattning och betydelse innebar
bland annat att små lantstationer växte ut till vikti¬

ga järnvägsknutpunkter. Stationshusen på dessa
orter utformades då på ett sätt som gjorde dem allt¬
mer besläktade med stadsstationerna. Att bygga
om och bygga ut tidigare stationshus blev också en

stor arbetsuppgift. Samtidigt komplicerades det ti¬
digare enkla och klara, additiva plantänkandet,
som i huvudsak hade inneburit att så gott som alla
Edelsvärds stationshus haft i princip samma sym¬
metriska planlösningsidé, oavsett format gestalt¬
ning i övrigt. Stationshusens märkbara omvand¬
ling på 1890-talet berodde kanske främst på att nya
krav och funktioner uppstod men säkert också på
förändrade arkitekturideal, kanske anförda av

Edelsvärds blivande efterträdare arkitekten Folke

Zettervall. Han var anställd på arkitektkontoret
under Edelsvärds fem sista år som chef, dvs just
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vid den tid då jugendrörelsen och nationalromanti¬
ken började växa fram. Zettervall var sedan chef
för SJ:s arkitektkontor fram till 1931.
Edelsvärds stora och omfångsrika verksamhet

som järnvägsarkitekt inföll under de fyrtio år då
järnvägsbyggandet var i sitt mest expansiva skede i
vårt land. Hans uppgift blev att utforma samtliga
järnvägsbyggnader, från den enklaste banvakts-
stuga till den största banhall, och således kom hans
arbete att visa prov på byggnader av den mest skif¬
tande karaktär. Samtidigt fullgjorde han en stor
mängd arkitektuppdrag vid sidan av SJ-arbetet.
Han publicerade också en mängd artiklar, var

kommunalpolitiskt aktiv och en idog föredragshål¬
lare i en mängd föreningar. Omdömena om Edel¬
svärds arkitektinsats har varierat. Han var under

sin livstid en vanligtvis mycket uppskattad arki¬
tekt, men senare tiders kritiker var ofta mycket
skarpa i sina omdömen och angrep vad de kallade
snickarglädje och brist på ärlighet och sanning.
Den ensidiga kritiken har dock med den svenska
1800-talsforskningens framväxt blivit alltmer
nyanserad och insiktsfull. Förhoppningsvis kan
också den fortsatta utforskningen av Edelsvärds
järnvägsarkitektur, en av dåtidens mest omfångs¬
rika byggnadsuppgifter, tillföra en del nya infalls¬
vinklar på 1800-talsbyggandets villkor i allmänhet
och skapa ökad förståelse för det svenska stations¬
husbyggandet i synnerhet.

Gunilla Linde, f 1946, arkitekt SAR, forskar och
undervisar vid Konstvetenskapliga Institutionen,
Göteborgs universitet. Pågående avhandlingsarbe¬
te om arkitekten A.W Edelsvärd.
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From Malmö to Boden in 40 years:
A W Edelsvärd’s Railway Stations

by Gunilla Linde

Adolf Wilhelm Edelsvärd (1824—1919) was the
first chief architect of the Swedish State Railways
(SJ) from 1855 to 1895. During this 40 year period
of unimpeded growth, he was responsible for the
construction of every State Railway building, a to¬
tal of nearly 5 700 structures. In this article, only
Edelsvdrd’s railway stations are discussed. At the
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time when Edelsvärd became the first architect of
the State Railways in 1855, the railway station was
a new and unknown building type in Sweden.
Edelsvärd received a solid, practical education in

military fortification design and studied architec¬
ture on extended journeys to Germany, France,
England and Scotland. His impression was that
abroad architects often exaggerated the dimen¬
sions of the large urban railway stations, while
ignoring smaller rural ones. Early on, he himself
stressed the importance of the design of the small
rural railway stations. He saw these as prototypes
for other rural buildings and published both maga¬
zine articles on house construction and pattern
forms illustrating carpentry design details.
During the pioneer railway period, rural stations

often had features of the so-called English Villa
and Swiss Cottage architectural styles. Economic
constraints and numerous practical considerations
influenced the construction of railway stations to
an extent that was not always satisfactory to Edel¬
svärd. The demand for a standardized planning be¬
came stronger with time, but this was in opposition
to Edelsvdrd’s idea of a much diversified architec¬
ture. Many of the railways stations in northern
Sweden were simple standardized buildings of
wood without elaborate carpentry decorations. In
the 1890s, Edelsvärd’s dream of a national buil¬
ding ideal was realized when some timbered rail¬
way stations were built in the so-called Dragon
Style. Finally, Edelsvärd’s original conception of
the railway station as a prototype for other rural
buildings seems to have lost its significance. The

widely acknowledged socio-economical significan¬
ce of the railways demanded a new and indepen¬
dent kind of architectural style, separate from that
of other rural buildings. This change can be seeen
in some of Edelsvärd’s late, small railway stations,
having large central archs.
Edelsvärd’s Ideal Plan for a City, with the rail¬

way station and the church as antipodes in a gran¬

diosely planned central part of the city, illustrates
the important location that he believed a railway
station should be given in a city. By comparison to
railway stations in other European cities, Swedish
urban railway buildings were of modest dimen¬
sions. They were built in all kinds of historical sty¬
les, and in this respect they were not different from
other public buildings in the cities. In the begin¬
ning, the train shed and the station building were

executed in the same architectural style. Edel-
svärd’s last train shed in Malmö became the only
one that was reminiscent of the large train sheds he
had seen abroad 35 years earlier.
Towards the end of the 40 year period, during

which Edelsvärd served as the chief architect for
the SJ, an increasing part of the architectural work
involved rebuilding and extending already existing
railway stations. Many of the rapidly growing rail¬
way junctions were given new and larger station
buildings. These were not looked upon as mere ru¬
ral stations but were given a character resembling
the city stations. The earlier symmetrical designs
now became more complicated. The rural stations
were transformed into city stations, and that was
prominently reflected in Edelsvärd’s architecture.
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