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Abstract
 

The overall aim of this doctoral thesis in history of technology is to increase 
the knowledge about why, but foremost how and under which conditions 
Sweden’s first State-owned railway was electrified. The electrification of 
Riksgränsbanan [The Frontier Railway] took place in 1910-1917 and was in
many ways a pioneering work. Two large technical system would there 
become integrated; the mature railway system of the nineteenth century 
with the new electrical power system of the twentieth century.

Riksgränsbanan, the almost 130 km long northernmost part of 
Malmbanan [Iron Ore Line] between Kiruna and Riksgränsen 
(Swedish/Norwegian border), was the world’s northernmost railway line to 
be electrified and the subarctic climate made great demands on the 
workmanship of technical components. Furthermore, the geographical 
location implied that the long distance to decision-makers within public 
administration and companies had to be managed. The project was in 
addition carried out during a period characterized by protectionism, 
nationalism and international conflicts, external factors which all affected 
both the formulation and feasibility of the project.

The main reason why Riksgränsbanan became Sweden’s first State-
owned railway to be electrified was because the State in 1907 became part-
owner of the mining company LKAB. New agreements were concluded that 
specified increased mining and transportation of iron ore, from 1,5 million 
tons in 1908 to 3,85 million tons in 1918. This amount of ore could not be 
transported within current system of steam power without far-reaching 



investments, which implied that a system-change to electric power was 
considered to be a better option. In May 1910 the Swedish Parliament 
decided to grant 21,5 million SEK to the project, managed by the Swedish 
National Railways Board (SNRB) and its Office for Electrical Traction 
together with the electro-technical companies Siemens and ASEA. The 
contract made great demands on the contractors regarding both performance 
and workmanship. The SNRB could at any time, within two years after 
taking over the construction, decide to cancel the contract and claim a 
complete restoration to its original condition. 

It was several technical subsystems and components that had to be 
manufactured and assembled in order for the technical primary system “the 
electrified Riksgränsbanan” to function properly. Especially the 
manufacturing of electrical locomotives and the isolators for the 
transmission system were subject of many problems which affected and 
delayed the project. Problems could be both organizational and technical in 
nature but were eventually solved as better routines for managing 
correspondence and meetings were established and as the contractors took 
the local sub-arctic climate into consideration during development of new
technology. Ivan Öfverholm, as Senior Administrative Officer at the Office 
for Electrical Traction, turned out to be a strong representative for the 
procurer and he played a central part for the success of the project. 
Öfverholm can be characterized as a public system builder who managed 
the project with a firm hand. This sometimes led to conflicts with company 
representatives but Öfverholm also functioned as mediator in the frequent 
conflicts between his and the companies’ local representatives in Kiruna.

The two-year period of guarantee began in October 1st 1915 and almost 
all of the remaining work had been completed at the end of 1917, when 
thereby Riksgränsbanan was taken over by Sweden’s National Railways 
(SJ). The final verdict was positive and the Swedish Parliament in 1919 
decided to extend the electrification to the entire Iron Ore Line, which was 
completed from Narvik to Luleå in the summer of 1923. The trailblazing 
effort to electrify Sweden’s northernmost railway in the northern wasteland 
was thereby completed.

Keywords: history; technology; railway; electrification; innovation 
process; Malmbanan; Riksgränsbanan; public procurement
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Sådärja, då var avhandlingsarbetet äntligen klart. Efter många års arbete, 
pendlande mellan rent nöje och hårt slit, kan jag slutligen slå fast att detta 
varit det roligaste jag hittils gjort i mitt yrkesverksamma liv. Som så många 
andra har konstaterat före mig så är det något speciellt att skriva en 
doktorsavhandling, det tar tid och man gör det till stor del ensam. Det har 
blivit många sena kvällar, nätter och helger som tillbringats på kontoret 
skrivandes eller läsandes källor, excerpter och litteratur. Jag hoppas 
innerligt att denna introverta process inte har påverkat min sociala 
kompetens negativt.

Mitt ofta tidsoberoende skrivande har givetvis påverkat de människor 
jag lever med. Som tur är har jag en förstående fru som stöttat och 
uppmuntrat mig hela vägen. Därför är det inte mer än rätt att jag dedikerar 
detta arbete till min älskade Leni, tusen tack för allt! Även mina kära pojkar
Patrick och Andreas ska ha ett stort tack för att de förstått att pappa inte 
alltid haft tid att komma och leka utan måste sitta framför datorn istället. 
Tålmodigheten hos min familj har varit enorm. Jag vill även tacka mamma 
och pappa samt svärmor och svärfar för att de ställt upp i vått och torrt och
därmed underlättat mitt och min familjs liv.

Att avhandlingen skulle komma att handla om elektrifieringen av 
Riksgränsbanan var bara en lycklig omständighet. Efter elva års exil i 
Stockholm och Norge återvände jag till Luleå och LTU för att komplettera 
tidigare studier. Där träffade jag Staffan Hansson, min ”gamla” 
gymnasielärare i historia, och för att göra en lång historia kort ordnade han 



så jag kunde inleda doktorandstudier. Staffan har alltid varit en stor 
inspirationskälla och funnits kvar som biträdande handledare efter pension-
eringen. Staffan, du ska ha ett stort tack!

Den person som dragit det tyngsta lasset i processen att lotsa mig fram 
till den färdiga avhandlingen har varit min huvudhandledare Kristina 
Söderholm. Jag kan inte nog många gånger säga hur mycket din hjälp har 
betytt för mig. Alltid lika positiv och inspirerande har du kommenterat mina 
texter efter att ha läst dem, något du säkert gjort en miljon gånger tills nu.
Denna resa hade varit mycket svårare utan dig, tusen tack Kristina!

Jag vill även rikta ett stort tack till min biträdande handledare Lars 
Elenius för de värdefulla kommentarer han gett mig. Även Ann-Kristin
Bergquist, diskutant på mitt Lic-seminarium, och Magnus Lindmark, 
diskutant på mitt slutseminarium, ska ha ett stort tack för sina insatser. Era 
synpunkter har hjälpt mig mycket. I övrigt vill jag tacka alla nuvarande och 
tidigare arbetskamrater och vänner på LTU och särskilt alla de trevliga och 
underbara människor på Avdelningen för samhällsvetenskap.

Detta arbete hade inte varit möjligt utan bistånd från flera finansiärer. 
Jag vill därför tacka Trafikverket (Banverket), Järnvägstekniskt centrum 
(JVC), Hjalmar Lundbohm Research Center (HLRC), Stiftelsen för teknisk 
vetenskaplig forskning till minne av J. Gust. Richert samt institutionen för 
ekonomi, teknik och samhällsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

När man skriver en historisk avhandling så måste man ha tillgång till en 
mängd källmaterial och insamlandet av detta har varit både tidskrävande 
och ibland riktigt svårt. Som tur är har det alltid funnits trevliga människor 
till hands som kunnat hjälpa mig med detta. Tack till Robert Herpai, SJ:s 
Bildarkiv vid Järnvägsmuseet i Gävle; Lennart Lantto, Borg Mesch 
bildarkiv i Kiruna Kommun; Ulrika Hannu, Kiruna Kommun; Malmbanans 
Vänner i Luleå; personalen på Riksarkivet i Arninge samt personalen på 
LTUs unversitetsbibliotek.

Luleå den 14 mars 2012

Roine Viklund
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Redan vid Allm. Svenska Teknikermötet i Malmö 1896 stod 
frågan ’om möjligheten af elektrisk drifkraft å våra 
hufvudbanor’ på programmet. Året förut hade i Lugano i 
Schweiz trefasväxelström för första gången kommit till 
användning för bandrift – visserligen här endast en mindre 
spårväg, men man började dock ana möjligheten af 
växelströmmens användbarhet för längre banor -. Jag uttalade 
också vid i fråga varande möte den förmodan, att man här 
stode inför en stor framtidsfråga för vårt land och särskildt de 
delar däraf, hvarest riklig vattenkraft finnes.1

Robert Dahlander, 1905.
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iksgränsbanan, den omkring 130 km långa nordligaste delen av 
Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen, var den första statliga 
bandel i reguljär trafik som elektrifierades i Sverige. Aldrig tidigare 

hade en bandel elektrifierats för så tunga transporter som det här var frågan
om. Inte heller hade så hög spänning använts. Malmbanan sammanbinder 
järnmalmsgruvorna i Kiruna och Gällivare/Malmberget med hamnarna i 
Narvik respektive i Luleå. Den första delen av banan var färdig 1888 och 
förenade Gällivare med Luleå, medan Riksgränsbanan var den del som 
anlades sist. Trots att banan var funktionell från november 1902 blev den 
inte invigd förrän följande sommar då kung Oscar II inte ville resa så långt 
norrut under den kalla och mörka vintern. Det visade sig snart att 
Riksgränsbanans kapacitet inte var tillräcklig och hotade att bli en flaskhals 
vid en ökad järnmalmsexport. Det fanns två alternativ för att komma undan 
detta; antingen genom att upprusta banan inom befintlig ångkraftsteknologi 
eller satsa på en radikal ny teknik, det vill säga elektrisk drift.

En viktig förklaring till Sveriges starka ekonomiska utveckling 
perioden 1870-1970 står att finna i de långvariga och teknikutvecklings-
relaterade samarbeten som etablerades över perioden mellan olika statliga 
verk och privata företag kring infrastrukturell uppbyggnad och logistik, från 
energi- till transportsystem. Dessa samarbeten kom att få stor betydelse för 
såväl svensk samhällsutveckling som de inblandade företagens utveckling.2

Det som skall studeras i denna doktorsavhandling rör ett sådant samarbete, 
nämligen det mellan Statens Järnvägar och de företag, framförallt ASEA 
och Siemens, som alla tillsammans bidrog till Riksgränsbanans 
elektrifiering. Denna satsning kom att utgöra startskottet för den norr-
ländska vattenkraftsutbyggnaden och grunden för elektrifieringen av det 
svenska stambanenätet.

Projekteti genomfördes under en period som, i Sverige såväl som på 
många andra håll, präglades av att flera stora tekniska system byggdes upp i 
samhällets tjänst (se vidare nedan). Perioden var också starkt präglad av 
nationalism, teknikoptimism och framtidstro. Samtidigt som beslutet att 
börja elektrifiera det statliga järnvägsnätet således på många sätt var ytterst 
tidstypiskt har alltid en systemteknisk investering av denna omfattning en 
egen unik karaktär. Detta projekt var ett banbrytande arbete där helt ny 

i Med ”projektet” menas härefter Järnvägsstyrelsens och de berörda firmornas arbete inför och 
under Riksgränsbanans omställning till elektrisk drift.

R
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teknik skulle implementeras med redan mogen och spårbunden3 teknik. På 
många sätt handlade det om att bygga upp ett nytt tekniskt system där flera 
gamla och nya subsystem måste samverka, vilket i sin tur nödvändiggjorde 
en särdeles mångfacetterad innovationsprocess. Projektet fordrade vidare ett 
samarbete mellan flera olika aktörer, såväl offentliga som privata, och 
inhemska såväl som utländska, varav en, SJ, var både beställare och 
samarbetande aktör. En sådan konstellation av samarbetande parter ställer 
stora krav på samarbetets organisation.

Karta över Riksgränsbanan. Källa: Kiruna kommun
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Syfte och frågeställningar
Syftet med denna avhandling är att undersöka varför, men framförallt hur 
och under vilka förutsättningar den första elektrifieringen av en statsägd 
järnväg genomfördes i Sverige. Detta genom att analysera de tekniska 
utmaningar som kan relateras till implementeringen av den nya 
elkraftstekniken i det mogna järnvägssystemet, men också genom att 
analysera det samarbete mellan Statens järnvägar och berörda företag, 
LKAB, Siemens och ASEA som föranleddes av projektet samt hur projektet 
påverkades av yttre faktorer som avstånd, klimat och tekniknationalism. 

Arbetet med planering och genomförande av elektrifieringen bedrevs 
under åren 1907-1917. Det var den första statliga järnvägslinje att 
elektrifieras i Sverige och projektet innebar att ett mångårigt samarbete kom
att etableras mellan en statlig myndighet och ett antal privata företag i 
arbetet med att utveckla och implementera ny teknik till det etablerade 
järnvägsnätet. Detta var ett av flera andra samtida samarbeten mellan den 
svenska staten och privata aktörer i uppbyggnaden av stora tekniska system 
i samhällets tjänst. Utöver att projektet således genomfördes under starkt 
politiskt inflytande, genomfördes en stor del av utvecklingen och hela 
implementeringen av den nya tekniken i en oländig terräng med hårt klimat 
som vidare låg långt bort från de inblandade aktörernas vanliga geografiska 
verksamhetsområden. Detta utgör motiv för att, utöver tekniska utmaningar, 
också analysera relaterat samarbete och yttre påverkansfaktorer. I detta 
sammanhang blir således följande övergripande frågor centrala för studien:

-Vilka tekniska utmaningar följde med projektet och hur 
hanterades/löstes dessa av inblandade centrala aktörer?

-Under vilka former och villkor samarbetade de centrala aktörerna, 
järnvägsstyrelsen och de aktuella företagen, inför och under 
elektrifieringen av Riksgränsbanan?

-Hur påverkades projektet av yttre faktorer som exempelvis klimat, 
geografisk lokalisering, nationalism samt internationella 
påverkansfaktorer som handel och konflikter?
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Tidigare forskning
I detta avsnitt presenteras och diskuteras tidigare forskning som berör 
elektrifieringen av Riksgränsbanan, men även litteratur som berör annan 
samtida järnvägsutbyggnad och elektrifiering i Sverige och utomlands. 
Därutöver behandlas i viss mån historisk forskning som berör upp-
byggnaden av andra stora tekniska system och speciellt sådana som 
omfattas av offentlig-privat samverkan.

Varken elektrifieringen av Riksgränsbanan eller elektrifieringen av det 
svenska järnvägsnätet generellt har undersökts i någon större omfattning 
inom historisk forskning.i I sin studie om ASEA behandlar emellertid Jan 
Glete kort samarbetet mellan ASEA och SJ vid elektrifieringen av Riks-
gränsbanan. Han konstaterar att elektrifieringen innebar att ASEA fick stora 
beställningar av ellok, generatorer och annan elektroteknisk utrustning. Då 
ASEA var underleverantör till Siemens-Schuckert var denna period viktig 
för ASEA ifråga om möjligheten att inhämta ny kunskap. Efter 
elektrifieringen av Riksgränsbanan bröts samarbetet och ASEA inledde 
kartellförhandlingar med tre svenska lokverkstäder för att försäkra sig om 
fortsatta beställningar från SJ. Loken konstruerades i nära samarbete med 
SJ under det att ASEA och en annan verkstad levererade ungefär hälften var 
av ett ellok. Glete konstaterar vidare att produktionen av de svenska elloken 
utgjorde stommen i den fortsatta svenska elektrifieringen och att ASEA 
efter 1914 kom att utvecklas till ett framgångsrikt elektrotekniskt företag 
inom fler nischer.4

Också Filip Hjulström omnämner den svenska järnvägselektrifieringen, 
och då även elektrifieringen av Riksgränsbanan, i sin studie över den 
elektriska energiförsörjningens utveckling i Sverige. Han slår fast att 
Riksgränsbanan hade en stor nationell ekonomisk betydelse och att elektri-
fieringen av sträckan blev en framgång.5 Hjulström påpekar dessutom att 
anledningen till att ingen större banelektrifiering inleddes direkt efter 
färdigställandet av Riksgränsbanan var den höga anläggningskostnad som 
sådana projekt uppbar vid denna tid.6

Vidare visar Staffan Hansson i sin studie över uppförandet av 
kraftstationen i Porjus att anledningen till denna främst var att ge elektricitet 
till Riksgränsbanan. Staten önskade öka malmtransporterna på Malmbanan 

i Se även Rönn (1978, 1984) och Wiklund (2005).
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och minska det svenska kolberoendet från utlandet. En annan målsättning 
var att med billig elkraft locka till nyetablering av industrier i Norrbottens 
inland. Huvudsakligen behandlar Hansson konstruktionen av kraftverket, de 
problem som uppkom i samband med detta och hur de löstes i den väglösa 
och ogästvänliga terrängen. Klimatet och den geografiska placeringen 
innebar ytterligare utmaningar till ett redan komplicerat projekt. Därutöver 
kartlägger Hansson de tänkta samt realiserade industrialiseringsprojekt som 
kan knytas till uppförandet av kraftverket.7 Hansson visar även hur flera av 
de stora tekniska systemen i Norrbotten är så starkt kopplade till varandra 
att det går att tillsammans beskriva dem som ett teknologiskt megasystem 
(se nedan). Han belyser föreningen av de olika delar som tillsammans 
understödde brytningen av järnmalm från gruvorna i Malmberget och 
Kiruna, från frakten till försvaret av järnmalmen, dvs. från Malmbanan och 
Porjus kraftverk till Bodens fästning.8 Hansson visar därmed att 
elektrifieringen av Riksgränsbanan genomfördes i ett redan etablerat 
sammanhang där uppgiften var att understödja brytningen av norrbottnisk 
järnmalm.

När det gäller järnvägshistorisk forskning finns det en lång tradition 
såväl nationellt som internationellt där fokus inte sällan ligger på 
kopplingen mellan järnvägsutbyggnad och ekonomisk utveckling men 
också på järnvägsnätens långsiktiga utbyggnad, kontroll och konkurrens-
utsatthet. Inom svensk järnvägshistoriskforskning har exempelvis Eli F. 
Heckscher9 och Eric Nicander10 båda visat på den betydelse järnväg och 
järnvägsinvesteringar haft för svensk ekonomisk tillväxt och befolknings-
utveckling för olika regioner och för landet i dess helhet fram till början av 
1900-talet. Lena Andersson-Skog har också analyserat den institutionella 
omvandling SJ genomgick efter 1920 fram till 1980-talet till följd av den 
allt större konkurrensen på transportmarknaden vilken ledde till förändrade 
ekonomiska förutsättningar och politiska målsättningar med SJ:s 
verksamhet.11

I sin studie över järnvägsnätets uppbyggnad i USA visar i sin tur 
Stephen Salsbury hur kontrollen över det med tiden allt större och mer 
byråkratiserade järnvägsnätet efterhand försköts från enskilda företags-
ledare till en delad kontroll mellan företag, sammanslutningar, stat och 
fackföreningar. Enligt Salsbury innebar detta att sektorn blev allt mer 
reglerad, vilket i sin tur minskade företagens möjlighet att reagera på nya 
utmaningar och bidrog till att investerare sökte sig till mindre reglerade 
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områden.12 Även Steven W. Usselman har studerat amerikansk järnvägs-
etablering och visar hur olika aktörer styrde och reglerade järnvägens 
utveckling i USA efter egna önskemål. Han visar också hur den initialt 
mycket effektiva järnvägen efterhand fick svårt att möta konkurrerande 
teknologier som exempelvis den framväxande lastbilstrafiken.13

I Frankrike var det staten tillsammans med banker som finansierade 
järnvägsuppbyggnaden till skillnad från exempelvis i England och USA, 
där det främst var företagare. Här visar François Caron hur den franska 
järnvägsuppbyggnaden präglades av en statligt reglerad järnvägspolicy med 
olika företag som operatörer av huvudlinjerna. Järnvägsnätet byggdes ut 
gradvis och för att hantera större trafikvolym användes nya tekniska 
lösningar, exempelvis elektrisk drift och stål. Trots ökade trafikflöden 
visade det sig efterhand att lönsamheten minskade vilket ledde till 
organisationsförändringar och slutligen, år 1937, till nationalisering av 
järnvägsnätet.14

J Wolfgang G Heinze och Heinrich H Kill har i sin tur studerat 
järnvägsbyggnaden i Tyskland och menar att denna kan delas in i fyra faser 
fram tills nationaliseringen inleddes där år 1920: innovation- och 
introduktionsfasen, integrationsfasen, utbyggnadsfasen samt underhålls-
och nedgångsfasen. Heinze och Kill visar vidare hur problematiken kring 
linjedragningen av de nya järnvägarna inte bestod i vad som skulle 
sammankopplas, då det främst var frågan om städer, utan istället var floder 
och berg skulle korsas eller hur viktiga fabriker och fort skulle förbindas 
med stamlinjerna. Efterhand som järnvägsnätet konsoliderades blev det 
konkurrensutsatt av vägtransport, vilket visade sig vara billigare. Detta 
ledde till en successiv nedgång i volym och ekonomisk tillbakagång för de 
tyska järnvägarna.15

Det finns även studier kring enskilda elektriska järnvägar och 
järnvägsbolag där stora geografiska avstånd mellan företagsledning och 
lokal verksamhet påminner om den situation som förelåg vid elektri-
fieringen av Riksgränsbanan. Patricia E. Roy har exempelvis studerat hur 
ekonomisk kontroll och policyskapande fungerade inom British Columbia 
Electric Railway Company (B.C.E.R.) under etableringsfasen 1897-1913. 
Här spelade avståndet mellan direktion och verksamhet en avgörande roll 
då styrelsen var placerad i London, nästan 1000 mil från Kanada. Hon visar 
att det var möjligt att överbrygga avståndet genom en framgångsrik ledning 
av företaget där kanadensiska regionchefer spelade en central roll. Dessa 
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hade kunskap om lokala förhållanden och kunde förhandla med lokala 
myndigheter varefter de lämnade rekommendationer till ledningen i London 
som var det organ som utformade all policy och hade full ekonomisk 
kontroll. Enligt Roy innebar avståndet mellan beslutsfattare och lokal-
administration rentav företagsekonomiska fördelar, såsom ett effektivt 
skydd från lokala krav. Hon menar att avståndet dessutom bidrog till en 
fördelaktig långsiktig planering där företaget först såg till den egna 
ekonomiska säkerheten och därefter regionens behov.16

Internationellt har flera historiska studier genomförts över 
järnvägselektrifiering, något som nästan helt saknas inom svensk forskning 
(se ovan). Carl W. Condit har exempelvis studerat några av de första 
järnvägselektrifieringarna i USA och Europa under perioden 1895-1905, 
och visar på den teknikutveckling och de val som gjordes under 
etableringsfasen av elektrisk drift. Han menar att det går att dela in 
järnvägselektrifiering i fyra olika skeden beroende på typ av trafik och när 
elektrifieringen genomfördes. Den äldsta formen var spårväg följt av 
tunnelbana, interurbanspårväg och till sist vanliga järnvägslinjer.17 Condit 
har framförallt valt att studera den sista formen och kommer fram till att 
elektrifieringen, trots hög initialkostnad, gradvis innebar sociala, urbana, 
ekonomiska och operationella fördelar gentemot ångdrift. Elektriska 
järnvägar visade sig exempelvis vara mer kostnadseffektiva och ha högre 
kapacitet vid ökade trafikflöden.18 De elektrifierade järnvägarna hade 
dessutom miljömässiga fördelar för närmiljön vid banan. Den första 
elektrifieringen av ett längre järnvägsavsnitt som tidigare drivits med 
ångdrift var en tunnel vid Baltimore – Ohio järnvägen 1892-1895. Condit 
visar att syftet var att låta ellok dra ångloken genom tunneln för att därmed
minska utsläppen av ånga och avgaser från ångloken, vilka ansågs mycket 
besvärande för både personal och passagerare.19

Ett mer omfattande arbete är Michael C. Duffys studie över järnvägs-
elektrifieringens historia och utveckling under perioden 1880-1995 i 
Nordamerika och England. Han visar på de teknikval som gjordes och 
konstaterar, på en makronivå, att det främst var elektriska tillverknings
företag, såsom exempelvis Oerlikon, AEG, General Electric och Siemens, 
som utvecklade den nya tekniken och inte de företag/organisationer som 
drev järnvägarna. Vidare visar Duffy på den gradvisa framväxten av 
elektrisk järnvägsdrift till ett integrerat system bestående av järnväg, 
trafiksamband, signalsystem och övervakning.20
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Under senare år har det vuxit fram järnvägshistorisk forskning som 
kompletterar den traditionella fokuseringen på nationell etablering och 
uppbyggnad och istället inriktas på nationsöverskridande järnvägssystem 
och på hur järnvägarna har använts och påverkat det omgivande 
samhället.21 Ett forskningsfält som vuxit fram i detta sammanhang 
fokuserar på järnvägsmobilitet som ett uttryck för en teknik-kulturell 
handling. Gijs Mom och Colin Divall (m.fl.) menar att forskningen inom 
järnvägsmobilitet kan uppfattas som rymmande tre sociotekniska (se nedan) 
dimensioner vilka konstituerar varandra. En dimension behandlar järnvägs-
subjektet (rail-subject), dvs. de aktörer som på något sätt påverkas av 
järnvägen, medans en annan dimension behandlar järnvägs-objektet (rail-
object), vilket är de fysiska föremål och institutionella ramverk som utgör 
själva järnvägen. En tredje dimension, järnvägslandskapet (rail-scape), 
behandlar i sin tur de tidsmässiga och rumsliga dimensionerna av järnvägs-
mobilitet, såsom hur järnvägen uppfattas av dem som använder sig av den
och hur dessa uppfattningar formas, representeras och skapas.22

Tekniska system påverkar och påverkas av det omkringliggande 
samhället. Det finns flera studier som visar hur teknik och nationellt 
identitetsskapandei samverkar och där teknik således blir kulturellt 
betingad. Judith Schuelers tvärvetenskapliga arbete, där teknikhistoria och 
kulturstudier förenas, visar exempelvis på det dubbelkonstruerade 
sambandet mellan Schweizisk nationell identitet och byggandet av 
Gotthardtjärnvägen 1872-1882. Genom att studera anläggningsarbetet 
utifrån tidningsartiklar, reseböcker, pjäser och noveller har hon kunnat visa 
att bilden av Gotthardtjärnvägen som nationell symbol, framförallt dess 
tunnel förändrats över tid. Från att symbolisera Schweiz som en del av ett 
samarbetande Europa till att bli en symbol för landets nationella särart. Hon 

i Även Gabrielle Hecht har studerat relationen nationell identitet och stora offentliga 
systemtekniska satsningar ur ett historiskt perspektiv. Hon visar att det franska 
kärnkraftsprogrammet efter andra världskriget delvis drevs fram av en stark uppfattning bland 
många ingenjörer och politiker om att teknologisk, industriell och vetenskaplig utveckling skulle 
återupprätta Frankrikes ära och åter placera landet bland världens ledande nationer (Gabrielle 
Hecht, 2009, s. 334, The radiance of France: nuclear power and national identity after world war 
II). I svensk historisk forskning har i sin tur Sverker Sörlin visat på den roll Norrlands 
naturresurser hade för den positiva bild av regionen som många svenskar hade under delar av 
1800- och början av 1900 talet. Dessa naturresurser; malm, skog och vattenkraft, hade enligt Sörlin 
en nästan mytisk inverkan på den nationella självbilden av Sverige och dess framtid. Norrland blev 
karakteriserat som ett framtidsland där rikedomar skulle hämtas. Källa: Sörlin (1988) 
Framtidslandet.
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menar att den senare nationalistiska och mytologiska bilden av framförallt 
tunnelbygget är en efterkonstruktion som inte kan styrkas utifrån den 
diskussion som fördes i slutet av 1800-talet.23

En genomgång av järnvägshistorisk forskning visar således att den ofta 
fokuserar på makronivå, på etablerings- och uppbyggnadsfaserna av olika 
nationers järnvägssystem, och inte sällan utifrån ekonomiska, sociala och 
nationalistiska aspekter. Att studera järnvägsuppbyggnaden på mikronivå, 
och speciellt en redan etablerad järnvägslinjes omvandling till eldrift, synes 
mer ovanligt, inte minst ur ett svenskt perspektiv. Inte heller finns särskilt 
många exempel på när järnvägsomvandling studerats utifrån sådana 
geografiska och klimatologiska förutsättningar som återfinns i denna 
studie,i vilka bidrar till en ökad förståelse för den lokala kontextens 
inverkan på omvandlingen. Det går således att konstatera att föreliggande 
studie kan motiveras utifrån de kunskapsluckor som finns inom tidigare 
forskning på detta område.

Vad i sin tur gäller tidigare forskning kring offentlig-privat samverkan i 
uppbyggnaden av stora tekniska system har exempelvis Mats Fridlund 
studerat ASEAs samarbete med Vattenfall under deras gemensamma 
uppbyggnad av den svenska vattenkraften från början av 1900-talet till
slutet av 1960-talet.24 Fridlund studerar teknikutvecklingssamarbetet på 
mikronivå och konstaterar bland annat att det tekniska, sociala och 
kulturella var sammanvävt i utvecklingssamarbetet och att den tekniska 
utvecklingsverksamheten således handlade lika mycket om immateriella 
fenomen – såsom förtroende, nationell prestige, problemformuleringar, 
organisatorisk makt, utforma tulltariffer etc. – som om nya stamledningar,
transformatorer och brytare.25

Fridlund konstaterar vidare att den inledande utforskningsfasen i 
utvecklingssamarbetet, fram tills mitten av 1920-talet, präglades av att de 
båda parterna började vänja sig vid varandra och att samarbetet i huvudsak 
bestod av rådgivning och gemensamma försök i ASEA:s verkstäder. Vidare 
kom initiativen till samarbete nästan uteslutande från Vattenfalls ingenjörer 
och berodde på förväntade eller faktiska funktionella brister i ASEA:s 
teknik. Enligt Fridlund kan relationen mellan ASEA och Vattenfall 
betecknas som en ”tough love” från Vattenfalls sida. Trots att det fanns en 

i Undantaget Hanssons (1991) studie över anläggandet av Porjus där han visar på klimatets 
påverkan och Roys (1973) studie av British Columbia Electric Railway Companys verksamhet där 
geografiskt avstånd var en betydande faktor.
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omtanke om ASEA:s välbefinnande användes även hotet om att använda 
utländska leverantörer om inte Vattenfalls förmaningar åtlyddes. Något som 
ibland inträffade.26

Enligt Fridlund har samverkan mellan privata företag och offentlig 
förvaltning en lång tradition i Sverige, som många gånger har visat sig vara 
ett framgångsrikt koncept för inblandade parter. Han lyfter fram flera 
exempel på långa samarbeten för teknikutveckling, såsom Televerket-
Ericsson, Försvarets Materielverk (FMV)-Bofors samt Vattenfall-ASEA. 
Denna typ av långvariga samarbeten definierar Fridlund som 
utvecklingspar.27 Privat-offentlig samverkani har också behandlats inom 
bland annat företagsekonomisk och statsvetenskaplig forskning, och då med 
fokus på bland annat uppkomsten och drivkrafterna bakom moderna privat-
offentliga partnerskap.28

Det finns gott om historiska studier som behandlar uppbyggnaden av 
stora tekniska system, ofta infrastrukturella sådana. Thomas P. Hughes verk 
från 1983 över uppbyggnaden av elektriska system utgör ett banbrytande 
arbete i detta sammanhang.29 Uppbyggnaden av stora nationella tekniska 
system har studerats av många efter honom,30 även om transnationella 
system kommit att stå i fokus något mer under senare år.31

Uppbyggnaden av elektriska system har ofta utgjort nationella projekt 
där staten fungerat som en central aktör som tagit ansvar för och drivit 
frågan. Lennart Schön framhåller i detta sammanhang hur utvecklings-
blocket32 kring utbyggnaden av det svenska elektriska systemet var centralt
för Sveriges andra industriella revolution efter 1890. Han menar att landets 
naturresurser, industristruktur och institutioner lade grunden för ett
samarbete mellan stat, banker och företag, vilket i sin tur bidrog till den 
framgångsrika samhällsomvandlingen.33

Vad gäller uppbyggnaden av det finska elkraftssystemet har Timo 
Myllyntaus i sin analys av denna slagit fast att det handlade om en 
överföringsprocess av ny teknik och där tekniköverföringen inte skedde 
genom utländsk direktinvestering utan genom ett internationellt 
kunskapsutbyte samt genom köp av utländska komponenter och 
tillverkningslicenser. Han konstaterar att statens aktiva roll och teknik-
överföringen utgjorde en finsk modell, vilken för övrigt också minskade 
risken att bli beroende av ett fåtal utländska leverantörer. Myllyntaus 

i Public-Private Partnership (PPP), som på svenska översatts till Offentlig-privat samverkan (OPS) 
eller Privat Offentliga Partnerskap (POP).
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kommer därutöver fram till att trots att Finland var svagt industrialiserat i 
slutet av 1800-talet, elektrifierades landet snabbt på grund av fem faktorer. 
För det första präglades Finland vid denna tid av en nationalistisk ideologi 
med en befolkning som var positivt inställt till ny teknik och industrialiser-
ing. För det andra var den allmänna utbildningsnivån relativt hög och finska 
studenter vid utländska lärosäten tog dessutom med sig kunskap när de 
återvände hem, vilket innebar att elektroingenjörer kunde börja utbildas i 
Helsingfors från år 1911. För det tredje fanns det stora resurser i form av 
skog, torv och vattenkraft som kunde användas som produktionskälla för 
elektricitet. För det fjärde förbättrades ekonomin successivt på grund av en 
allt större export av trävaror och pappersmassa. För det femte bidrog den 
allt större exporten till ökade krav på energiproduktionen för den 
energiintensiva industrin.34

Jonathan Coopersmith gör en liknande studie över uppbyggnaden av 
elsystemet i Ryssland och konstaterar att elektrifieringen där gick 
långsammare än i de västeuropeiska länder han jämfört med. Det var främst
under sovjettiden på 1920-talet som elektrifieringen blev en viktig del av 
statens ambition att industrialisera landet. Under stark statlig kontroll och 
styrning etablerades regionala kraftverkscentra vilket innebar att kraftverks-
nätet inte nådde stora delar av landsbygden. Coopersmith konstaterar att det 
enorma Ryssland/Sovjetunionen uppvisade politiska, ekonomiska och 
institutionella problem som var svåra att överbrygga med den förda 
politiken.35 Myllyntaus och Coopersmith visar således att ett starkt statligt 
engagemang kan vara avgörande för uppbyggnaden av tekniska system, 
men att resultatet kan variera, beroende på den politiska kulturen inom en 
nation.

Sammantaget tenderar forskning kring stora tekniska system att 
fokusera på nationell uppbyggnad, och på statens roll i detta, och mer sällan 
på regionala- eller lokala processer. Systemförändring via teknikspridning, 
teknikutveckling och implementering kopplas också ofta till makronivå, 
vilket innebär att lokala variationer i exempelvis klimat och geografisk 
lokalisering inte lyfts fram som viktiga påverkansfaktorer. Vad gäller 
forskning kring systemuppbyggnad genom offentlig-privat samverkan 
tenderar också denna att huvudsakligen ha ett nationellt perspektiv. Här 
utgör emellertid Fridlunds verk över Vattenfalls och Aseas långvariga 
samarbete delvis ett undantag genom att han kombinerar ett nationellt 
makroperspektiv med ett mikroperspektiv på samarbetet kring enskilda 
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utvecklingsprojekt. Fridlunds studie kompletteras dock med fördel av en 
studie som, såsom denna, fokuserar på ett offentlig-privat samarbete med 
delvis andra aktörer (varav en internationell) där, till skillnad från vatten-
kraftsutbyggnaden, en helt ny teknik implementerades på ett moget system. 
I det följande kommer detta kapitel att, i turordning, presentera centrala 
begrepp för studien, teoretisk referensram, samt metod, material och 
avgränsningar. 

Definitioner av centrala begrepp
Det finns termer och begrepp som används i denna studie som bör 
definieras så att deras innebörd blir utredd och förtydligad. Två begrepp 
som blir av central betydelse vid teknikhistoriska studier är teknik och
teknologi. I denna avhandling används ordet teknik i enlighet med Svante 
Lindqvist vida begreppsdefinition där teknik definieras som ”människans 
metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska 
föremål, eller alla handlingar som har ett syfte och vilka förändrar den 
materiella världen.”36 Lindqvist framhåller att den vida definitionen fyller 
sitt syfte i och med att den rymmer alla de tekniska fenomen som kan 
påträffas. Han menar att det är viktigt att uppmärksamma att det är den 
mänskliga önskan och inte det mänskliga behovet som avses i detta fall.37

Detta för att även tillverkning och produktion av sådant som inte tillhör de 
grundläggande behoven måste kunna inkluderas i begreppet. Det är vidare 
inte bara användandet av olika maskiner, redskap och verktyg för att 
tillfredsställa och tillgodose våra önskningar och behov som denna 
definition syftar till. Definitionen omfattar även arbetsmetoder, 
tillverkningsprocesser och arbetets organisation.38

Ett begrepp med närliggande betydelse är teknologi som här används i 
enlighet med de två betydelser som Mats Fridlund tillämpar i sin 
avhandling. Dess första betydelse ger uttryck för kunskapen kring eller 
läran om hur en viss form av teknisk enhet fungerar. Dess andra betydelse 
inbegriper summan av de enskilda materiella komponenter som utgör en 
teknisk enhet. För att, liksom Fridlund, ta elkraftteknologin som exempel så 
innebär detta att begreppet teknologi i detta fall omfattar alla tekniska 
komponenter som tillsammans utgör en integrerad enhet, från strömbrytare, 



Sida � 14

generatorer, kraftöverföringsledningar och kraftverk, till kunskapen om hur 
dessa olika delar fungerar och används.39

I forskning rörande teknikutveckling och teknikval används ofta 
begreppet radikal för att beteckna en omvälvande förändring. Enligt 
Thomas Hughes ligger en radikal uppfinning till grund för tillkomsten av 
nya tekniska system, medan uppfinningar som förbättrar ett redan befintligt 
system benämns som konservativa.40 Begreppet radikal kommer även här 
att användas i betydelsen ny teknik som utgör underlag för nya tekniska 
system.

Med innovation avses i denna avhandling idéer och kunskap som leder 
till teknisk förändring.41 En innovation behöver därför inte explicit omfatta 
en ny idé, men idén måste tillämpas i ett nytt kontextuellt sammanhang och 
där ge upphov till antingen nya produkter eller nya produktionsformer. En 
vanlig distinktion görs därför vanligen mellan produkt- och process-
innovationer. Produktinnovationer innebär en produktförändring antingen 
genom implementering av idéer som ger en helt ny produkt eller genom att 
äldre produkter utvecklas till nya varianter. Processinnovationer innebär på 
motsvarande sätt förändringar inom tillverknings- och produktions-
processer.42

Ett begrepp som ofta används tillsammans med innovation är 
utveckling. Denna term kan dock innebära en mängd företeelser och 
används även ibland synonymt med förbättring och framsteg. Här definieras
begreppet till att endast omfatta förändring till något mer komplext 
och/eller större. Utveckling, och kanske speciellt teknisk utveckling, 
innebär inte alltid en objektiv förbättring, varför begreppet inte används 
med den betydelsen i denna avhandling.43

Utöver teknik och teknologi är begreppet aktör centralt för detta arbete. 
I denna avhandling definieras aktörer som antingen enskilda individer eller 
kollektiv, exempelvis företag, ämbetsverk eller nationalstater.i Det som 
förenar dessa båda nivåer är deras medvetna agerande.44

iDet finns en vidare definition av aktörsbegreppet som används inom actor-network theory (ANT), 
där denotationen av aktör även kan omfatta materiella ting. Forskare som använder sig av denna 
betydelse av begreppet menar att en aktör, eller aktant som det materiella objektet i regel benämns, 
även kan bestå av tekniska artefakter som med hjälp av språkrör gör sin talan hörd. Att inkludera 
objekt i definitionen kan dock te sig omotiverat då det även i detta fall handlar om agerande 
individer som emellertid övergår till att vara uttolkare och talesman för den tekniska artefakten. 
För vidare diskussion om aktantsbegreppet, se exempelvis Nina Wormbs (2003), s 25, och Bruno 
Latour (2005).
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Teoretisk referensram
Denna avhandling gör avstamp i den teknikhistoriska forskningstradition 
som inriktar sig på studiet av teknisk förändring och som i sin analys 
använder sig av teorier kring stora tekniska system. Systemperspektivet är i 
föreliggande avhandling framförallt förtjänstfullt för förståelsen av de 
grundläggande villkoren för den tekniska utmaningen att implementera ny 
teknik på, och omvandla, ett moget system. Vidare inrymmer dessa teorier 
användbara begrepp inför föreliggande analys, såsom ’systembyggare’ och 
’reverse salient’. För en djupare förståelse på mikronivå för dels de 
grundläggande förutsättningarna för de tekniska utmaningarnas lösning och 
dels villkoren och formerna för samarbetet (mellan de centrala aktörerna) 
samt för en förståelse för yttre påverkansfaktorer på projektet – såsom 
klimat, geografi, nationalism och politik – kommer emellertid system-
perspektivet att kompletteras med grundläggande innovationssystems- och
innovationsprocessteorier samt med det sociotekniska landskaps-
perspektivet.

Tekniska system och systembyggare
Inom teknikhistorisk forskning har det vuxit fram olika teorier om tekniska 
system och deras karaktär, hur de är uppbyggda och fungerar. Det är inte 
enbart systemens tekniska aspekter som belyses utan ett av de viktigaste 
bidragen med dessa teorier är att visa hur de tekniska systemen utgör en 
integrerad del av en social kontext där människor ingår som en naturlig del. 
Systemen påverkar människors liv men människor påverkar också 
systemen.

Teorin om stora tekniska system (Large Technological Systems, LTS) 
är en systemteori som bland annat grundar sig på forskning av Thomas P. 
Hughes vars definitioner och begrepp har inspirerat många systemforskare
och då inte minst hans indelning av det tekniska systemets utveckling i 
olika faser. I uppfinnings–innovationsfasen skapas en produkt och kan börja 
användas. Sedan följer spridningsfasen, där tekniken sprids och tar olika 
gestaltning på grund av lokala förhållanden, vilket exempelvis kan ta sig 
uttryck i formen på de ägarförhållanden som uppstår, privata eller 
offentliga. Under den tredje fasen, tillväxtfasen, expanderar systemet och 
konsolideras. Den fjärde fasen, technological momentum (TM), 
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karaktäriseras av den rådande företagskulturen och den inbyggda tröghet 
som uppstått till följd av stora kapitalinvesteringar, starka särintressen som 
är beroende av och utövar inflytande på systemet samt institutionella 
strukturer. Systemet har blivit en integrerad del av samhället och till följd 
av detta svårföränderligt.45 Hughes definierar TM som ett mellanled mellan 
teknisk determinism och socialkonstruktivism, där det tekniska systemet 
både påverkar och påverkas av det omkringliggande samhället.46

Även Arne Kaijser delar in tekniska systems utveckling i olika faser; en 
etableringsfas som övergår i en expansionsfas för att i den sista fasen 
stagnera.47 Det har emellertid framkommit kritik mot LTS-ansatsen för att 
det oftast är tillkomsten och etableringen av nya tekniska system som 
studerats snarare än förändring i mogna system, det vill säga de senare 
faserna i Hughes och Kaijsers systemutvecklingsmodell.48 Dessa 
systemutvecklingsteorier har kompletterats av exempelvis Tomas Ekman 
som konstaterat att det behövs fler utvecklingsskeden än vad som tidigare 
presenterats.49 Ekman har uppmärksammat att utvecklingen av spårvägs-
systemet i Stockholm under 1900-talet karaktäriserades av en ”böljande 
rörelse” som förutom nämnda faser även omfattade en nedgångsfas, 
avvecklingsfas, återvinningsfas och återuppbygnadsfas.50 Föreliggande 
studie behandlar systemförändringar inom ett moget system och utgör 
därmed ett bidrag till ett forskningsområde som hittills inte undersökts i så 
stor utsträckning i teknikhistorisk forskning.

Det tekniska systemets utveckling från en fas till en annan är inte helt 
oproblematisk utan olika hinder kan uppstå som på olika sätt måste 
hanteras. Ett militärt begrepp som lånats och utvecklats av Hughes är 
reverse salients, vilket betecknar de motståndsfickor (flaskhalsar) som kan 
uppstå i ett system och hejda dess tillväxt och/eller flöde. Dessa flaskhalsar 
utgör kritiska problem som måste identifieras och lösas oavsett om de är av 
teknisk, ekonomisk eller organisatorisk natur.51 Om det visar sig att en 
flaskhals inte kan bli åtgärdad inom det befintliga systemet benämns 
problemet som radikalt och resultatet kan bli att lösningen hämtas från ett 
nytt och konkurrerande system.52 Vad gäller föreliggande studie klarade det 
befintliga transportsystemet inte av att transportera den planerade mängden 
järnmalm, vilket innebar en flaskhals i produktionsledet. Genom 
inhämtandet av kunskap, utvecklandet av ny teknik samt genom implement-
eringen av nya tekniska lösningar skulle detta kritiska problem komma att 
lösas.
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En viktig beståndsdel i Hughes analys av tekniska system är 
systembyggaren. Det är denne som i de olika faserna av systemets 
utveckling löser de kritiska problem som uppstår. Enligt Hughes är ett sätt 
att avgöra vilken fas ett system befinner sig i, att identifiera den typ av 
systembyggare som är mest aktiv i att fatta de kritiska besluten. Under 
inledningsfasen är systembyggaren i regel uppfinnare-entreprenöri för att i 
senare faser ersättas av företagsledaren-entreprenören och finansiären-
entreprenören, när många kritiska problem utgörs av finansiella eller 
organisatoriska frågor. Gemensamt för dessa tre typer av systembyggare är 
att de är problemlösare med en helhetsbild av systemet och inte ”endast” 
intresserade av att uppfinna, leda, eller finansiera delar av detsamma.53

Under den tredje och fjärde fasen kan även den rådgivande (konsulterande) 
ingenjören, speciellt de med politiskt inflytande, vara systembyggare och 
lösa kritiska problem för att systemet ska fungera optimalt och uppfylla 
systemmålet.54 Beroende på hur mycket det tekniska systemet måste 
anpassas till nya omständigheter så påverkar det även vilken typ av 
systembyggare som behövs. Under förändringsskeden kan exempelvis en 
systembyggare med mer generell kompetens vara mer användbar än en 
specialist.55

Jane Summerton har sammanfattat begreppet systembyggare i enlighet 
med Hughes definitioner, som en person som har en övergripande bild över 
hur systemets olika delar bör utvecklas för att bilda en integrerad helhet och 
som målmedvetet arbetar för detta. Systembyggaren önskar och strävar 
efter kontroll över utvecklingen och löser de problem som uppstår. I denna 
grupp ingår enligt Summerton såväl uppfinnare, innovatörer och ingenjörer 
som ”managers”, finansiärer och i vissa fall politiker.56 Liknande 
definitioner presenteras av en rad forskare.ii

i Entreprenör = företagsam person som skapar nytt användarvärde. En entreprenör kan agera inom 
affärsvärlden med att skapa nya varor och/eller tjänster, t.ex. nya råvarukällor, nya 
distributionsvägar eller en ny organisation av affärsverksamheten. Entreprenören kan även agera 
inom den offentliga sektorn och ägna sig åt att bl.a. förnya skola, sjukvård eller politik. Vidare kan 
en sådan person skapa nya ideella verksamheter som inte primärt styrs av marknadsregler eller 
offentliga krav. Källa: Nationalencyklopedin.

ii Andra definitioner av systembyggare ges exempelvis av Weinberger, Fridlund och Ekman. 
Weinberger menar att systembyggaren är ”den aktör som styr systemets funktioner, den vilken 
bygger systemet … Det är systembyggaren som identifierar och eliminerar frontfickorna [Reverse 
Salients] och som mödosamt skapar systemets mångfaktoriella tröghetsmoment”. Fridlund menar 
vidare att systembyggare utgörs av ”de centrala aktörer som deltar i strategiska aktiviteter för att 
vidareutveckla och expandera systemet”. Tomas Ekman ger ytterligare en dimension till 
definitionen genom att även innefatta organisationer i begreppet. Han menar att både Stockholms 
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Viss kritik har riktats mot systembyggarbegreppet, exempelvis att fokus 
ligger på ”heroiska aktörer”.57 Summerton menar att en möjlig ny inriktning 
på LTS-ansatsen vore att studera andra systembyggare än de vanligen 
förekommande (ingenjören) och att en systembyggare i vidare mening 
borde kunna vara en offentlig beställare. Hon menar dessutom att det vore 
av vikt att lyfta systembyggarens ”ofta osynliga” medarbetare.58 Även
Hansson har berört de anonyma arbetarna och de ofta ”osynliga” 
kvinnornas betydelse för att projekt ska kunna genomföras.59 Ytterligare en 
kategori som kan tillföras till systembyggarbegreppet är den statliga 
ämbetsmannen som i sin egenskap av högre tjänsteman ansvarar för ett 
nationellt tekniskt system och som löser de kritiska problem som 
uppkommer. Kaijser menar exempelvis att den svenska staten fungerade 
som en nationell systembyggare i uppbyggnaden av telegraf- och järnvägs-
nätet under andra hälften av 1800-talet.60

Tekniska system kan vara av olika storlek och ha olika grader av 
komplexitet. Hughes menar att de kan vara horisontella i bemärkelsen att 
systemet består av flera likartade komponenter som samverkar men inte 
behöver vara jämställda, exempelvis flera kraftverk som styrs centralt. Ett 
tekniskt system kan också vara vertikalt i bemärkelsen att olika 
komponenter samverkar i en funktionell kedja som exempelvis en kolgruva 
som sammankopplas med ett kraftverk för att utvinna energi. Tekniska 
system kan enligt Hughes också vara hierarkiska i den bemärkelsen att 
mindre delsystem är underordnade en övergripande kontroll.61

Edward W. II Constant menar i sin tur att tekniska system 
karaktäriseras av en hierarkisk struktur där systemet utgörs av olika 
subsystem som i sin tur kan bestå av en mängd komponenter (se Figur 3). 

Spårvägar och Storstockholms Lokaltrafik var systembyggare. ”Systembyggaren har kontroll över 
systemet och driver på dess utveckling och expansion. En viktig uppgift för systembyggaren är att 
ta itu med de obalanser som uppstår i systemets expansion, när någon del av systemet inte 
utvecklas i takt med det övriga systemet. Systembyggaren identifierar obalansen och omformulerar 
den till ett hanterbart problem som går att lösa.” Ekman väljer dock att benämna sina 
systembyggare för systemansvarig och systemförvaltare. Källor: Weinberger (1996), s. 23; 
Fridlund (1999), s. 19 samt Ekman (2003), s. 21.
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Figur 1: Uppbyggnaden av ett tekniskt system

Han pekar exempelvis på en flygplansmotor som ett subsystem i flygplanet. 
Motorn består sedan i sin tur av en mängd tekniska komponenter. Denna 
hierarkiska systemstruktur innebär vidare att enskilda problem i 
subsystemen kan bli isolerade och lösta oberoende av varandra, endast 
påverkade av gemensamma beröringspunkter.62 Beröringspunkterna mellan 
subsystemen kan emellertid vara av sådan art att det tekniska systemet som 
helhet inte kan fungera vid förändring av ett subsystem, även om övriga 
subsystem eller komponenter fungerar. 

Hughes med flera har visat att stora tekniska system genomgår en 
utvecklingsprocess i flera olika steg (se ovan). Stora tekniska system kan 
dessutom omvandlas till följd av att ny och mer effektiv teknik finns 
tillgänglig. Frank W Geels har studerat tre sådana omvandlingsprocesser; 
den brittiska handelsflottans övergång från segel- till ångfartyg, den 
amerikanska persontrafikens övergång från hästdragna kärror till bilar samt 
det amerikanska flygets övergång från kolv- till jetmotor. Geels konstaterar 
att en systemövergång uppstår som ett resultat av sammanlänkade 
utvecklingsprocesser på flera nivåer. Övergången kräver ny teknik som kan 
anpassas till och förenas med det rådande tekniska systemet. Omvandlingen 
inleds ofta med en gradvis omställning till ny teknik inom något 
nischområde inom systemet, exempelvis utvecklingen av jetdrivet jaktflyg. 
Efter lyckad etablering tar den nya tekniken gradvis över systemet och 
påverkar det omkringliggande samhället, såsom jetmotorteknologin som 
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spreds till flygtrafiken och bidrog till jetdrivna passagerar- och
transportflyg. Den gamla tekniken kan emellertid finnas kvar inom vissa 
marknadssegment under lång tid eller flyttas till nya system; transatlantiska 
ångfartyg som utkonkurrerades av flyg övergick till kryssnings-
verksamhet.63

Riksgränsbanan och dess elektrifiering kan sammantaget studeras 
utifrån flera olika systemnivåperspektiv. Ur ett makrosystemperspektiv kan 
det konstateras att Riksgränsbanan utgör en del av det teknologiska 
megasystem som uppmärksammats genom Staffan Hanssons forskning. 
Detta system består till resterande del av Malmbanan, järnmalmsgruvorna i 
Kiruna och Malmberget, Bodens fästning samt järnverket i Luleå och de 
båda malmhamnarna i Narvik och Luleå. Alla dessa system har samverkat i 
syfte att producera, skydda och exportera järnmalm och förädlade 
produkter.64

Från ett mikrosystemperspektiv, vilket ligger närmare till hands för 
föreliggande studie, kan emellertid Riksgränsbanan betraktas som ett 
samverkande kluster av flera mindre tekniska system. Det går i detta 
sammanhang att särskilja flera olika subsystem som alla i viss mån fungerar 
separat men som samtidigt blir beroende av varandra när deras 
gemensamma funktion blir att stödja järnvägstransporter. Dessa subsystem 
utgörs framförallt av; banteknik, kraftteknik, signalteknik samt teleteknik; 
en uppdelning som för övrigt det tidigare Banverket använde sig av när de 
beskrev sin verksamhet.65 I denna studie betraktas lokteknik som ett 
ytterlig-are subsystem. Detta subsystem, tillsammans med subsystemen 
banteknik och kraftteknik, var de subsystem som förändras mest radikalt 
under Riksgränsbanans elektrifiering och som ligger i fokus för denna 
studie. En central utgångspunkt i detta sammanhang är vidare att den 
genomgående systemförändring som Riksgränsbanan genomgick under 
elektrifieringen rimligtvis utgör ett exempel på implementering av radikala 
uppfinningar i ett moget system som förändrar hela systemet. Kaijser har 
konstaterat att övergången från ett moget system till ett nytt system ibland 
kunnat överbryggas med nya tekniska komponenter.66 I denna studie antas 
att systemomvandlingen inom vissa subsystem innebar så omvälvande 
förändringar att det inte är möjligt att karaktärisera teknikimplementeringen 
som endast överbryggande utan att det handlade om en total omställning 
från ett moget till ett nytt system. De olika delsystemen kan utifrån detta 



Sida � 21

resonemang karaktäriseras som sekundära subsystem som, när de fungerar 
gemensamt, utgör ett tekniskt primärsystem (se Figur 2). 

Figur 2: Den elektrifierade Riksgränsbanan som tekniskt primärsystem

I detta sammanhang betraktas Riksgränsbanan i föreliggande studie 
såsom ett sociotekniskt primärsystem utifrån grundsynen att ett tekniskt 
system omfattar mer än endast dess tekniska komponenter. Genom att även 
inkludera alla de människor som exempelvis bygger, finansierar, arbetar 
och brukar systemet kan det betecknas som ett sociotekniskt system.67 Lika
viktiga som räls, kontaktledningar och elektriska lok blir då de människor 
som verkar i anslutning till och nyttjar järnvägen. För att ett tekniskt system 
ska fungera krävs det personer som är intresserade och villiga att ta den 
ekonomiska risken att konstruera och driva dem. Det behövs också 
människor som är villiga att arbeta inom de olika områden som stödjer 
systemet och någon som har behovet av och som vill använda sig av 
systemet. Eller som Kaijser uttrycker det: ”Det mjuka arvet är minst lika 
viktigt som det hårda, men förbises ofta”.68

Sammanfattningsvis har föreliggande studie mycket att hämta ur 
teoribildningen kring stora tekniska system, såsom förståelsen för 
systemens sammansättning, långsiktiga utvecklingsfaser och centrala 
drivkrafter, vilka tillsammans upplyser oss om grundläggande villkor vid 
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systemomvandling. För en djupare förståelse på mikronivå för dels de 
grundläggande förutsättningarna för att kunna lösa de tekniska utmaningar 
som kan relateras till omvandlingen, och dels villkoren och formerna för det 
samarbete (mellan de centrala aktörerna) med vilket det grundläggande 
syftet var att sammanföra nödvändiga kompetenser/kunskaper som till-
sammans kunde genomföra systemomvandlingen/anta de tekniska ut-
maningarna blir det motiverat att också söka stöd i teorier som behandlar 
just kunskapsackumulation genom samarbete och för teknisk innovation.  

Kunskap, samarbete och teknisk innovation
I denna avhandling är de centrala aktörerna redan på förhand kända genom 
tidigare forskning av Hansson.69 Dessa utgörs av Järnvägsstyrelsen med 
underavdelningar samt Siemens, ASEA och LKAB (se Figur 3). 

Den nationella samarbetsform mellan svenska statliga verk och privata 
företag som uppstod kring bland annat teknikutveckling vid tiden för förra 
sekelskiftet har av Mats Fridlund betecknats som ”utvecklingspar”. Denna 
samarbetsform avser ”en långvarig relation mellan ett tillverkande industri-
företag och en av dess stora statliga kunder kring gemensam utveckling av 
flera nya teknologier”.70 Den utesluter enligt Fridlund emellertid inte att det 
parallellt kan ha funnits samarbeten även med andra partners, även inom 
samma teknikområde. Centralt i begreppsförklaringen är betoningen på
långvariga och återkommande samarbeten kring teknikutveckling mellan 
statlig myndighet och privat tillverkare.71

Samarbetsformen för inblandade aktörer i föreliggande studie kan inte 
obehindrat karaktäriseras i enlighet med Fridlunds definition av ett 
utvecklingspar. Detta på grund av att samarbete förelåg mellan fler aktörer 
än två, men framförallt eftersom en central aktör var från Tyskland samt var 
samarbetet inte var så långvarigt som Fridlunds definition avser. Denna 
definiering av samarbetet mellan statlig myndighet och privat tillverkare 
bidrar oavsett väldigt lite till kunskapsaspekten av samarbetet, och är inte 
närmare användbar för analysen av formerna och villkoren för detta. Det 
gör emellertid grundläggande innovationssystems- och innovationsprocess-
teorier.
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Figur 3: Samarbetande aktörer för Riksgränsbanans elektrifiering

Inom innovationssystemteorin är man intresserad av samarbetets/
innovationssystemets beståndsdelar och kunskapsproduktion. Vad gäller 
innovationssystemets sammansättning så består det av de institutioneri,
utöver det enskilda företaget, och nätverk av olika organisationer som 
påverkar både hastigheten och riktningen på tekniska förändringar.72

Innovationssystemet kan vidare studeras utifrån olika geografiskt eller 
sektoriellt avgränsade perspektivii, vilket naturligtvis påverkar aktuell 
sammansättning av institutioner och organisationer även om en grundregel 
är att samtliga innovationssystem har såväl ekonomiska, sociala, politiska, 

i Enligt Douglas North kan institutioner vara både formella och informella och är detsamma som 
“spelreglerna i ett samhälle eller, mer formellt uttryckt, de restriktioner som människor sätter upp 
för att ange formerna för mänsklig samverkan.” Källa: North (1990/1997) s. 16. Charles Edquist 
och Björn Johnson definierar i sin tur institutioner som ”sets of common habits, routines, 
established practices, rules, or laws that regulate the relations and interactions between individuals 
and groups”. Denna definition utgör enligt dem essensen av den klassiska grundtanken av 
begreppet men genom den interaktiva lärprocess som åsyftas bildas också en länk mellan 
institutioner och innovationer. Källa: Edquist (1997), s. 46. Laestadius ger också en bred definition 
av institutioner som ”varje socialt konstruerad struktur som reglerar det sociala samspelet”. Med 
denna definition ingår så vitt skilda företeelser som religion, arbetsmoral, myndigheter, kvinnosyn, 
lagstiftning, och skolväsen i institutionsbegreppet. Källa: Laestadius (2007), s. 31. 

ii Se exempelvis B-Å Lundvall (1992), Sloth Andersen och Lundvall (1997) samt OECD (1997) 
för Nationellt innovationssystem (NIS); Breschi och Malerba (1997) för Sektoriella 
innovationssystem (SIS); Hekkert m.fl. (2007) för Teknikspecifika innovationssystem (TSIS); 
Asheim (2005) för Regionala innovationssystem (RIS); Carlsson och Jacobsson (1997) för 
Teknologiska system (TS), ej att förväxla med LTS ansatsen. 
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organisatoriska som institutionella element. För denna studie är emellertid 
innovationssystemlitteraturens kunskapsproduktionsrelaterade bidrag mer 
intressant än det beträffande innovationssystemets beståndsdelar, inte minst 
genom att det i inledningen till detta avsnitt kunde konstateras att de 
centrala aktörerna redan på förhand är kända. Med detta är inte sagt att 
samarbetet kring Riksgränsbanans omvandling inte påverkades av yttre 
ekonomiska, sociala, politiska, organisatoriska och institutionella faktorer. 
Dessa aspekter kommer emellertid att i huvudsak analyseras genom det 
sociotekniska landskapsperspektivet (se nedan).

Gemensamt för alla teoribildningar kring innovationssystem är att 
grunden utgörs av den arena där kunskap utvecklas och sprids. Med en 
sådan utgångspunkt kan innovationeri betraktas som resultatet av 
interaktiva lärprocesser, där ny teknik uppstår via ny kunskap eller via nya 
kombinationer av redan känd kunskap.73 Laestadius menar i sin tur att: 
”lärandet kommer ur erfarenheterna att välja och välja bort. Det innovativa 
systemet kombinerar således lärandet med kreativitet och nyskapande”.74

Genom innovationssystemlitteraturen kan vi således fastslå att lärande och 
kunskapsinhämtning utgör centrala aktiviteter för innovationsprocesser.75

Om vi flyttar perspektivet ner på mikronivå, till den enskilda 
organisationen (ofta ett företag) eller den enskilda innovationsprocessen, 
ger bl.a. Nathan Rosenberg ett vidgat perspektiv på denna kunskaps-
inhämtningsprocess. Han förklarar bland annat att företag och andra 
organisationer aldrig kan ha fullständig överblick över all tillgänglig 
kunskap och teknik, givet den höga kostnad som informationsinhämtningen 
i regel är förknippad med. Således står organisationen i realiteten inför 
begränsade valmöjlighet när den skall välja teknik, eftersom alternativen 
styrs av den kunskap/teknik som organisationen sedan tidigare investerat i. 
Dessutom finns det sällan möjlighet för organisationen att välja färdiga 
tekniska alternativ, eftersom den nya tekniken först måste anpassas till den 
teknik/kunskap organisationen investerat i sedan tidigare. Med detta följer 
att implementeringsprocessen, när den nya kunskapen/tekniken skall 
implementeras/anpassas till företagets (alternativt systemets) specifika för-
hållanden, blir kritisk för förståelsen av innovationsprocessen.76

i Innovationer kan även sägas påverka det gamla och invanda. Schumpeter talade exempelvis om 
skapande förgörelse (creative destruction) med vilken han menade den industriella förändring som 
ständigt sker och där exempelvis implementering av ny teknik medför att äldre teknik blir förlegad 
och därför inte används längre Källa: Schumpeter (1942/1996), s. 83.
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På samma sätt som det för organisationer är så gott som omöjligt att 
förutsäga resultatet av en kunskapsinhämtning eller den effektivaste vägen 
att nå dit, påpekar Rosenberg att det även är svårt att förutse en uppfinnings 
tänkbara och framtida betydelse.77 Ett skäl är att uppfinningar ofta uppstår i 
en relativt primitiv form men som genom förbättringar senare kan ge 
upphov till fler användningsområden. Därtill kommer ofta en effektivitets-
höjning av att kompletterande uppfinningar förbättras. Ett annat skäl är att 
större innovationer kan ligga till grund för helt nya tekniska system, vilka 
initialt kan vara svåra att föreställa sig (vanligtvis betraktas emellertid en ny 
uppfinning som komplement till något redan existerande system). Ny teknik 
är inte heller endast en fråga om vad som är möjligt att utföra utan handlar 
snarare om att kunna identifiera behov och önskningar på sätt som tidigare 
inte gjorts, något som det krävs både fantasi och visioner för att kunna 
åstadkomma.78

Traditionellt har innovationsprocessen betraktats utifrån en linjär 
utvecklingsmodell, där innovationsprocessen förutsatts inledas genom 
vetenskaplig forskning som så småningom resulterar i teknisk utveckling. 
Under senare år har emellertid många innovations- och teknikutvecklings-
forskare påtalat bristerna med ett sådant betraktelsesätt.79 Bland annat 
Rosenberg, som framhåller att den linjära utvecklingsmodellen utgör en 
alltför förenklad bild av den invecklade process som det faktiskt är frågan 
om.80 Således leder inte merparten av den forskning som bedrivs fram till 
nya produkter, utan de uppstår istället ofta ur kombinationer av sådant som 
redan är känt.81

Vetenskapliga upptäckter kan givetvis påverka och leda till teknisk 
utveckling men även det omvända förhållandet förekommer. Tekniken kan 
exempelvis utöva inflytande på vetenskapen när problem och diskrepanser 
ska åtgärds inom produktionen eller i samband med utvecklandet av nya 
produkter.82 Oavsett utgör en linjär ”push-pull”-modell, där vetenskapen 
antingen ”knuffar” den tekniska utvecklingen framför sig eller där veten-
skapen ”dras” av behov och önskningar i företag eller på marknaden, en 
alltför endimensionell syn på innovationsprocessen.83

Det går så här långt att konstatera att lärande och kunskapsinhämtning 
utgör centrala aktiviteter i innovationsprocesser, vilket inte minst blir 
tydligt om man betraktar processen ur ett mikroperspektiv. Vidare att 
innovationsprocessen är mycket komplex och fylld av osäkerheter till följd 
av att kunskapsinhämtningen är förenad med stora kostnader, där det till 
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stor del handlar om att söka efter den lämpligaste lösningen och sedan 
försöka anpassa den till den kunskap/teknik som finns investerat i företaget/
systemet sedan tidigare, och då det dessutom är ytterst svårt att på förhand 
kunna förutsäga en innovations framtida nytta eller ha en vision om, och 
kunna förutse, vilken teknik som krävs i framtiden. Detta belyser i sin tur 
hur innovationsprocessen sällan följer en linjär utvecklingsmodell, utan 
istället är en mycket mer komplex process. Således kan det antas att formen 
och villkoren för samarbetet kring Riksgränsbanans omvandling i hög grad 
präglades av just lärande, kunskapsinhämtning, osäkerheter och komplexitet 
i samband med implementeringen av den nya elkrafttekniken på det mogna 
järnvägssystemet.

Innovationsprocesslitteraturen bidrar i sin tur ytterligare till förståelsen 
av denna process. Inom denna litteratur har det varit centralt att dela upp 
innovationsprocessen i olika faser. Trots att det finns otaliga varianter på 
detta tema går det enligt innovationsforskarna Joe Tidd, John Bessant och 
Keith Pavitt att använda sig av en allmän modell där innovationsprocessen 
delas in i fyra faser (se Figur 4).84

I den första fasen undersöker företaget, organisationen eller 
institutionen inhemska och utländska förhållanden i syfte att fånga upp
eventuella signaler angående potentiella innovationer. Signaler som kan ge 
upphov till innovationer kan exempelvis utgöras av olika typer av behov, 
resultat av forskning, anpassning till lagstiftning eller konkurrensutsatthet. 
Dessa anledningar kan dessutom vara de direkta orsakerna till att sökandet 
inleds. Det är dock oftast en kombination av flera samverkande faktorer 
vilket innebär att det blir viktigt med välutvecklade mekanismer och rutiner 
för att upptäcka, bearbeta och välja ut relevant information.85

Den andra fasen kännetecknas av att företaget, utifrån den information 
som finns tillgänglig, analyserar inhämtad information. Sedan görs ett 
strategiskt val beträffande vad företaget skall satsa sina resurser på. I och 
med att inget företag har nog resurser att satsa på allt av potentiellt intresse 
så gäller det att välja ut det som företaget tror kan komma att ge bäst 
avkastning på sikt, vilket för övrigt är en svår uppgift (se diskussion ovan). 
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Figur 4: Modell över rutiner under innovationsprocessen; Tidd, Bessant och 
Pavitt.86

I den tredje fasen ackumuleras och exploateras kunskapen. När 
företaget valt inriktning behöver det samla sina tillgångar för att kunna 
använda den inhämtade kunskapen genom egen forskning, teknikspridning, 
köp av antingen en produkt eller köp av resultat från redan gjord forskning. 
Inköp av ny teknik, vare sig den är i fysisk form eller som kunskap, innebär
dock en process av selektering, förhandlingar och värdering som inte går att 
jämföra med att köpa en vara från en affär.87

I den fjärde fasen utvecklas innovationen i olika steg från idé till att 
kunna implementeras i produktionen och ge antingen nya produkter eller 
innebära nya tillverkningsprocesser. I en eventuell femte fas kan företaget 
reflektera över de tidigare faserna i innovationsprocessen och utvärdera 
dem för att därigenom lära sig av gjorda erfarenheter för att i ett annat 
skede kunna utföra processen mer effektivt.88
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Även om modellen avser innovationsprocesser på företagsnivå och 
fokus för denna studie är en innovationsprocess i samarbete mellan 
offentliga och privata aktörer, torde de kartlagda rutinerna för processens 
olika faser delvis vara användbara också för föreliggande analys av formen 
och villkoren för de centrala aktörernas samarbete.

För en djupare förståelse för yttre påverkansfaktorer på projektet –
såsom klimat, geografi, nationalism och politik – behöver system- och 
kunskaps-/innovationsperspektiven kompletteras med det sociotekniska 
landskapsperspektivet (se nedan). 

Sociotekniskt landskap 
Ett sociotekniskt system är ett tekniskt system som förutom de tekniska 
komponenterna också består av de människor och företeelser (exempelvis: 
lagstiftning, finansiering och kunskap) som ingår i och verkar i anslutning 
till systemet (se nedan). Det sociotekniska systemet påverkas i sin tur av det 
kontextuella sammanhang det verkar inom. För att förstå sådana yttre 
påverkansfaktorer föreslår Arie Rip och René Kemp att den historiska 
process som ska undersökas studeras utifrån en makronivå de benämner 
sociotekniskt landskap (Sociotechnical landscape). Det sociotekniska 
landskapet har enligt dem två betydelser, vilka båda är sammankopplade 
med varandra. Dels en rent bokstavlig betydelse där landskapet symbol-
iserar de omslutande fysiska omgivningarna som klimat, geografi och 
byggnader. Dels en rent metaforisk betydelse där landskapet betecknar 
värden och uppfattningar som återspeglas inom kultur och ideologier.89

Det sociotekniska landskapet utgör med andra ord den heterogena 
kuliss, eller externa struktur och kontext, som aktörer verkar inom. Emedan 
aktörerna inte direkt kan påverka eller förändra landskapet kan det 
emellertid förändras, antingen via långsiktiga processer, såsom när klimat, 
kultur, ideologi eller demografi gradvis förändras och på sikt omvandlar ett 
samhälle. Förändring kan också ske snabbare, såsom vid prisfluktuationer 
för råvaror, krig eller ekonomisk depression.90 Denna senare aspekt skiljer 
väsentligen det sociotekniska landskapet från Fernand Braudels koncept-
ualisering kring Longue durée,91 vilket exempelvis Geels uppmärk-
sammat.92
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Genom att studera Riksgränsbanans elektrifiering utifrån det 
sociotekniska landskapsperspektivet, går det att begripliggöra den påverkan 
som den yttre kontexten, rådande strukturer och pågående samhälls-
förändringar innebar för projektet (se Figur 5). Påverkansfaktorer som 
redan är kända genom tidigare forskning utgörs exempelvis av det svenska 
kolberoendet som tillsammans med prisfluktuationer på råvaran innebar 
både en ekonomisk- och säkerhetspolitisk risk för landet, vilket i sin tur 
medförde att politiker började söka efter andra energilösningar. Efterfrågan 
på norrbottnisk järnmalm utgör ytterligare ett exempel. 

Figur 5: Det sociotekniska landskapets påverkansfaktorer

En yttre påverkansfaktor som rimligtvis bör tillskrivas stor betydelse i 
detta sammanhang utgörs av Riksgränsbanans geografiska läge, med det 
långa avståndet till Stockholm och det kärva klimatet, med långa, mörka, 
snöiga och kalla vintrar i nästan orörd fjällterräng. En annan möjlig 
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påverkansfaktor är den nationalismi som bredde ut sig vid det förra sekel-
skiftet och som påverkade människors bild av sig själva och landet de levde 
i.93 Under hela perioden från omkring 1870-talet fram till krigsutbrottet 
1914, la belle époque, florerade ett europeiskt självmedvetande där bilden 
av kunskap, förnuft och rationalitet utgjorde basen för vad som ansågs vara 
kultur och civilisation.94 Människorna i Europas länder hänfördes i detta 
sammanhang av modern vetenskap och teknik.95

För att sammanfatta den teoretiska referensramen för avhandlingen har 
ovanstående tre avsnitt presenterat analysverktyg för en analys av: 1) de 
grundläggande villkoren för utmaningen att implementera ny teknik på, och 
omvandla, ett moget system, såsom en förståelse för systemens samman-
sättning, långsiktiga utvecklingsfaser och centrala drivkrafter (Tekniska 
system och systembyggare); 2) de tekniska utmaningarna på mikronivå och 
av villkoren och formerna för samarbetet (mellan de centrala aktörerna), 
såsom grundläggande innovationssystems- och innovationsprocessteorier 
för analysen av den centrala kunskapsrelaterade aspekten av de tekniska 
utmaningarna och samarbetet; och 3) yttre påverkansfaktorer på projektet, 
såsom klimat, geografi, nationalism och politik. 

Metod, material och avgränsningar
Denna studie avgränsas tidsmässigt till perioden 1902-1923, med speciellt 
fokus på perioden 1910-1917, då själva arbetet med elektrifieringen av 
Riksgränsbanan planerades och genomfördes. Det längre tidsperspektivet 
har fastställts mot bakgrund av den statliga utredning som påbörjades 1902 
och som behandlade frågan om framtida elektrisk drift av järnvägsnätet i 
Sverige. År 1923 var hela Malmbanan, från Narvik till Luleå, elektrifierad. 
Byggandet av Malmbanan och anläggandet av kraftstationen i Porjus har 

i Inom svensk forskning pekar Mats Fridlund på den tekniknationalism som utvecklades vid tiden 
för förra sekelskiftet och som påverkade samhället och den svenska självbilden (Fridlund, 1998, s 
77. Se även Hecht, 2009 och Schueler, 2008 för internationell forskning om konstruktion av 
nationell identitet utifrån teknologi). Även Sverker Sörlin belyser hur den nya, tekniskt och 
vetenskapligt baserade självbilden växte fram vid industrialismens genombrott. Denna bild skilde 
sig från äldre tiders nationella identitetsdrag som främst grundats på militära maktmedel och 
fornstora dagar. Ett viktigt medel för den nya bilden var de norrländska naturtillgångarna; skog, 
malm och vattenkraft. ”Norrland blev liktydigt med ’Framtidslandet’. Där skulle näringslivet 
blomstra i vår nya storindustriella provins, där skulle folk bosätta sig, därifrån skulle rikedomar 
ösas och säkra Sveriges plats i solen” (Sörlin, Sverker, 1988, s. 9-10. Framtidslandet: Debatten om 
Norrland och Naturresurserna under det Industriella Genombrottet. Stockholm: Carlsson).
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redovisats i tidigare forskning och kommer därför endast att behandlas 
översiktligt i denna studie.96 Av samma anledning kommer inte heller det 
som rör elektrifieringen av Malmbanans norska del, Ofotenbanan, att 
studeras närmare.97

Med fokus på samarbetet mellan de centrala aktörerna vid 
omvandlingen (elektrifieringen) av Riksgränsbanan, blir det naturligt att 
utgå från ett mikroperspektiv. Det finns fördelar och nackdelar med att 
studera ett historiskt skeende på mikronivå. Fridlund påpekar att det kan 
vara svårt att se de övergripande mönstren för aktörers handlande utifrån ett 
mikroperspektiv men att mycket av den osäkerhet som återfinns i aktörers 
handlande samtidigt kan gå förlorad utifrån ett makroperspektiv. Dessa 
omständigheter gör att han förordar en analys utifrån en mesonivå där 
”fenomen på mikronivån [kopplas] samman med processer på makronivån;
händelser förenas med konjunkturer, individer med nation eller stat, 
industriella utvecklingsexperiment med statliga systemstrategier och 
internationella exportsatsningar”.98 I denna avhandling förstås de över-
gripande strukturer och den kontext inom vilken Riksgränsbanans 
omvandling skedde framförallt i termer av ett sociotekniskt landskap (se 
ovan).

Denna undersökning har krävt att flera olika typer av källmaterial 
studerats vid olika arkiv och bibliotek. Källmaterialet kan sorteras i några 
huvudgrupper såsom protokoll, offentligt tryck, kontrakt, rapporter och 
utredningar. Detta är källor med hög trovärdighet av ofta performativ art. 
Andra källor som använts är korrespondens men även artiklar från 
tidskrifter och tidningar. Ytterligare en typ av källor som använts är bilder 
och besök.

Vissa delar av materialet är tendensiöst i och med det använts som 
underlag för politiska beslut eller som hjälpmedel i politiska debatter. Det 
är viktigt att känna till att även officiella handlingar som produceras hos 
myndigheter är skrivna inom en politisk sfär och kan vara präglad av denna. 
Det blir med andra ord tal om en administrativ socialisering till den 
politiska makten som kan vara mer eller mindre framträdande. Stats-
vetenskaplig forskning har ofta behandlat byråkratiproblem såsom 
exempelvis rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän. I framförallt 
kommuner och landsting kan det vara svårt att särskilja politik och 
förvaltning då politiker och högre tjänstemän kan ha överlappande roller.99

En stor del av de befintliga källorna tenderar även att vara partsinlagor i en 
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mer eller mindre offentlig debatt. Inlägg är gjorda av tjänstemän, politiker, 
ingenjörer, arbetare och företagare med olika värderingar, utgångspunkter 
och motiv för sina handlingar. Materialet måste därför tolkas utifrån sitt 
sammanhang och den sociala kontext de är producerade i.

Om man ser till övriga faktorer som påverkar källmaterialets värde så 
måste närhetskriteriet anses vara uppfyllt i och med att allt studerat 
källmaterial härrör från den aktuella tidsperioden. Källvärdet av det 
använda materialet måste också anses som gott i och med dess skiftande 
karaktär, ursprung och omfattning. En stor del av källmaterialet har sin 
huvudsakliga upprinnelse i handlingar från Kungliga järnvägsstyrelsen med 
underavdelningar, främst elektrotekniska byrån. Företagsarkiven har inte 
undersökts med hänsyn till nödvändig avgränsning av materialet inom 
ramen för en doktorsavhandling. Detta innebär att en extra grad av upp-
märksamhet krävs vid tolkning och analys av materialet då källor 
producerade av Siemens och ASEA inte har studerats i lika omfattande 
grad. Men det har trots detta varit fullt möjligt att angripa uppställda fråge-
ställningar utifrån det studerade materialet. En stor del av exempelvis 
korrespondens mellan ASEA och Siemens har kunnat studeras då denna har 
skickats även till Järnvägsstyrelsen för kännedom. 

Utifrån det studerade materialet har det vidare varit fullt möjligt att 
översiktligt rekonstruera stora delar av företagen Siemens och ASEA:s 
interna teknikutvecklingsprocesser. Korrespondens mellan firmorna och 
framförallt byrån har präglats av detaljfulla skildringar av arbetets gång. 
Beslutet att fokusera på material från Kungliga järnvägsstyrelsen med 
underavdelningar baseras vidare på att studiens fokus är aktörernas 
samarbete/samverkan i projektet snarare än företagens interna arbete. 
Dessutom fattades alla beslut rörande utförande och prestanda av Järnvägs-
styrelsen och således återfinns alla dokument i dessa ärenden i det studerade 
materialet.

Efter insamlandet av det omfattande källmaterialet kategoriserades 
inledningsvis excerpter och handlingar i olika tematiska grupper efter 
innehåll, för att sedan sorteras kronologiskt. Efter systematiseringen har 
källmaterialet värderats, tolkats och rekonstruerats för att tydliggöra 
sannolika orsakssammanhang och visa på tendenser i materialet som sedan 
kunnat analyseras. 

I Riksarkivets filial i Arninge, utanför Stockholm, har material från 
Kungliga Järnvägsstyrelsen samt dess underavdelningar Elektrotekniska 
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byrån (EBR) och Administrativa byrån undersökts för perioden 1907-1923. 
Källorna är av skiftande karaktär och består av protokoll, diarium, in- och 
utgående skrivelser, kungliga brev och ämbetsskrivelser, officiella 
handlingar samt utredningar. 

På liknande sätt har Riksdagstryck undersökts. Detta material består av 
tryckta protokoll från Första- och Andra Kammaren men även av utlåtanden 
från Statsutskottet samt av propositioner från Kungl. Maj:t. Här återfinns de 
aktuella motionerna rörande Riksgränsbanans elektrifiering samt 
diskussionsprotokoll från de relaterade riksdagsdebatterna. Fördelen med 
diskussionsprotokoll framför rena beslutsprotokoll är att där presenteras 
riksdagsdebatterna i sin helhet med alla de argument som fördes fram, 
vilket bidrar till att levandegöra debatten. Det är dock viktigt att poängtera 
att detta återigen rör sig om politiska partsinlägg. 

Svenska Teknologföreningens tidskrift Teknisk Tidskrift har studerats 
under perioden 1907-1923, både den veckoupplaga och de månatliga häften 
som gavs ut, och då främst häftet Elektroteknik. Tidskriften innehåller både 
kortare artiklar samt längre reportage om händelser, innovationer och 
anläggningar som är av intresse för föreningens medlemmar. Ett flertal av 
de artiklar som refereras till i denna avhandling är skrivna av ingenjörer 
med anknytning till elektrifieringsprojektet, antingen genom SJ eller ASEA. 
Materialet har inte uppfattats som tendentiöst, men som alltid är det viktigt 
att veta vem som författat artiklarna och i vilket sammanhang de 
publicerats. Ur undersökningsaspekt är dock denna omständighet under-
ordnad det faktiska värdet av de artiklar som publicerats. De skildringar och 
tekniska beskrivningar som ges av anläggningsarbetet kan ses som 
betydelsefulla tidsdokument skrivna av några av periodens ledande 
auktoriteter på området. Flera artiklar har vidare varit centrala för 
förståelsen av olika tekniska lösningar och system som figurerat i 
källmaterialet. 

Även artiklar från de lokala tidningarna Norrbottens-Kuriren och
Norrskensflamman har undersökts under perioden 1907 till 1923. Det är 
dock anmärkningsvärt få artiklar som är publicerade i ämnet under den 
undersökta perioden. 

Grundförutsättningen för att Riksgränsbanan skulle komma att 
elektrifieras står att finna i de krav som ställdes på dess transportkapacitet 
till följd av ökad brytning och export av järnmalm. Därför är flera 
sekundärkällor, såsom forskning rörande gruvnäringen i Norrbotten, av 
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intresse för denna studie. Ulf Eriksson redogör för hundra år av LKAB:s 
historia och visar på den tekniska utvecklingen samt de aktörer som fanns i 
företaget, ledning som arbetare. I föreliggande avhandling har endast de två 
avsnitten rörande perioden 1890-1950 studerats eftersom de sammanfaller 
med tidsavgränsningen i denna undersökning100 På liknande sätt har Bo 
Jonssons arbete om svensk Malmfältspolitik, exporten av järnmalm samt 
ägarförhållandena av gruvorna i Norrbotten i början av 1900-talet, fungerat 
som viktig informationskälla.101

Förutom skriftliga källor har även bilder och film från SF:s filmarkiv 
använts som informationslämnare. Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle och 
Borg Meschs bildsamling i Kiruna kommuns bildarkiv har bidragit med 
värdefull bildinformation om både historiska miljöer och föremål. 
Ytterligare ett sätt att samla in kunskap har utgjorts av resor till platser som 
de skriftliga- och bildliga källorna beskriver, men även platser där många 
av de föremål som använts har bevarats, därför har Riksgränsbanan, 
kraftstationen i Porjus och Malmbanans Vänners museum i Luleå besökts. 

Viss information har också hämtats från Internet. Även när det gäller 
informationsinhämtning från detta medium måste det finnas en 
medvetenhet om de olika källornas beskaffenhet eftersom informations-
flödet är enormt. Endast material som är av en sådan art att det kan 
klassificeras som dokument från myndighet, företag eller organisation, 
exempelvis museum eller förening, har tagits i beaktande och har värderats 
utifrån sitt sammanhang. 

Disposition 
Avhandlingen redovisas i ett antal kapitel som alla är tematiskt uppbyggda, 
även om redovisningen inom dessa huvudsakligen är kronologisk. Efter 
inledningen följer bakgrundskapitlet Förutsättningar för Riksgränsbanans 
elektrifiering. Här kommer de orsakssamband och förutsättningar att 
redovisas och diskuteras som låg till grund för beslutet att elektrifiera 
Riksgränsbanan, och således frågan om Varför Riksgränsbanan elektrifiera-
des, att belysas. Här belyses i stor utsträckning också den tredje 
frågeställningen, beträffande vilka yttre faktorer som påverkade projektet, 
såsom det svenska kolberoendet, den elektrotekniska utvecklingen fram till 
sekelskiftet, tidigare inhemska försök med elektrisk järnvägsdrift samt den 
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kunskap och de erfarenheter som erhölls från andra länder genom 
exempelvis studieresor. Även många av de aktörer; exempelvis politiker, 
ämbetsverk, tjänstemän, företag, företagare och ingenjörer, som var 
involverade inför och under planeringen av elektrifieringen kommer att 
presenteras här. Dessutom redogörs översiktligt för anbudsförfarandet och 
den politiska processen fram till riksdagsbeslutet.

I de följande två kapitlen: Den elektriska anläggningen: byggnaderna 
och Den elektriska anläggningen: ledningsnätet, redogörs för arbetet med 
Riksgränsbanans uppgradering och omställning till elektrisk drift. 
Tyngdpunkten i de båda avsnitten ligger vid de centrala aktörernas 
samarbete och under vilka förutsättningar uppgraderingen av banan 
verkställdes i fråga om framförallt verkstaden i Kiruna, transformator-
stationer och kontaktledningar. I dessa kapitel kommer således främst den 
första och andra frågeställningen rörande hanteringen av de tekniska 
utmaningarna och samarbetets former och villkor att belysas. 

Arbetet med beställning, utförande och montering av de elektriska 
loken redogörs för i kapitlet Den rullande materielen. Därefter följer 
kapitlet Provdrift och övertagande, där de tester och provkörningar 
behandlas som genomfördes fram tills dess att banan helt togs över av 
Järnvägsstyrelsen år 1917. Även i dessa båda kapitel ligger tyngdpunkten 
på de tekniska utmaningarna och aktörernas samarbete. I samtliga kapitel 3-
6 belyses också frågan om yttre faktorers påverkan ytterligare.

De empiriska kapitlen 2-6 avslutas alla med en sammanfattning över 
projektets utveckling och huvuddragen i händelseutvecklingen beträffande 
aktörernas samarbete i arbetet med de tekniska utmaningarna såväl som 
beträffande yttre påverkansfaktorer. I kapitel 7 besvaras avhandlingens 
frågeställningar i turordning och utifrån avhandlingens teoretiska referens-
ram.
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Kapitel 2 
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elektrifiering 

Sedan genom växelströmteknikens framsteg framförandet af 
tunga järnvägståg på långa afstånd medelst elektrisk drifkraft 
från central kraftstation möjliggjorts, och sedan verkställda 
utredningar ådagalagt, att elektrisk drift å svenska 
statsbanorna äfven ur ekonomisk synpunkt vore tänkbar, blef 
frågan om elektrisk järnvägsdrift en aktuell fråga för vårt land, 
för hvilket ett ersättande af de importerade stenkolen medelst 
kraften från våra vattenfall och torfmossar af flera skäl måste 
vara synnerligen önskvärdt.102

Robert Dahlander, 1908.
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et fanns vid tiden kring det förra sekelskiftet ett intresse och en 
vilja hos den svenska staten att minska det stora beroendet av 
importerad stenkol. Av ekonomiska och säkerhetspolitiska skäl 

började alternativa energikällor som ved och torv att undersökas och 
utprovas. Utvecklingen inom elkraftteknologin hade vid slutet av 1800-talet
dessutom utvecklats så mycket att det var möjligt att utvinna elektrisk kraft 
ur vattenfall och via högspänningsledningar transportera densamma över 
långa avstånd för att sedan använda den till exempelvis järnvägsdrift. Efter 
att Kungliga Järnvägsstyrelsen genomfört egna försök med elektrisk drift på 
testbanor i Stockholm var det endast en fråga kvar att lösa; vilken linje som 
skulle elektrifieras. Mycket talade för att det skulle komma att bli en 
västsvensk järnväg som elektrifierades först. Riksgränsbanan, Sveriges 
nordligaste linje, fanns långt från beslutsfattarna i Stockholm. Den var 
belägen i den nästan orörda fjällvärlden, karaktäriserad av långa, kalla 
vintrar och mycket snö. Hur kom det sig att det var denna bandel som till 
slut valdes?

I följande kapitel kartläggs bakomliggande faktorer, motiv samt 
grundläggande förutsättningar för Riksgränsbanans elektrifiering. I detta 
avsnitt kommer även Järnvägsstyrelsens egna relaterade undersökningar 
och tester att redovisas. Dessa fungerade som underlag till propositionen 
angående Riksgränsbanans elektrifiering som lades fram för riksdagen 
under våren 1910. De kom även att ligga till grund för det kommande 
samarbetet mellan Järnvägsstyrelsen, ASEA och Siemens. Dessa företag 
utgjorde tillsammans med LKAB de centrala aktörer som Järnvägsstyrelsen 
måste förhålla sig till och samarbeta med genom det fortsatta projektet med 
avseende på både teknikutveckling och implementering.

De tekniska förutsättningarna
En grundförutsättning för all järnvägselektrifiering är den utveckling som 
ägde rum inom elkraftteknologin under slutet av 1800-talet. Med likströms-
motorer och den dynamoelektriska principeni kunde tunga galvaniserade 

i Den dynamoelektriska principen upptäcktes av Werner von Siemens 1866 och innebar att en 
likströmsgenerator kunde magnetisera sig själv. Detta var en viktig upptäckt som innebar att 
vanliga batterier kunde bytas mot kraftigare elektromagneter. Parallellt med Siemens arbetade 

D
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batterier bytas mot mindre vilket gav effektivare maskiner.103 Likströms-
elektricitet användes inledningsvis främst till belysning inom ett begränsat 
område, som ett enskilt hus, fabrikslokal eller gata. I Göteborg byggdes 
1884 Sveriges första kraftstation som distribuerade elektrisk ström till 
allmänheten inom ett större område.i De första kunderna utgjordes av bland 
annat flera hotell och butiker i staden. Denna anläggning uppfördes för 
övrigt endast ett år efter att det första europeiska kraftverket färdigställts i
Milano.104

Likström genererades ofta av ångmaskiner och distribuerades sedan via 
lågspänningsledningar med kort räckvidd för att reducera effektförlusten. 
Detta innebar att kraftkällan måste placerades nära det som skulle drivas. 
Detta system kom också allt oftare att användas vid elektrisk järnvägsdrift, 
inledningsvis främst till spårvagnar i städer. Det kom att bli en explosions-
artad utveckling och 1903 var exempelvis 98 % av spårvagnsnätet i USA 
anpassat till elektrisk drift.105

Likströmssystemet användes också till tyngre transporter på industri-
områden. I Sverige var det framförallt inom trävaruindustrin som man 
övergav ånglok till förmån för elektrisk drift. Detta framförallt på grund av 
den brandfara ångloken innebar vid anläggningarna. En gnista från ett lok 
kunde snabbt orsaka en brand i det lättantändliga materialet längs spåren. 
Den första bana att elektrifieras var belägen vid Boxholms bruk. Detta 
inträffade 1890106 och året därpå hade ASEA tillverkat Sveriges första 
elektriska lok, vilket användes till transporter på en två kilometer lång 
sträcka mellan Värmbols trämassefabrik och Stettin på västra stambanan.107

Även andra banor elektrifierades under de följande åren såsom Korsnäs 
Sågverksbolags brädgård vid Bomhusvarv (1893), Skutskärs sågverk
(1893) och Skönviks sågverk (1894).108

Sveriges första elektriskt drivna järnväg som var avsedd för allmän 
persontrafik öppnades i Stockholm 1895. Djursholmsbanans 11,2 km långa 
linje drevs av tre ångmaskiner som placerats vid en kraftstation vid 
Stocksundsbron, ungefär vid banans mittpunkt. Vid Östra station i 

även de engelska ingenjörerna Charles Wheatstone och Samuel A Varley inom samma fält. Källa: 
Sture Eriksson (2007), s. 34-35.

i Sveriges första kommunala elektricitetsverk byggdes 1885 i Härnösand. Kraftkällan till denna 
anläggning var ett vattenfall 3,5 km från staden. I Härnösand fanns inget gasverk så elektriciteten 
användes bland annat till belysning av stadens samtliga huvudgator vilket medförde att detta blev 
Nordens mest upplysta stad. Härnösand blev därmed Europas andra stad, efter Tamesvár i Ungern, 
att uteslutande använda sig av elektrisk belysning. Källa: Hjulström (1940), s 37-38.
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Stockholm fanns dessutom ett ackumulatorbatteri som skulle ge loket extra 
kraft inför stigningen vid Engelbrektsgatan.109

Genom vidareutvecklingen av växelström på 1880-talet kunde hög- och 
låg spänning omvandlas via transformatorer. Detta innebar att mer avlägset 
belägna kraftkällor kunde användas, exempelvis vattenfall. Vid den elektro-
tekniska utställningen i Frankfurt 1891 kunde 1 000 elektriska lampor lysa 
över utställningsområdet. Den genererade kraften kom då från Neckars Fall, 
175 km längre bort. Detta var möjligt genom det nya trefassystemet där 
överföringen delades in i tre olika faser, eller växelströmmar, med var sin 
ledare.110 Till skillnad från maskiner för likström tålde de nya 
trefasmotorerna som utvecklats av Tesla och senare av Wenström och 
Bradley hög spänning. Den högre spänningen innebar att effektförlusten 
inte påverkade maskinens verkansgrad samt att avlägsna kraftkällor kunde 
utnyttjas än mer effektivt.111

Affisch från den elektrotekniska utställningen i Frankfurt 1891. Källa: 
Wikipedia
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Schematisk bild av ett elektriskt järnvägssystem. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges 
järnvägsmuseum.

Med trefassystemet växte förhoppningen om att denna nya teknik skulle 
kunna appliceras på tyngre järnvägsdrift. Detta skulle dock visa sig vara 
förenat med en del problem. Dels var den asynkronmotori som fanns 
tillgänglig inte lämplig för järnvägsdrift på grund av svårigheter att reglera 
dess hastighet och varvtal. Den kunde inte heller seriekopplas problemfritt. 
Dessutom måste strömtillförseln anordnas via tre ledningar på en trefas-
bana. Detta innebar att ledningarnas isolation inverkade på spänningen och 
därmed begränsade densamma.112 Problematiken kom till stor del att lösas 
av den enfasmotor som konstruerades av Westinghouse 1902.113

i Asynkronmotor (eller induktionsmotor) är en växelströmsmotor där rotorns varvtal är asynkront 
till motorns yttre strömkretsar. Asynkronmotorer utvecklades och konstruerades av flera personer 
vid samma tid 1888-1889, däribland Michael von Dolivo-Dobrowolsky, Nikola Tesla samt Jonas 
Wenström som uppfann sin motor 1888 och patenterade den 1890. Källa: Eriksson (2007), s. 45-
49.
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För Sverige innebar växelströmstekniken att det inom landets gränser 
kunde finnas möjlighet att utvinna elektrisk kraft att driva järnväg med. 
Redan 1899 tillsattes därför en statlig kommitté för att utreda vilka 
offentligt ägda vattenfall som hade sådan belägenhet och storlek att de 
lämpade sig för utbyggnad.114 Vattenfallskommittén, som leddes av 
kemisten och fysikern Svante Arrheniusi, kom med ett delbetänkande 1901 
rörande de vattenfall som helt eller delvis ägdes av staten och som kunde 
användas som kraftkälla vid järnvägselektrifiering. Kommittén ansåg att det 
fanns lämpliga fall nära Malmbanan, Norra stambanan och Västkust-
banan.115 Med vattenkraft kunde kanske problematiken med det svenska 
beroendet av utländskt stenkol få en lösning.

Ett statligt projekt
En av de främsta anledningarna till att den svenska staten vid det förra 
sekelskiftet började överväga möjligheten att elektrifiera delar av det 
svenska järnvägsnätet var en uttalad vilja att minska beroendet av 
importerad stenkol, företrädesvis av ekonomiska skäl116 då denna kostnad 
vissa år kunde stå för omkring 15 % av den totala importutgiften. Svenskt 
kol, torv eller ved hade inte samma hållbarhet och värmevärde som det 
importerade stenkolet.ii Även säkerhetspolitiska aspekter fanns att ta hänsyn 
till. Vid arbetsmarknadskonflikter eller vid krig i andra länder kunde den 
svenska importen av stenkol påverkas. En reducerad import skulle innebära 
stora problem för såväl transport- som industrisektorn med konsekvenser 
för både handel och sysselsättning.117

i Svante Arrhenius (1859-1927) som erhöll nobelpriset i kemi 1903, var den förste svensken att 
erhålla ett nobelpris. Han var professor i fysik vid Stockholms högskola1895–1905 och 
högskolans rektor 1896–1902. Arrhenius var vidare föreståndare för Vetenskapsakademiens 
nobelinstitut för fysikalisk kemi från 1905. Källa: Nationalencyklopedin.

ii Stenkolet var den i särklass viktigaste kraftkällan inom transportsektorn och stod i början av 
1900-talet för omkring 99 % respektive 97 % av järnvägarnas samt fartygens kraftförsörjning. 
Även inom industrin, handeln och jordbruket utgjorde stenkolet en betydande andel av den totala 
mängden bränsle som förbrukades vid driften av bland annat ångpannor och maskiner. Enligt en 
undersökning utförd av Kommerskollegium åren innan Första världskriget uppgick konsumtionen 
av stenkol inom dessa sektorer till omkring 65 % medan det stod för ungefär 25 % av hushållens 
behov av exempelvis uppvärmning. Källa: Hansson (1994), s. 34 ff.
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År 1902 påbörjade ingenjör Robert Dahlanderi Järnvägsstyrelsens första 
utredning beträffande en eventuell elektrifiering av stamlinjenätet. 
Dahlander var positiv till en elektrifiering och undersökningens resultat 
visade att även om det inte gick att garantera någon ekonomisk vinst i 
jämförelse med en behållen ångdrift så kunde åtminstone Sveriges beroende 
av importerad stenkol brytas. Ytterligare en fördel som påpekades var att de 
elektriska kraftstationer som skulle komma att uppföras kunde generera 
ström också till industrin och lantbruket utefter järnvägarna.118

I december 1902 anhöll Järnvägsstyrelsen hos Kungl. Maj:t om att få 
anordna studieresor till Europa och Nordamerika samt genomföra förstudier 
rörande elektrisk järnvägsdrift. Detta beviljades av Riksdagen och arbetet 
genomfördes under 1903. Året efter fick Järnvägsstyrelsen ytterligare medel 
till egna undersökningar.119 Mellan 1905-1907 bedrev Järnvägsstyrelsen 
egen testverksamhet vid två elektriska spår i Stockholm: Tomteboda –
Värtan samt Stockholm – Järva. Där testades olika typer av fast och 
rullande material.120

Dahlander presenterade 1908 slutresultatet i en över 300 sidor lång 
rapport som refererades i Teknisk Tidskrift. Här konstaterade han att: 
”problemet nu är tekniskt löst, och att ett enklare, bättre och billigare 
system än enfas växelström knappast kan tänkas framkomma i den 
närmaste framtiden, hvarför tekniska skäl icke behöfva uppskjuta införandet 
af elektrisk drift å statsbanorna”.121 Han skickade emellertid också med 
brasklappen: ”att vid utförandet af en större anläggning för elektrisk drift å 
statsbanorna likväl en del nya erfarenheter måste göras, då allting ej med 
full bestämdhet kan förutses”.122 Robert Dahlander var vid denna tidpunkt 
byråchef för den nyinrättade Byrån för elektrisk järnvägsdriftii (härefter 

i Robert Dahlander (1870-1935) avlade examen från KTH 1890 och var 1891–1893 anställd vid 
Machinenfabrik Oerlikon i Schweiz och 1893–1902 vid ASEA i Västerås. Från 1903 anställdes 
han av SJ för utredningar och försök med elektrisk järnvägsdrift och befordrades 1908 till 
byrådirektör för den nyuppsatta byrån för elektrisk järnvägsdrift. Samma år lämnade Dahlander 
denna befattning för att tillträda som direktör för Stockholms gas- och elektricitetsverk. Källa: 
Svenskt Porträttgalleri (1911), s 69.

ii Järnvägsstyrelsen inrättades 1863 och hade till en början endast fyra ledamöter. Efter en 
omorganisering 1907 utökades antalet styrelseplatser markant. Den nya styrelsen bestod av en 
generaldirektör med ett förordnande om sex år, en överdirektör och souschef med sex års 
förordnande samt en överingenjör som utsågs för fem år. Dessa tre ledamöter utnämndes av 
Kungl. Maj:t och förnyat förordnande kunde endast ges om tre år. Dessutom ingick 16 
föredragande byrådirektörer i styrelsen tillsammans med två järnvägsfullmäktige. 
Järnvägsfullmäktige blev också utsedda av regeringen och var personer från affärsvärlden eller 
industrin. Deras förordnande sträckte sig enbart över två eller tre år. Förutom byrån för elektrisk 
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Byrån). Att Byrån inrättades indikerar att Järnvägsstyrelsen i viss mån 
redan fattat ett principbeslut angående elektrifieringen av de svenska 
statsbanorna.123

Efter att provdriften i Stockholm avslutats 1907 inledde Järnvägs-
styrelsen arbetet med att utreda vilken ordinarie bandel som först skulle 
elektrifieras. Redan i juli 1906 hade Kungl. Maj:t gett i uppdrag åt 
Järnvägsstyrelsen att utreda vilka vattenfall som var helt eller delvis i privat 
ägo och som var särskilt lämpade för utbyggnad inför en elektrifiering av 
någon stambana.124 Ägandeförhållandena för intressanta vattendrag kunde 
påverka placering av ett kraftverk och om markägare inte skulle vilja sälja 
marken skulle ärendet kunna bli föremål för expropriering.

I en vid Järnvägsstyrelsen författad promemoria från juni 1907 påtalas 
vidare vikten av att den första linjen att elektrifieras, eller försöksbanan som 
den då kallades, måste vara i anslutning till någon av huvudlinjerna 
Stockholm – Malmö, Stockholm – Göteborg eller Norra stambanan. Detta 
för att underlätta och påskynda elektrifieringen av en av dessa huvudlinjer. 
Dessutom borde elektriciteten tas från något vattenfall i statens ägo som 
inte krävde vidlyftiga vattenregleringar.125

Inledningsvis diskuterades linjerna Göteborg – Laxå, Krylbo – Mjölby 
samt den planerade Inlandsbanan. Dessa förslag kom under hösten 1907 
alltmer att överges till förmån för Riksgränsbanan. Orsakerna till detta kan 
sammanfattas i några punkter. Den diversifierade trafiken vid Göteborg –
Laxå ansågs till en början vara en god anledning till en elektrifiering. 
Efterhand förändrades dock denna uppfattning då det ansågs att eventuella 
driftstörningar skulle få stora negativa konsekvenser för transporten av 
gods, människor och post i regionen.126 Linjen Krylbo – Mjölby övergavs 
därför att detta alternativ skulle kräva för omfattande vattenregleringar och 
ta för lång tid att iordningställa.127 Angående den planerade Inlandsbanan 
var Generalstaben positiv till en elektrifiering av denna men förslaget från 

drift med Dahlander som chef representerades följande byråer i styrelsen: administrativa byrån, 
kameralbyrån, banbyrån, bankonstruktionsbyrån, bangårdsbyrån, telegrafbyrån, maskinbyrån, 
förrådsbyrån, maskininspektionsbyrån, trafikbyrån, tidtabellsbyrån, militärbyrån, persontaxebyrån 
samt inrikes- och utrikes godstaxebyråerna. Under Järnvägsstyrelsen indelades landet i fem olika 
distrikt: 1:a distriktet med huvudort i Stockholm, 2:a distriktet med huvudort i Göteborg, 3:e 
distriktet med huvudort i Malmö, 4:e distriktet med huvudort i Östersund samt 5:e distriktet med 
huvudort i Luleå. Varje distrikt leddes av en distriktschef och delades in i olika sektioner: ban-,
maskin, och trafiksektionen med en baningenjör, maskiningenjör respektive en trafikinspektör som 
chef. Källa: Nordisk Familjebok, Uggleupplagan (1910) band 13, ss. 435-436. 450. Projekt 
Runeberg (2010) samt Statens Järnvägar (1931), s. 60-61.
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Järnvägsstyrelsen blev trots detta att linjen inledningsvis skulle planeras för 
ångdrift.128 I slutändan var det emellertid fördelarna med att elektrifiera 
Riksgränsbanan som övervägde, snarare än bristerna vid de övriga linjerna.

Ett centralt skäl som angavs till förmån för Riksgränsbanan var att 
sträckan karaktäriserades av tunga malmtransporter med endast en liten del 
post- och persontrafik. Detta innebar att eventuella störningar och driftstopp 
inte skulle komma att orsaka lika stora problem som det kunde innebära att 
elektrifiera någon mer trafikdifferentierad linje i södra Sverige.129 I en 
promemoria från den 15 november 1907 skriver exempelvis Dahlander att: 
”ett tillfälligt afbrott på en eller två dagar spelar mindre roll vid denna bana 
än vid en linje med liflig persontrafik”.130 Han avrådde dock Järnvägs-
styrelsen från att som första linje elektrifiera Riksgränsbanan utan att först 
genomföra en noggrannare utredning i frågan. Det Dahlander såg som 
försvårande omständigheter vid en elektrifiering av Riksgränsbanan var det 
hårda klimatet, vilket han förmodade skulle kunna leda till tekniska 
svårigheter, såsom bland annat driftstörningar med anledning av grund-
isbildning i kraftstationen. Han befarade dessutom att problem vid 
anläggningsarbetet kunde komma att bli svårare att lösa i den norrländska 
fjällvärlden än vid en sydligare belägen linje, givet det stora avståndet till 
Stockholm. Det befarades kunna försvåra det intima samarbetet mellan 
Järnvägsstyrelsen i Stockholm och arbetsledningen i Kiruna; ett samarbete 
som vid uppförandet av denna den första elektrifierade anläggningen 
naturligtvis var betydelsefullt.131

Trots Dahlanders invändningar valde Järnvägsstyrelsen att arbeta vidare 
för en elektrifiering av Riksgränsbanan. Det fanns flera skäl till detta varav 
ekonomiska motiv var ett som framhölls. Riksgränsbanan var en av 
Järnvägsstyrelsens lönsammaste linjer som 1906 gav ett nettoöverskott på
2 277 851 kr,132 vilket motsvarar mer än 100 miljoner kr i dagens penning-
värde.133 Den främsta anledningen till att valet trots allt föll på Riks-
gränsbanan var dock att staten under våren 1907i hade gått in som hälften-
ägare i de norrbottniska gruvorna och då också beslutats om en ökad 
brytning och transport av järnmalm på Malmbanan.134

i Den 7 mars 1907 antogs ett avtal mellan staten och gruvbolagen LKAB, Trafikaktiebolaget
Grängesberg-Oxelösund samt Aktiebolaget Gellivare malmfält som innebar att staten trädde in 
som hälftenägare i de norrbottniska gruvorna. Avtalet skulle godkännas och undertecknas av staten 
och de tre företagens bolagsstämmor innan juni månads utgång för att träda i laga kraft. Källa: 
Meddelanden från Kungliga Järnvägsstyrelsen. N:r 6. Utredningar angående Riksgränsbanans 
Elektrifiering. Stockholm: K .L. Beckmans Boktryckeri. 1911, s. 3. Se även proposition 173, 1913. 
Bilaga A, 1907 års kontrakt, s. 19.
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Generaldirektör Nordström sammankopplar stambanorna vid 
riksgränsen den 15 november 1902. Foto: Borg Mesch© Kiruna 
kommun.

Invigning av Riksgränsbanan den 14 juli 1903. Kung Oscar II med 
kronprins Gustaf Adolf, (Gustaf V, 1907). Källa: SJ:s bildarkiv © 
Sveriges järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.
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Järnmalmsfyndigheterna i Kiruna hade varit kända av svenska 
myndigheter ända sedan slutet av 1600-talet men i över hundrafemtio år 
bröts endast en liten mängd malm därifrån och skickades till masugnen i 
Juonosoando, tillhörande Kengis bruk utanför Pajala.135 Malmen från 
Kiruna var svårtillgänglig och hade hög fosforhalt och var därför inte
efterfrågad i någon större omfattning. Det var först i och med upptäckten av 
Thomas-processen 1878136 och möjligheten att bygga en järnväg för 
transporten som Kirunamalmen blev konkurrenskraftig och ett intressant 
objekt för exploatering. Efter nästan två decennier av konfliktfyllda 
bolagsbildningar och konkurser där utländska intressenter, tyska 
malmhandlare och engelska affärsmän spelade en viktig roll, bildades 
Loussavaara-Kiirunavaara Aktie-bolag 1890 med starka Wallenbergska 
intressen. Aktiebolaget Gellivare Malmfält och LKAB var 1903 nästan helt 
i Trafikaktiebolaget Grängesberg och Oxelösunds ägo. Detta innebar en 
stabiliserande faktor för verksam-heten vid gruvorna.137

Redan 1903 hade det förts fram förslag bland liberala politiker i Sverige 
att staten borde gå in som ägare till de norrbottniska gruvorna. Motivet var 
nationalistiskt. Det fanns nämligen misstankar bland svenska politiker om 
att ett utländskt ägarövertagande var förestående och detta ville man för-
hindra. På grund av statsfinansiella skäl kunde dock staten inte realisera 
denna önskan. Under de år som följde förändrades förutsättningarna och det 
var inte längre risken för ett utländskt övertagande som låg till grund för 
statens intresse för gruvnäringen i norr.138 Staten ville däremot långsiktigt
kunna reglera den svenska malmexporten, erhålla del av vinsterna samt öka 
inflytande och kontroll över den vidare exploateringen i området. Det var 
framförallt inför utsikten att komma överens med Tyskland om ett nytt 
handelstraktat som frågan blev allt viktigare. Som ett förhandlingsargument 
mot ett nytt tyskt tariffsystem, som skulle komma att missgynna svensk 
exporthandel, använde sig de svenska förhandlarna av hotet om exporttull 
på järnmalm. Genom att avstå från rätten till exporttull fram till traktats-
tidens utgång 1911 kunde därför Sverige komma fram till en acceptabel 
handelsuppgörelse med Tyskland.139

I det nya ägaravtalet mellan staten och gruvbolagen reglerades 
dessutom nya malmbrytningskvoter samt kostnader för transporterna via 
Malmbanan. Innan 1907 betalade gruvbolagen för statens omkostnader vid 
transporten av järnmalm samt räntan på det investerade kapitalet. Med det 
nya avtalet 1907 betalade gruvbolagen istället en fast avgift om 2, 64 kr per 
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ton transporterad malm.140 Dessutom skulle malmtransporten ökas från 1,5 
miljoner ton årligen 1908 till 3,3 miljoner ton 1918, dock högst med en 
ökning om 400 000 ton per år.141 Sammanlagt beräknades 75 miljoner ton 
järnmalm brytas och transporteras från gruvorna i Kiruna.142 Ytterligare ett 
nytt avtal tecknades dock redan året därpå där staten gick med på att stegvis 
öka brytningen i Kirunas gruvor. Storleken på transporterna av järnmalm på 
Malmbanan fastställdes då till 3 750 000 ton för 1918.143 Denna transport-
kvot skulle efterhand komma att revideras till 3 850 000 ton för 1918, då 
även malmtransporter om 100 000 ton från gruvor ägda av Tuolluvvaara 
aktiebolag kom att inkluderas i den totala transporten.144

Den ökade brytningen av malm var till största delen ämnad för den 
tyska marknaden. Sammanlagt bröts det 4 501 656 ton malm under 1906. 
Den totala svenska exporten var 3 661 216 ton och av detta exporterades 
1 148 163 ton direkt till Tyskland under det att 2 269 121 ton skeppades via 
Norge till Nederländerna för att därifrån nästan uteslutande transporteras 
vidare till Tyskland. Den tyska efterfrågan på svensk järnmalm var således 
stor och kom att bli än större under de följande åren.145

De nya avtalen mellan staten och gruvbolagen, i kombination med att 
staten också var ägare av transportsystemet, innebar att staten fick starka 
incitament att sänka kostnaderna för malmtransporterna på Malmbanan. 
Sänkta transportkostnader och ökade transporter gav staten en större 
vinst.146 Ett problem var dock att det existerande transportsystemet med 
ångdrift inte skulle komma att klara den planerade trafikökningen utan 
någon form av åtgärder. Transportsystemet hade blivit en flaskhals för den 
svenska export-en av järnmalm från Kiruna. Järnvägsstyrelsen och dess 
Byrå för elektrisk drift beslutade sig därför för att gå vidare i frågan och 
grundligt undersöka det bästa alternativet för en framtida uppgradering av 
Riksgränsbanan.
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Vinterdag på Kiirunavaara den 10 februari 1910. Man ser rutchkanor 
och malmlastkajen med malmvagnar. Foto: Borg Mesch © Kiruna 
kommun.

Malmlastningskajen sedd nerifrån år 1907. Foto: Borg Mesch © Kiruna 
kommun.
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De första utredningarna och studieresor utomlands
I februari 1908 gav Byrådirektör Dahlander byråingenjören Axel Carlquisti

i uppdrag att påbörja en preliminär utredning angående energibehov vid en 
elektrifiering av järnvägslinjerna Kiruna – Riksgränsen samt Gällivare –
Svartön i Luleå. Järnvägsstyrelsen ville dessutom veta hur mycket elkraft 
som skulle kunna säljas till andra intressenter. I ett brev från Carlquist ställt 
till maskindirektören i Luleå lyftes frågan om det fanns några industri-
företag i Luleå som skulle vara intresserade av att köpa billig elkraft från ett 
framtida kraftverk eller om Statens järnvägar i Luleå och Boden skulle vara 
intresserade av det.147 Det visade sig att fortifikationen i Boden hade ett 
avtal från 1906 löpande i tio år med Bodens elektriska aktiebolag om 
leverans av elektrisk energi. Luleå järnverksaktiebolag i Karlsvik med-
delade att de var i behov av 750 till 3 500 hästkrafter men att de knappast 
kunde vänta upp till sex år på att få leveransen av elektrisk energi 
tillgodosedd.148 I ett annat brev skrivet den 25 februari, ställt till disponent 
Hjalmar Lundbohm i Kiruna, undrade Carlquist hur mycket elkraft som 
gruvbolagen kunde komma att behöva. Carlquist antog att den framtida 
kraftstationen skulle komma att producera billigare elkraft än bolagets egen
ångkraftstation, varför det borde vara intressant för Lundbohm att köpa 
elkraft från järnvägen i framtiden.149

I Kiruna hade LKAB ett elektricitetsverk som sedan 1904 hade försett 
järnvägsstationen med elektrisk ström för belysning och motordrift. Till
belysningen användes enfas växelström om 2 000 volts huvudspänning med 
en frekvens av 60 perioderii i sekunden. Till motordriften av maskiner 
användes istället trefas växelström men med samma spänning och frekvens. 
Betalning till LKAB skedde kvartalsvis och priset, jämte eventuella 
rabatter, sattes i paritet till Stockholms elektricitetsverks gällande taxa.150

Det tidigare kontraktet förnyades i november 1909 och LKAB skulle även 
fortsättningsvis, under minst tre år, distribuera ström till belysning och vissa
maskiner vid järnvägsstationen i Kiruna.151

i Axel Carlquist (1870-1956) tog examen från Tekniska högskolan 1893 och blev därefter anställd 
som konstruktör av lokomotivfabriken Krauss & Co i München. Han blev 1895 anställd av North 
Eastern Railway och året efter återkom Carlquist till Sverige som ritare vid SJ. Mellan 1899 –
1908 arbetade han vid maskinbyrån innan han överfördes till 3:e distriktet. Källa: Svenskt 
Porträttgalleri (1911), s 58.

ii Perioder eller period per sekund är en äldre svensk benämning för frekvensenheten Hertz (Hz). 
Med frekvens menas tiden mellan närliggande upprepningar. Källa: Nationalencyklopedin. 
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LKAB:s kraftstation. Foto: Borg Mesch © Kiruna kommun.

Narvik ca 1904. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum.
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Både LKAB och SJ i Kiruna hade följaktligen använt sig av elektrisk 
drift till både belysning och motordrift under flera år. Detta innebar att det i 
Kiruna fanns upparbetad erfarenhet av denna teknik, åtminstone inom dessa 
båda områden. LKAB hade även kommit att bredda sin kunskap beträffande 
elektrisk järnvägsdrift; sedan början av 1907 hade en elektrisk spårvägi varit 
i drift i Kiruna. Detta kan ha inneburit att LKAB:s ledning redan var 
positiva till elektrisk järnvägsdrift då frågan utreddes av Järnvägsstyrelsen.

I mars 1908 presenterade Carlquist sina preliminära resultat i en 
rapport. Här framfördes åsikten att det först och främst borde vara 
Riksgränsbanan som elektrifierades och eventuellt linjen mellan Gällivare 
och Luleå. Sträckan mellan Kiruna och Gällivare hade för lite trafik för att 
komma i fråga enligt honom. Vidare påpekades att om båda dessa linjer 
skulle elektrifieras borde de drivas av två separata kraftverk, vilket enligt 
honom förmodligen skulle innebära att Riksgränsbanans elektrifiering 
kunde påskyndas. Att endast uppföra en kraftstation var enligt Carlquist inte 
att rekommendera. Detta var dock under förutsättning att det skulle visa sig 
omöjligt att finna något lämpligt vattenfall nära Riksgränsbanan eller om 
det skulle komma att bli ekonomiskt gynnsammare att enbart ha en kraft-
station som försåg båda linjerna med elektrisk ström. Enligt beräkningar 
skulle 18 000 turbinhk, vilket motsvarar omkring 16 000 elektriska hk, 
behövas för driften av Riksgränsbanan. Enligt Carlquist innebar detta att det 
förmodligen behövdes mer än en kraftstation nära Kiruna, lämpligen vid 
Vakkokoski eller Paurangikoski i Torneälven eller någonstans efter fjäll-
bäcken Rautasjokki.152 Ett huvudvillkor för att vattenfallet i Porjus skulle 
komma på tal var enligt Carlquist att Inlandsbanan mellan Gällivare och 
Jokkmokk först anlades.153

i Den 2,3 kilometer långa spårvägen i Kiruna var vid denna tidpunkt den nordligaste i världen. Just 
detta faktum var något som noga poängterades i en artikel publicerad i Teknisk Tidskrift i mars 
1909. Att den nordligaste elektriska spårvägen i världen fanns i Sverige skulle enligt 
artikelförfattaren frammana både ”lokalpatriotism” och ”stolthet” samtidigt som det skulle ställas i 
relation till amerikanarnas ”ständigt upprepade ’the biggest in the world’, ’the finest in the 
world’”. Detta speglar tydligt den av nationalism präglade önskan att Sverige skulle vinna 
internationellt anseende med teknikens hjälp och att detta i sin tur skulle generera en positiv 
självbild för landets innevånare.
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LKAB:s malmupplag i Svartön, Luleå. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges 
järnvägsmuseum.

Malmkajen i Svartön 1889, med Luleå i bakgrunden. Källa: SJ:s bildarkiv © 
Sveriges järnvägsmuseum.
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I början av april 1908 skickades de båda byråingenjörerna Axel 
Carlquist och Ivan Öfverholmi på en två månader lång studieresa till 
Tyskland, England, Holland och Nordamerika.ii Syftet var att på plats 
studera elektrisk järnvägsdrift och särskilt de växelströmsbanor som då 
fanns i Nordamerika.154 Dessa resor var en viktig del av Järnvägsstyrelsens 
möjligheter att få kunskap om innovationer och ny teknik som utvecklades 
och användes i andra länder. Den typ av teknikspridning som denna 
informationsinhämtning innebar var beroende av goda kontakter med
kollegor i de länder som besöktes. Därutöver skulle eventuella byråkratiska 
hinder hanteras; det verkar ha varit förenat med viss byråkrati, att få 
tillstånd att besöka de för svenskt vidkommande intressanta anläggningarna 
i Tyskland.iii

Under sina resor i Europa och Amerika fick Öfverholm kännedom om 
flera viktiga omständigheter som han delade med sig av efter sin hemkomst. 
I Amerika hade han exempelvis fått veta att det inte var tillrådligt att blanda 

iIvan Öfverholm (1878 -1961) avlade examen vid KTH 1896 och anställdes samma år vid ASEA i 
Västerås där han arbetade fram till 1899 då han anställdes av General Electric i New York. Ett år 
senare återtog Öfverholm sin anställning vid ASEA där han stannade till 1904 då han anställdes 
vid SJ som biträdande ingenjör vid SJ:s elektriska provbana i Stockholm. Öfverholm befordrades 
till byråingenjör av 1:a klass 1908 och blev året efter formellt byrådirektör för byrån för elektrisk 
drift. Källa: Källa: Svenskt Porträttgalleri (1911), s. 400. Varenius (1931), s. 181.

ii Vid denna resa hade de båda resenärerna 20 kr per dag i traktamente under tiden de var i Europa 
samt vid resan över Atlanten. Väl framme i Nordamerika steg traktamentsersättningen till 30 kr
per dag. Dessutom hade de båda att disponera 2 500 kr med redovisningsskyldighet att använda för 
uppkomna resekostnader. Källa: Kungliga Järnvägsstyrelsens protokoll: elektrotekniska byrån 
AI:1 Protokoll 1908.

iii Inför resan till Tyskland skrev överdirektören vid Järnvägsstyrelsen Viktor Klemming och 
Robert Dahlander ett formellt brev ställt till den svenske utrikesministern. De ville att 
utrikesdepartementet skulle ordna tillstånd för Carlquist och Öfverholm att mellan 14 – 17 april 
besöka någon av Hamburgs förstadsbanor, företrädesvis banan Ohlsdorf – Blankenese. Där skulle 
de studera kraftstationer, rullande material, ledningar med mera. Ett annat exempel var i augusti 
1908, då ingenjören Carl Montelius skulle resa till Hamburg i syfte att studera förstadsbanan. Vid 
sin resa behövde han ett tillstånd som ordnats genom utrikesdepartementet. Under resan i Europa 
uppstod problem med biljetter för de tilltänkta resorna. Montelius fick ett brev från Ivan 
Öfverholm tillsänt sitt hotell i Zürich där det framgick att det inte var lämpligt att anhålla om 
fribiljetter hos direktionen i Berlin. Om Järnvägsstyrelsens trafikbyrå inte skickade biljetter åt 
honom blev han uppmanad att återigen skriva och tala om det. Några dagar efteråt fick 
byrådirektören för trafikbyrån i uppdrag av Järnvägsstyrelsen att via svenska ministern i Berlin 
ordna biljetter åt Montelius. Källor: RA SJ-EBR, signum BII, volym 1. Kopiebok 1908-1912. 16 
mars, 1908. RA SJ-EBR, signum BII, volym 1. Kopiebok 1908-1912. 23 juli, 1908; RA SJ-EBR, 
signum AI, volym 1. Protokoll, 8 februari, 1908; RA SJ-EBR, signum BI:9, volym 7. Kopiebok, 
10 augusti, 1908, s. 70; RA SJ-EBR, signum BI:9 volym 7. Kopiebok, 17 augusti, 1908, s. 79
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samman banström med annan ström. Bandriften borde ha sitt eget 
strömsystem som antingen genererades av egna generatorer och överfördes 
via särskilda ledningar eller genom att omformare användes. Vid försök i 
Amerika hade det nämligen visat sig att en sammanblandning av system 
kunde leda till högfrekventa strömmar som där kallades ”flaming grounds” 
[flammande mark]. Detta fenomen hade vid upprepade tillfällen uppstått i 
bandriften vid exempelvis linjerna Baltimore – Annapolis – Washington 
och New York – New Haven.155

Under sin vistelse i Amerika hade Öfverholm träffat den svenske 
uppfinnaren och elektroingenjören Ernst Alexanderson som då var anställd 
vid General Electric.156 Det Öfverholm fick veta av Alexanderson var att 
både General Electric och Westinghouse vid denna tid förordade endast 15 
perioder på bannätet, något som förvånade Öfverholm mycket. 
Alexanderson påtalade för Öfverholm att motorer för 15 perioder kunde 
konstrueras bättre ur mekaniskt avseende än om de konstruerades för 25 
perioder.157 Även Siemens och Oerlikon hade övergått till att förorda detta 
periodtal. Utifrån detta ansåg Öfverholm att det verkade som om att även 
den svenska järnvägselektrifieringen borde utföras med 15 perioder.158

Denna fråga skulle komma att behandlas vidare, inte minst i samband med 
ett möte med Svenska Teknologföreningen i februari 1909.159

Arbetet med att utreda frågor rörande Riksgränsbanans elektrifiering 
avstannade inte under tiden dessa resor företogs. Innan Carlquist avreste 
utomlands i april skickade han exempelvis ett brev till maskininspektör C. 
E. Uddenberg i Luleå där han lovade att snart skicka förslagen till 
tidtabeller och turlistor för Riksgränsbanan. Underlaget skulle användas för 
beräkningar av lokomotivtjänstkostnaden för drift med både ångdrivna och 
elektriska lok. Carlquist föreslog att de skulle diskutera ärendet efter hans 
hemkomst två månader senare.160

Under maj 1908 utfördes den första större undersökningen angående 
elektrifieringen av Riksgränsbanan av ingenjör Hugo Rahmbergi.
Utredningen redovisades för Järnvägsstyrelsen av Robert Dahlander i 
mitten av juni.161 I en promemoria sammanställdes den då tillgängliga 
informationen utifrån grundkriteriet att 3 300 000 ton järnmalm skulle 
fraktas per år på Riksgränsbanan. För att transportera denna mängd malm 
visade beräkningar att det krävdes 12 malmtåg dagligen. Malmtågen 

i Hugo Rahmberg (1885- ?) avlade examen från KTH 1906 och blev samma år anställd vid SJ:s 
byrå för elektrisk drift. Källa: Svenskt Porträttgalleri (1911), s. 287.
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förväntades bestå av 28 vagnar á 10,9 ton och lastade med 35 ton vardera, 
vilket skulle ge tågen en totalvikt om 1 400 ton. Tågens maximihastighet 
beräknades till 40 km/h, medelhastigheten mellan Kiruna – Abisko till 35,5 
km/h och sträckan Abisko – Riksgränsen till måttliga 22,5 km/h.162

Oerlikons system med sidokantakt vid 
försöksbanan i Stockholm 1905-1907. 
Källa: Dahlander (1908), s. 56.

Enligt Rahmberg borde en 
kraftstation vid Vakkokoskifallet 
kunna ge tillräckligt med elkraft 
för Riksgränsbanan om stationen 
byggdes för 12 000 hk. Strömmen 
skulle sedan ledas i matar-
/överföringsledningar om 50 000 
volts spänning varefter spänning-
en skulle transformeras ned till 15 
000 volt vid lämpliga punkter 
utefter banan, förslagsvis vid 
Kiruna, Torneträsk, Abisko och 
Riksgränsen.163

Överföringsledningen från 
kraftstationen till järnvägslinjen 
borde fästas på dubbla trästolpar 
med en fram- och återledning vid 
varje. Stolparna skulle placeras 
med 100 meters avstånd från 
varandra. Kontaktledningen skulle

sedan gå längs järnvägen med stolpar på vardera sidan placerade i sicksack 
med 25 meter mellan varje stolpe. I Nuoljatunneln (1049 meter), 
Tornehamntunneln (532 meter) och Vassijauretunneln (163 meter) borde 
kontaktledningen utföras efter Oerlikons system med sidokontakt.i

Vid de 5 770 metrarna snögallerierii borde kontaktledningen dras på 
utsidan då utrymmet innanför ansågs för litet. Rahmberg uttryckte dessutom 
åsikten att genom införskaffande av roterande snöplogar skulle en hel del 
snögallerier kunna tas bort eftersom de då skulle vara överflödiga.164

i Oerlikons system med sidokontakt innebar att kontaktledningen inte spändes mitt över spåret utan 
efter dess ena sida. Lokets strömavtagare, eller bygel, bestod av ett spö av metall som genom 
fjädring hölls emot kontaktledningen. Detta system ansågs allmänt billigare och lättare att 
underhålla än andra system. Källa: Dahlander (1908), s. 41. 

ii Snögallerier är en typ av tunnellika snöskyddsanläggningar där överbyggningar av trä skyddar 
bana och tåg från snö. Uppfördes på utsatta platser utefter järnvägen.
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Antalet ånglok som användes på Riksgränsbanan uppgick under 1907 
till 32, varav 15 var av den vanliga typen av lok som användes vid 
malmtransporter, littera (litt.) Ma.165 För att kunna transportera 3 300 000
ton järnmalm med bibehållen ångdrift skulle det enligt Rahmbergs 
beräkningar krävas betydligt fler lok för att upprätthålla driften; 18 Ma-lok,
nio av den starkare modellen av malmtågslok (litt. R), tre persontågslok 
(litt. L), åtta växellok (litt. N) samt ett motorlok.i Vid en omläggning till 
elektrisk drift uppskattade han att det skulle krävas endast 26 lok; 16 
malmtågslok, tre persontågslok, sex växellok samt en motorvagn.166

Vid en ekonomisk jämförelse mellan bibehållen ångdrift och elektrisk 
drift visade Rahmbergs utredning att det fanns besparingar att göra om det 
nya systemet infördes. Vid årliga transporter om 3 300 000 ton järnmalm 
uppgick besparingen till 445 000 kr,167 eller till omkring 20 miljoner kr i 
dagens penningvärde (se bilaga 1).168 Med räntor och amorteringar på 
ångloken om 232 000 kr skulle ångdriften få en sammanlagd årlig kostnad 
om 1 660 000 kr. Motsvarande siffra för elektrisk drift var 1 215 000 kr. Då 
beräknades räntor och amorteringar på de elektriska loken till 286 000 kr, 
kostnaden för kraftstationen till 240 000 kr samt kostnaden för trans-
formatorstationer och ledningar till 234 000 kr.169

Beräkningarna ovan bygger på att Rahmberg förutsatte att elektrisk 
drift skulle kräva en betydligt mindre personalstyrka än ångdriften. 
Yrkesgrupper som kolvakter, pumpare och eldare skulle helt försvinna. 
Antalet putsare skulle reduceras med en tredjedel genom att antalet lok 
skulle minskas. Även lokförarnas antal skulle nedbringas med 20 personer, 
från 68 förare till 48. Av dessa 48 förare skulle 44 placeras i Kiruna medan 
resterande fyra skulle placeras i Abisko och Riksgränsen. Detta beräknades 
ge en besparing om 367 000 kr enbart till följd av minskade lönekostnader. 
Med bibehållen och utökad ångdrift skulle istället 46 förare placeras i 
Kiruna och så många som 22 i Abisko och Riksgränsen. Av utredningen 
framgår dessutom att lokförarna var en välbetald yrkesgrupp. Lönen, 
inklusive ett kallortstillägg om 1 200 – 2 100 kr, ett hyresbidrag om 650 kr i 
Kiruna och 550 kr på andra platser och milpengar på omkring 400 kr, kunde 

i Ma-lok var den vanliga typen av malmlok vid Riksgränsbanan fram till elektrifieringen och de 
kunde dra 21 lastade malmvagnar. R-loket var det kraftigaste lok som vid denna tid använts i 
Sverige och de kunde dra en vikt om 1 300 ton. Endast fem lok av denna typ konstruerades i 
Sverige. L-loken var persontågslok medan N-loken var växlingslok. Källa: Granér B. E. G. (1931) 
s. 447-448.
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för en lokförare anställd vid Malmbanan uppgå till 3 150 kr/år.170 En inte 
oansenlig lön vid denna tid jämfört med andra yrkesgrupper.i

Rahmberg påpekade vidare att även fortsatt ångdrift skulle komma att 
innebära stora investeringskostnader i samband med upprustning av det 
befintliga transportsystemet. Det antogs att minst en ny mötesstation var 
tvungen att uppföras om inte hela banan gjordes dubbelspårig, vilket skulle 
innebära än större kostnader. Det krävdes även en kraftstation vid 
Abiskojock för att förse stationen i Abisko och Nuoljatunneln med 
elektriskt ljus. Vidare omnämndes investering i en ny kolgivningsanordning 
i Abisko och behovet att lägga om en del av banan för att undvika 
påskjutningstjänsten vid stigningen mellan Stenbacken – Kaisaniemi. Om 
detta inte gjordes måste ett större antal lok samt ytterligare personal tas med 
i beräkningarna. Dessa kostnader, vilka vid denna tidpunkt ännu inte 
beräknats, innebar ytterligare betydande besparingar vid införandet av 
elektrisk drift.171 Det är även troligt att användandet av påskjutningslok var 
något Järnvägsstyrelsen ville undvika när det planerades för en utökad 
transport på banan. Detta eftersom det var svårt att synkronisera två loks 
rörelser då lokens dragkraft varierade. Om loken inte drog samtidigt kunde 
det resultera i att tågens koppel slets sönder.172

I en annan promemoria författad av Rahmberg i maj 1908 påtalades 
ytterligare starka motiv för en elektrifiering, såsom att det faktum att 
Riksgränsbanan gick så nära flera vattendrag som därmed skulle kunna 
nyttjas för vattenkraft. Detta innebar att stenkolsimporten för denna linje 
skulle kunna upphöra. Dessutom skulle en ökad transportmängd om 5 
miljoner ton järnmalm vara möjlig utan att det krävdes något anläggande av 
dubbelspår.173

i Medellönen för dagarbetare i Norrbotten 1908 var 3,42 kr per dag vilket motsvarade en ungefärlig 
månadslön på 88,92 kr, om man då utgår från att löntagaren arbetade 26 dagar per månad, måndag –
lördag. På vintern arbetade dessa dagarbetare ofta som timmerhuggare där dagsverksersättningen 
kunde uppgå till 3 kr per dag, vilket var fallet i Jokkmokk 1908. Det innebar en månadslön för 
motsvarande antal arbetade dagar om 78 kr. En timmerkörare tjänade samtidigt 6,20 per dag vilket 
innebar en månadslön om 156 kr per månad. Motsvarande månadslöner vid gruvan i Kiruna för 
arbetande förmän som exempelvis skjutare låg 1907 på 135 kr samt en månatlig premie om ungefär 
25 kr. Arbetsledare, gruvfogdarna, tjänade vid samma tid omkring 150 kr i månaden. Källa: Jörberg, 
(1972), s. 603; Lundgren, (1984), s. 201; Eriksson (1991), s. 285.
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Kolgivninganordning i Kiruna. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges 
järnvägsmuseum.

Kol och vattengivningsanordning i Abisko. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges 
järnvägsmuseum.
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I juni 1908 presenterade Rahmberg ytterligare en jämförelse mellan 
kostnaderna för ång- respektive elektrisk drift där de tidigare beloppen 
modifierats något. Bland annat beräknades försäljningen av elektricitet ge 
en vinst på 230 000 kr per år, vilket kom att påverka utfallet av kostnaden 
för elektrisk drift positivt. Sammantaget visade de nya beräkningarna att 
besparingen vid elektrisk drift gentemot ångdrift uppgick till 809 000 kr.174

Snöproblematik och felaktiga beräkningar
Efter att Hugo Rahmberg sammanställt och presenterat sin första utredning i 
slutet av maj 1908 begärde Järnvägsstyrelsen in yttranden, bland annat från 
SJ:s 5:e distrikt med huvudkontor i Luleå.i Baningenjör A. B. Gärdeii,
stationerad i Kiruna, uppdrogs att yttra sig i ärendet. Gärde menade att den 
korta tid han haft till förfogande medförde att han inte kunde anföra något 
beträffande de kostnadsberäkningar som presenterats av Rahmberg. Istället 
valde han att beskriva några av de speciella förhållanden som han ansåg 
borde tas i beaktande inför en elektrifiering av Riksgränsbanan. Det han 
framförallt betonade var de klimatologiska förutsättningarna i norra 
Norrbotten och hur framförallt snö och vind kunde påverka förhållandena 
vid själva banan, så väl som ledningarnas anordnande och liknande.175 Detta
inlägg av Gärde är av vikt då de problem och svårigheter beträffande snö och 
vind som åberopades, senare visade sig påverka logistisk samt teknik-
utveckling och materialprovning. Snö och vind utgjorde en stor påverkans-
faktor på förutsättningarna för projektets vidare planering och genom-
förande.

Gärde menade att snömängden vid sträckan Kiruna – Abisko oftast inte 
utgjorde något större problem men att den kunde innebära svårigheter vid 

i SJ var indelat i fem distrikt varav det 5:e distriktet var placerat med huvudort i Luleå. Varje 
distrikt leddes av en distriktschef och delades in i olika sektioner: ban-, maskin, och 
trafiksektionen med en baningenjör, maskiningenjör respektive en trafikinspektör som chef. Källa: 
Nordisk Familjebok, Uggleupplagan (1910) band 13, ss. 435-436 och 450., samt Statens Järnvägar 
(1931), s. 60-61.

ii August Bernhard Gärde (1877-1970) utexaminerades som väg- och vattenbyggnadsingenjör vid 
KTH 1899. Fram till 1920 arbetade han vid Statens järnvägar och från 1917 var han förste 
byrådirektör vid byggnadsbyråns nybyggnadsavdelning. Mellan 1920-1928 tjänstgjorde han som 
extra byråchef för tekniska ärenden i kommunikationsdepartementet och mellan 1924-1928 var 
han dessutom utnämnd överstelöjtnant. Han var landshövding i Norrbottens län 1928-37 och i 
Västmanlands län 1937-43. Källa: Varenius (1931), s. 179.
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banans nordligaste del. Mellan Abisko och Riksgränsen brukade det vintertid 
falla stora mängder nederbörd vilket tillsammans med häftiga vindar kunde 
få till följd att trafiken måste avbrytas under perioder. Vid sådant väder var 
det endast med stor ansträngning som trafiken kunde upprätthållas. Gärde 
påpekade vidare att bangården vid Riksgränsen var speciellt hårt utsatt.176

Enligt en rapport till Järnvägsstyrelsen (bilaga 2) hade sammanlagt 24 dagar 
med allvarligare driftstörningar inträffat under perioden februari 1903 –
oktober 1908.177 Av källmaterialet framgår dock inte det exakta antalet tåg 
som berördes, hur många timmar per dygn som förseningarna innebar eller 
de ekonomiska konsekvenser varje avbrott medförde. Även en del smärre 
rubbningar i trafiken hade ägt rum under denna period på grund av oväder. 
Några gånger hade vagnar, som mest upp mot 100 under samma dag, blivit 
kvarlämnade på mellanstationer. Vid åtskilliga tillfällen hade även malm-
lastning vid gruvan i Kiirunavaara varit omöjlig att genomföra på grund av 
snö eller hårt väder. Vid sådana tillfällen hade tåg ställts in även fast järn-
vägen i övrigt var farbar. Även snö- och rasproblem på den norska delen av 
Malmbanan hade påverkat trafiken på den svenska sidan negativt ett flertal 
gånger.178

En snörik vinter i Riksgränsen. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum.
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Ett sätt att minska risken för driftstörningar orsakade av snöansamlingar 
på banan var att bygga snögallerier på de mest utsatta platserna. Enligt Gärde
var dock konstruktionen av dessa överbyggnader i trä förenad med stora 
underhållskostnader. Det var även dyrt att hålla dikena vid snögallerierna 
öppna under smältperioder. Ett annat problem var att många gallerier 
förmodades vara för låga för att kontaktledningen skulle kunna fästas där. 
Om det vid en elektrifiering krävdes att snögalleriernas tak behövde höjas 
antog Gärde att många fick byggas om helt för att bli tillräckligt stabila.179

Den sista påverkansfaktor av klimatet som redovisades av Gärde i
yttrandet rörde fästandet av kontaktledningar i tunnlar. Han menade att 
tunnlarna borde kläs med betong för att skydda ledningarna från vatten som 
vid nerfrysning kunde orsaka problem. På grund av den porösa bergarten, 
främst skiffer, i framförallt Nuoljatunneln, rann det mycket vatten i vissa 
förklyftningar vilket innebar att det ibland samlades stora mängder vatten 
tillsammans med rasade bergmassor som måste rensas bort. Både telegraf-
och telefonledningar som från början placerats i tunnlarna hade på grund av 
detta senare flyttats utanför och placerats på bergssidan.180 Detta var inte 
första gången som betong diskuterades för att skydda tunnlar från snö, is och 
nedfallande bergmassor. Redan 1902 hade 35 meter vid Nuoljatunnelns 
södra infart och 15 meter vid dess norra förstärkts med betong. Dessa 
valvförstärkningar förlängdes 1905 till 135 meter på södra sidan respektive 
89 meter på den norra. Tack vare dessa förstärkningar hade snöras endast 
vållat förseningar en enda gång sedan de byggts.181

Valvförstärkningarna i Nuoljatunneln var emellertid inte tillräckliga 
enligt Gärde som i ett annat yttrande till järnvägsstyrelsen i oktober 1908 
framhöll att tunneln borde förstärkas med betongvalv ytterligare 300 meter. 
Han uppskattade kostnaden till ungefär 650 kr per meter. Gärde påpekade 
också att betongvalven skulle påverka det senare arbetet med att montera 
kontaktledningen i tunneln. För att kunna montera isolatorerna till kontakt-
ledningen var det nödvändigt att göra urgröpningar i betongvalven där de 
skulle fästas. Enligt Gärde fick detta arbete utföras försiktigt med en mejsel 
för att inte skada valven och han antog att det inte skulle innebära en så stor 
kostnad.182 Han beräknade kostnaden för att ta ut 106 isolatorhål i 
Nuoljatunneln till 2 650 kr och för att ta ut 70 hål i övriga tunnlar till 1 050 
kr. En valvförstärkning om 300 meter i Nuoljatunneln beräknades uppgå till 
195 000 kr. Gärde förmedlade en central omständighet att ta ställning till 
inför elektrifieringen och flera faktorer talade för ytterligare betong-
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förstärkningar av tunneln. Om stödkonstruktionen utfördes efter att kontakt-
ledningarna redan monterats skulle förstärkningsarbetet försvåras genom att 
ledningar och isolatorer då skulle vara i vägen. Utan nya förstärkningar 
skulle dessutom vattenflödet på vissa avsnitt väsentligt komma att försvåra 
det framtida underhållet av ledningarna. Under vintern var risken stor att 
ledningarna skulle bli fastfrusna i is.183

Byrådirektör Öfverholm ansåg att ytterligare förstärkningar av 
Nuoljatunneln var nödvändiga. I ett brev till byrådirektören vid Banbyrån i 
juli 1909 påtalade Öfverholm dessutom en ytterligare omständighet 
beträffande vikten av vidare stödkonstruktioner i tunneln. Denna gång rörde 
det sig om säkerheten i tunneln. När lerblandat vatten rann från taket och ner 
på skenorna kunde det få till följd att loken slirade. Slirningen kunde i sin tur 
medföra att koppel slets och att tåget blev stående i tunneln. Enligt 
Öfverholm hade tillbud redan skett men om tunneln förstärktes skulle 
svårare olyckor kunna undvikas.184

En annan som yttrade sig över Rahmbergs promemoria var 
maskindirektör P. Lindström, placerad vid 5:e distriktet i Luleå. I augusti 
1908 skickade han sitt utlåtande till Byrån i Stockholm. Lindström före-
språkade att hela kontaktledningsupphängningen vid Riksgränsbanan skulle 
ske med Oerlikons system så att den roterande snöslungan utan problem 
skulle kunna användas efter hela linjen.185 Han ifrågasatte dessutom 
Rahmbergs beräkningar och menade att uppskattningarna beträffande antalet 
ånglok och personal som behövdes vid en transportmängd om 3 300 000 ton 
årligen inte var helt korrekta. Enligt honom var det tillräckligt med 15 Ma-
lok på linjen Kiruna – Abisko, tre lok färre än de 18 som Rahmberg ansett 
vara nödvändigt. Av dessa 15 Ma-lok uppskattade Lindström att tio skulle 
användas i daglig tjänst medan fem skulle vara avställda för reparation, 
service och spolning. Lindström vände sig vidare mot att de planerade 
avbrotten vid vändstationerna behövde vara så långa som minst 3 timmar 
efter 92 kilometer och 9 timmar efter 184 kilometers färd. Han menade att 
fler lok således borde kunna köra tre enkla turer per dag, vilket skulle vara 
fullt tillräckligt för att klara det uppställda transportkvantumet. Även 
beräkningarna rörande antalet lok som skulle trafikera delen Abisko –
Riksgränsen var felaktiga enligt Lindström. Istället för nio R-lok ansåg han 
att det var tillräckligt med åtta under förutsättning att fem var i daglig tjänst 
och tre var avställda för revision, reparation och spolning. Anledningen till 
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inbesparingen var densamma som tidigare, de onödigt långa avbrotten vid 
vändstationerna.186

Beträffande personalen på linjen Kiruna – Abisko argumenterade 
Lindström för att det inte behövdes lika mycket personal som Rahmberg 
hävdat. Lindström påpekade att tågpersonalen redan tyckte att arbetet vid 
denna del inte var speciellt betungande, utan rent av betraktades det som 
mycket lindrigt. Samtidigt påpekade han att lönerna till pumpare och 
kolvakter samt utgifterna för vattenstationerna var för högt satta. Detta 
innebar att de samlade utgifterna vid ångdrift hade beräknats för högt. En 
faktor som däremot inte tagits med i beräkningarna och som utgjorde en 
utgift vid ångdrift var transporten av stenkol från Narvik under sommaren. 
Omkring 200 vagnar, litt. I1 och I3, användes till detta under nästan tre 
månader vilket innebar att dessa vagnar inte kunde användas till malm-
transporter under samma period.187

Maskindirektör Lindström anmärkte också på att den beräknade 
personalstyrkan vid elektrisk drift var underdimensionerad, vilket innebar att 
en alltför låg kostnad beräknats i detta fall.188 Enligt Rahmberg skulle varje 
elektriskt lok köras av en förare och en av trafikavdelningens män följa med 
på loket för att kunna ta hand om det om föraren av någon anledning skulle 
bli ”tjänsteoduglig”. Den medföljande skulle då kunna köra tåget till närmsta 
station eller åtminstone bryta strömmen och stanna tåget.189 Enligt Lindström 
var det inte möjligt att en av trafikavdelningens män skulle kunna följa med i 
loket, det framgår dock inte varför. Istället menade han att en särskild 
hjälpare till lokföraren skulle följa med varje tåg tillsammans med den 
smörjarkonduktör som i båda förslagen medföljde tåget.190 Vi vet inte om 
detta förslag var mer eller mindre kostsamt än att använda sig av någon av 
trafikavdelningens män.

Försöksledning i fjällen 
Efter sommaren 1908 hade den då 34-årige ingenjören Ivan Öfverholm allt 
mer kommit att överta Byrådirektör Robert Dahlanders arbetsuppgifter vid 
Byrån. Dahlander hade i slutet av 1908, efter mindre än ett år som 
byrådirektör, lämnat uppdraget vid Byrån för att istället bli direktör för 
Stockholms gas- och elektricitetsverk.191 Det formella beslutet att utse 
Öfverholm till byrådirektör fattades av Järnvägsstyrelsen på nyårsafton 
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1908. Samtidigt som Öfverholm utsågs till byrådirektör befordrades den 
blott 27-årige Carl Monteliusi till byråingenjör av 1:a klass vilket innebär att 
han därmed blev näst högst i rang på Byrån.192 Under 1909 kom tjänste-
tillsättningen vid Byrån att innebära att personalstyrkan bestod av fem 
ordinarie tjänster och sex extraanställda (se bilaga 3).193 Byrån med sina få 
men relativt unga medarbetare fick snart en viktig uppgift att lösa.

Under slutet av sommaren 1908 fick Byråns ingenjör Karl Rosborgii i
uppdrag av Järnvägsstyrelsen att leda arbetet med att konstruera och ut-
värdera en försöksledning på Riksgränsbanan. För att kunna resa obehindrat 
mellan Luleå och Riksgränsen utfärdades fribiljetter åt honom under 
perioden 1 september – 31 december, 1908.194

Den 25 augusti 1908, samma dag som Rosborg fick uppdraget, skickade 
Öfverholm ett brev till linjedirektör C. G. A. Samberg som vid denna tid var 
anställd vid Kungliga Telegrafverkets Linjedistriktsbyrå i Sundsvall. Ärendet 
för skrivelsen var att Öfverholm varit i kontakt med linjedirektör Lennman i 
Stockholm angående införskaffandet av stolpar lämpade för kontaktledning-
arna på försöksbanan. Av Lennman hade Öfverholm fått veta att sådana 
stolpar mest troligt gick att erhålla från linjedistriktet i Västernorrland. 
Öfverholm efterfrågade prisuppgift för 50 stolpar om tio respektive åtta 
meter. Samtliga stolpar skulle vara så raka som möjligt. De skulle dessutom 
vara minst 150 mm diameter i toppen och impregnerade med kopparvitriol.iii

Öfverholm avslutade brevet med att påtala att han omgående önskade svar 
på frågan.195

För att kunna hålla ordning på all utrustning och personal som behövdes 
för det planerade projektarbetet, fick maskiningenjören vid 1:a distriktet i 

i Carl Montelius (1881-1954) avlade examen vid KTH 1904 varefter han var anställd av Siemens 
Schuckert Werke i Berlin 1904- 1905. Han anställdes som biträdande ingenjör av SJ 1905 vid den 
elektriska försöksbanan och befordrades till underingenjör 1908 och byråingenjör 1910. Han 
övergick till egen verksamhet som uppfinnare 1929. Carl Montelius var för övrigt brorson till
arkeologen Oscar Montelius. Källa: Svenskt Porträttgalleri (1911), s. 243 och 
Nationalencyklopedin.

ii Karl Rosborg (1874- ?) avlade examen från Tekniska Skolan i Stockholm 1898 då han anställdes 
vid ASEA. Därefter arbetade han 1903-1906 vid Milwaukee Electric och Westinghouse Electric. 
Rosborg anställdes 1906 vid SJ:s byrå för elektrisk drift. Källa: Svenskt Porträttgalleri (1911), s. 
295.

iii Kopparvitriol (CuSO4 + 5H2O) erhålles om man löser koppar i svavelsyra. Ämnet, som är 
olösligt i alkohol, består av blå kristaller som vid uppvärmning till 220 grader blir ett vitt pulver. 
Det används bland annat för färgning av tyger, tillverkning av färg samt till konservering av virke. 
Källa: Cleve (1883), s. 232. Projekt Runeberg (2012).
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Stockholm i början av september i uppdrag av Öfverholm att lägga upp ett 
arbetsnummer för hela projektet. Detta arbetsnummer skulle lämnas till 5:e 
distriktet i Luleå och sedan användas vid all redovisning. Öfverholm ville 
vidare att minst en, helst två, av arbetarna vid verkstaden i Tomteboda skulle 
placeras vid Riksgränsbanan. De två han hade i tankarna var nr 123 Berglind 
och nr 259 Eriksson. Båda hade tjänstgjort vid Järnvägsstyrelsens 
försöksanläggning i Stockholm och de hade ett rykte om sig att vara dugliga 
arbetare.196

I början av september 1908 informerades banmästaren i Riksgränsen 
genom Öfverholm om Rosborgs uppdrag, att det inom kort skulle komma att 
anläggas en 1 km lång försöksledning mellan Riksgränsen och Vassijaure. 
Av den anledningen kunde han vänta sig att en mängd gods skulle komma 
att anlända till stationen och som behövde deponeras i lämpliga förråd för 
vidare förvaring till dess en ingenjör anlände. Banmästaren fick inte öppna 
eller packa upp något från dessa lådor. Även stolpar skulle anlända från 
Kungliga Telegrafverkets Linjedistriktsbyrå i Luleå. När materialet från 
Tomteboda och stolparna väl anlänt beordrades banmästaren att telegrafera 
Öfverholm i Stockholm och meddela detta.197

I mitten av september 1908 anlände ingenjör Rosborg till Riksgränsen 
men efter några dagars arbete började han känna misströstan över arbetets 
kostnader vilket han meddelade Öfverholm. I ett inspirerande svar under-
tecknat ”vännen” bad dock Öfverholm kollegan Rosborg om att inte vara så 
missmodig och påpekade att nu var det på honom det hängde om arbetet
skulle lyckas. Rosborg gavs sedan instruktionen att han fick se till att hålla 
kostnaderna nere till det minsta möjliga. Efter det att arbetet med stolp-
sättningen var avslutat borde exempelvis Berglind klara sig med hjälp av 
endast en eller två man under det fortsatta arbetet. Andra problem som 
uppstått var att syllarna som skulle användas vid konstruktionen inte var 
impregnerade, att vissa stolpar var för smala och att det var något fel med 
smidet. Enligt Öfverholm var detta inget att fästa sig vid utan det viktiga var 
att stolparna och ledningen var uppsatta innan den första snön kom. 
Angående smidet trodde Öfverholm att detta kunde ordnas av smeden i 
Riksgränsen (det framgår dock inte vilket smide det var frågan om). 
Öfverholm bad vidare Rosborg att inte tala så mycket om den elektriska 
driften där uppe i Riskgränsen, då ledningen endast var ett försök. Rosborg 
erhöll även ett program angående den planerade elektrifieringen som 
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Öfverholm påpekade inte fick offentliggöras då det endast var avsett för 
järnvägens eget folk.198

Både Byråns ingenjör Rahmberg och distriktsförvaltningen i Luleå hade 
framhållit att kontaktledningen borde utföras i enlighet med Oerlikons 
system med sidokontakt. Öfverholm uttalade sig mot detta och påpekade att 
provdriften i Stockholm hade visat att detta system hade uppenbara brister, 
såsom att slitaget på skenor var för stort, att gången i kurvor påverkades 
negativt vid högre hastigheter och att stolparna helst borde placeras på en 
sida av banan för att inte föraren skulle vara nödgad att flytta över lokets 
strömavtagare. Oerlikonledningar hade även visat sig bristfälliga vid 
korsningar och stationer. Det beslutades att inte använda Oerlikons system 
utan stolparna vid försöksbanan vid Riksgränsen kom att placeras i sicksack 
med 25 meters mellanrum med ledningen hängande ovanför loket.199

Vid försöksledningen var det inte endast stolparnas och ledningarnas 
hållfasthet i hårt väder som skulle testas. En annan viktig beståndsdel var 
isolatorerna som skulle åtskilja den strömförande kontaktledningen från 
stolparna av trä. En som hade erfarenhet av isolatorer var telegrafingenjör 
Georg Larsson i Luleå. Han hade redan tidigare under 1908 genomfört 
isolatortester i Boden som gett goda resultat. Isolatorerna som använts i 
dessa försök var av samma konstruktion som de som användes till 
ledningarna vid kraftverket i Motala ström. Ett problem som uppstått där var 
att isolatorerna visat sig otillräckliga i kraftigt snöväder och med riktigt blöt 
snö förvärrades detta. När Byrån testat de båda typer av isolatorer som 
användes vid Motala ström i regndusch visade det sig att den mindre 
modellen tålde en spänning om 25 000 volt medan den större klarade 30 000
volt innan överslagi inträffade. I förhållanden med blöt snö befarade 
Öfverholm att risken för överslag förvärrades. För att övervinna detta skulle 
isolatorerna vid Riksgränsbanan ges ”en så stor längd vertikalt som 
lämpligen kan tillåtas”.200 Det framgår dock inte vad detta egentligen innebar, 
om det var deras utformning eller placering på utliggaren som åsyftades. 

Öfverholm dryftade frågan beträffande isolatorerna vid försöksledningen 
med telegrafingenjör Larsson och ville att denne skulle ta hand om och 
inspektera densamma. Isolatorerna där var av en kraftigare konstruktion och

i Överslag innebär en elektrisk urladdning (gnista eller ljusbåge) mellan två ledare orsakad av om 
spänningen mellan ledarna överstiger sträckans överslagshållfasthet. Källa: Nationalencyklopedin.
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Försöksledningen i Vassijaure, 16 september 1912. Kontaktledning utan 
bärlina å trästolpar. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum.
Foto: Borg Mesch.

Försöksledningen i Vassijaure, 16 september 1912. Bergskärning. Källa: 
SJ:s bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.
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tålde enligt prov 55 000 volt i regndusch innan överspänning skedde. En 
annan skillnad var att de var utförda i två delar. Öfverholm uppmärk-
sammade också Larsson om att det inte gick att jämföra isolatorer som satt 
på vanliga kraftledningar med sådana som användes vid järnvägsdrift. Detta 
eftersom sistnämnda isolatorer kunde påverkas av den nedsmutsning som 
skedde från lok och bana. En annan fråga som Öfverholm var mycket 
intresserad av att få svar på var om snöslungan skulle komma att slå sönder 
isolatorerna och förstöra försöksledningen.201

Efter att försöket vid den 1 km långa försöksledningen i närheten av 
Vassijaure station hade avslutats visade det sig att den inte hade påverkats av 
vare sig köld, vind eller den roterande snöplogen som användes på 
Riksgränsbanan. Försöket uppvisade med tydlighet att det hårda klimatet i 
nordligaste Sverige inte var något hinder för uppförandet av kontakt-
ledningar.202 Ledningen fick sedan stå kvar i flera år och nedmonterades först 
i januari 1913 då kontakttråden skickades till centralverkstaden i Örebro och 
övriga delar placerades i ett förråd i Kiruna.203

Anbudsförfarandet och politiska beslut
Redan i Robert Dahlanders promemoria från november 1907 presenterades 
förslaget att elektrifieringen av Riksgränsbanan skulle bekostas av ett 
enskilt bolag medan staten skulle ansvara för uppförandet och driften av 
kraftverksanläggningen. Bolaget, med ansvar för anläggningsarbetet, skulle 
få en årlig ersättning av staten ställd i relation till statens transportkostnader 
och beräknad utifrån den totala mängd som transporterats på banan. Staten 
skulle dessutom ges möjlighet att när som helst lösa in anläggningen, eller 
efter 30 år ta över den utan kostnad. Det fanns naturligtvis en strategi 
bakom utformningen av detta förslag. Enligt Dahlander borde det vara 
enklare att få igenom ett förslag i riksdagen där riskerna och kostnaderna 
för elektrifieringsprojektet till stor del låg på en annan part än staten. Detta 
kom också att bli Järnvägsstyrelsens handlingslinje i den fortsatta 
hanteringen av frågan.204

Idén att låta ett enskilt bolag bekosta anläggningsarbetet kan Dahlander 
ha fått tidigare samma år då Järnvägsstyrelsen blivit kontaktade av den 
tyska firman Allgemeine Elektricität-Gesellschaft (AEG) i Berlin. De hade, 
tillsammans med en svensk bank, uppgett sig vara villiga att elektrifiera 
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järnvägen Gällivare – Riksgränsen. Dahlander hade då ansett att detta 
förslag var olämpligt av tre skäl. Dels på grund av bristande konkurrens då 
inget annat företag hade givits möjlighet att inkomma med ett 
kostnadsförslag. Dels till följd av att inga svenska företag medverkade i 
AEG:s anbud. Utöver detta ansåg Dahlander även att ett enskilt företag inte 
hade all den kunskap som krävdes för att uppföra hela anläggningen. Det 
förelåg samtidigt en risk att en patentstrid eventuellt skulle komma att 
blossa upp mellan Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA) i 
Västerås och AEG angående en växelströmsmotor. Motorn, som ASEA 
hade vissa patent på, användes av AEG vid andra anläggningar i Europa. 
Dahlander trodde att om den motorn användes i Sverige skulle det 
förmodligen komma att bli en rättssak.205

I en promemoria ”öfver införandet af elektrisk drift på statsbanan 
Kiruna – Riksgränsen”, sammanställd av Byrån i maj 1908, summerades 
fördelarna med en elektrifiering av Riksgränsbanan. Enligt promemorian 
skulle en elektrifiering innebära stora tekniska och ekonomiska fördelar för 
staten. Vidare skulle staten utan att löpa någon ekonomisk risk kunna 
behålla sin myndighet och fulla frihet under anläggningsarbetet för att 
sedan överta driften. Fördelarna sammanfattades i tretton punkter (se bilaga 
4).206

I ett brev från dåvarande byrådirektör Dahlander till ASEA:s chef 
Sigfrid Edströmi i maj 1908 påtalades vikten av att ASEA kontaktade det 
tyska företaget Siemens-Schuckert Werke i Berlin för att uppnå en 
gemensam strategi inför Järnvägsstyrelsens upphandling av projektet. De 
båda företagenii kunde efter några möten under sommaren 1908 ingå ett 
samarbetsavtal samma höst.207 Båda företagen drog därmed nytta av 

i Sigfrid Edström (1870-1964) tog examen som elektroingenjör vid Chalmers tekniska läroanstalt 
1891 och var mellan 1893-97 anställd vid Westinghouse samt General Electric i USA. Edström 
återkom till Europa och arbetade vid Zürichs Spårvägar 1897-1900 och var därefter VD för 
Göteborgs Spårvägar fram till 1903 då han anställdes som VD för ASEA. Källa: Glete (1983), s. 
44.

ii Både Siemens och ASEA hade tidigare arbetat med Järnvägsstyrelsen med en mängd projekt på 
var sitt håll. ASEA hade under 1908 – 1909 exempelvis installerat en ny löptralla för godstransport 
vid centralstationen i Stockholm, utvecklat en trefasmotor, monterat belysning samt tillverkat flera 
motorer med tillbehör till exempelvis 5:e distriktet. ASEA hade dessutom påbörjat tillverkningen 
av elloket Z-31. Under samma period hade även Siemens utfört en mängd arbeten. De hade bland 
annat levererat elektrisk utrustning till en transformatorstation i Bollnäs, lampor, elektriska 
komponenter till maskiner och lok samt hela maskiner av varierande modeller. Källa: RA SJ EBR 
EII In och utgående skrivelser. Volym 1A-A6, 1908-1911. A6, ASEA samt RA SJ-EBR Signum 
EII, In- och utgående skrivelser. Volym 9 S3-V1 1908-1911. S3, Siemens.
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varandra gällande tekniskt kunnande och expertis. Siemens som tänkbar 
huvudleverantör hade nu även fått en svensk samarbetspartner och kunde 
hänvisa till ett svenskt deltagande i projektet. Detta kunde anses vara 
positivt inför upphandlingen och gynna företagets förhandlingsläge 
eftersom Järnvägsstyrelsen krävde att 65 % av kostnaderna för projektet 
skulle satsas i Sverige. ASEA som underleverantör drog å sin sida nytta av 
Siemens finansiella styrka eftersom de inte själva kunde få fram det 
riskkapital som krävdes och ensamma ta på sig en sådan tung affär med 
risken att inte kunna leverera i tid.208

Även andra företag inom och utom Sveriges gränser började under 
1908 att fatta intresse för det eventuella uppdraget att elektrifiera 
Riksgränsbanan eller annan linje. Från maj till december 1908 var 
exempelvis The British Westinghouse Electric & Mfg. Co. Ltd. vid ett 
flertal tillfällen i kontakt med Järnvägsstyrelsen209 och efterfrågade allmän 
information om den svenska järnvägen, vilket de också erhöll.210 I början av 
september 1908 gick så Järnvägsstyrelsen ut med en inbjudan till en 
anbudstävlan. I ett brev skickat till ASEA, Förenade Elektriska AB, 
Siemens, AEG, samt The British Westinghouse Electric Co inbjöds 
företagen till kommande överläggningar i Stockholm den 12 september 
angående anbud inför en eventuell elektrifiering av Riksgränsbanan.211

Drygt en vecka efter mötet i Stockholm gick offerten ut till 
anbudstagarna. Det skulle visa sig att anbudsgivningen skulle bli en lång 
process och att offerten fick göras om tre gånger. Först i slutet av september 
1909 antogs slutligen anbudet från Siemens och ASEA. Utarbetandet av ett 
första villkorligt kontrakt mellan Järnvägsstyrelsen och firmorna avslutades 
strax innan jul 1909. Redan där visade det sig att Järnvägsstyrelsens 
garantibestämmelser och krav på entreprenörerna var väldigt högt ställda. 
Järnvägsstyrelsen hade exempelvis rätten att tre år efter övertagandet av 
anläggningen kräva att entreprenören utan ersättning nedmonterade den-
samma tillsammans med de elektriska loken.212 Järnvägsstyrelsen hade vid 
den tidpunkten all den information de ansåg sig behöva för att uppvakta 
Kungl. Maj:t med en formell skrivelse i ärendet. Den 14 januari 1910 var 
byrådirektör Öfverholm föredragande vid Järnvägsstyrelsens sammanträde 
och redogjorde för den skrivelse som senare under dagen skulle läggas fram 
för Kungl. Maj:t. Skrivelsen godkändes och justerades.213 Järnvägsstyrelsens 
framställan till Kungl. Maj:t resulterade därefter i att kronprins-regenten 
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Gustaf Adolf, i sin faders Gustaf V frånvaro, godkände att ärendet skulle 
fortsätta att beredas och läggas fram som en proposition till riksdagen. 

Det villkorliga kontraktet från den 21 december 1909 kom att revideras 
och ersättas av ett nytt kontrakt, vilket undertecknades den 1 mars 1910 av 
firmornas representanter och Järnvägsstyrelsens ledning. Vissa justeringar 
gjordes, bland annat korrigerades anläggningskostnaden till 5 117 000 kr. 
Detta kontrakt bifogades den proposition som framlades riksdagen senare 
samma vår (se bilaga 5).214 När kontraktet undertecknats i mars hade det 
definitiva ramverket beträffande det fortsatta samarbetet mellan de centrala 
aktörerna slagits fast.

Den 4 april 1910 presenterades den färdiga propositionen av statsrådet 
greve Hamilton, departementschef för civildepartementet, för regeringen 
och kronprinsen på Stockholms slott. I Propositionen yrkade regeringen att 
riksdagen skulle bevilja ett anslag om 21 500 000 kr, motsvarande omkring 
776 200 000 kr i dagens penningvärde,215 för uppförandet av en kraftstation 
vid Porjusfallen, anläggandet av en järnväg mellan Porjus och Gällivare 
samt elektrifieringen av bandelen Kiruna – Riksgränsen. Genom att förorda 
en kraftstation vid Porjus valde regeringen att följa vattenfallsstyrelsens 
rekommendationer. Riksgäldskontoret skulle enligt propositionen anslå 
4 915 000 kr att utbetalas under 1910 och 2 650 000 kr att utbetalas under 
1911.216

I propositionen gavs en kort historik över de försök med elektrisk drift 
som genomförts i Sverige. Även skälen till statens intresse av att elektrifiera 
järnvägsdriften presenterades. Förhoppningen var att minska beroendet av 
utländsk stenkol på grund av de höga importkostnaderna. Dessutom fanns 
risken att kolimporten kunde påverkas vid konflikt utomlands, med
negativa effekter för exempelvis industri- och transportsektorn. Det fanns 
flera anledningar till att valet föll på Riksgränsbanan; möjligheten att 
erhålla billig elektricitet i närområdet, den enahanda trafiken vid banan 
skulle inte drabbas så hårt vid eventuella tågrubbningar och en lyckad 
elektrifiering av Sveriges kanske mest väderutsatta bandel skulle underlätta 
en vidare elektrifiering av andra sträckor. Den främsta anledningen var 
emellertid att öka banans trafikförmåga på grund av de nya avtal som
träffats mellan staten och de norrbottniska gruvbolagen under 1907 och 
1908 om delägarskap, ökad brytning och transport av järnmalm, från 
2 425 000 ton 1910 till 3 850 000 ton 1918. För att nämnda kvantum skulle 
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kunna transporteras krävdes antingen upprustningar inom det befintliga 
systemet med ångdrift eller en övergång till elektrisk drift.217

En fortsatt ångdrift skulle endast klara transporter om högst 3 miljoner 
ton per år utan några förbättringar av banan. För att klara högre kvantitet 
skulle det krävas flera nödvändiga upprustningar, exempelvis ett 33 km 
långt dubbelspår mellan Stordalen och Torneträsk. Dubbelspåret skulle ta 
omkring 3 år att slutföra och kosta upp emot 3 miljoner kr218 med en 
framtida årlig underhållskostnad om 60 000 kr. Ytterligare en åtgärd som 
ansågs nödvändig var att förbättra ventilationen i Nuoljatunneln. Röken i 
tunneln var besvärande för personalen samt kunde orsaka olyckor. Flera 
tillbud hade rapporterats och med en intensivare trafik förväntades dessa att 
öka i antal. Ventilationen beräknades kosta 120 000 kr.219 Den bedömda 
kostnaden för driften vid banan uppskattades lägre med eldrift än med 
fortsatt ångdrift. Beräkningar av Järnvägsstyrelsen visade att ett kraftverk i 
Porjus skulle innebära en minskning av Riksgränsbanans årliga drift-
kostnader med 189 400 kr vid ett transportkvantum om 3 miljoner ton och 
446 000 kr vid ett transportkvantum om 3 850 000 ton.220

Propositionen behandlades i riksdagens båda kamrar, fredagen den 20 
maj 1910. Efter en lång debatt i andra kammaren, mellan framförallt 
statsrådet Hamilton och riksdagsledamöterna Fürst, Olsson och Sjö, kunde 
propositionen bifallas.221 Dagen efter, lördagen den 21 maj 1910, fick 
Norrbottens-Kurirens läsare kännedom om att elektrifieringen av Riks-
gränsbanan hade bifallits av båda kamrarna och att elkraften skulle tas från 
vattenfallet i Porjus.222 Den formella avslutningen på den politiska 
behandlingen av ärendet kom dock först den 1 juni då riksdagens båda 
kamrar kunde godkänna en uppläst återgivning av beslutet.223 Då hade redan
Järnvägsstyrelsen beslutat att arbetet med utstakning av överförings-
ledningar mellan Porjus och Kiruna kunde inledas. Ett arbete som 
beräknades fortgå under två månader.224

Även avtalet från 1 mars 1910 skulle komma att ändras och ett 
ytterligare kontrakt, det tredje, framtogs i juli 1910. Efter att riksdagens 
båda kamrar bifallit propositionen och beslutat att kraftstationen skulle 
uppföras i Porjus behövde det tidigare kontraktet justeras. Dessutom 
förändrades leveransdatumet av loken och fastlades till senast den 1 juni 
1914, vilket innebar att tiden för slutleverans försköts i ungefär 1,5 år.225

Det slutgiltiga kontraktet undertecknades den 12 juli 1910 av 
direktörerna Frischmuth och prof. Reichel från Siemens samt direktör 
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Edström och ingenjör la Couri från ASEA. Tillsammans med Öfverholm 
hade alla förutom prof. Reichel varit på besök i Riksgränsen. Vid 
återkomsten till Stockholm hade de samlats på Byråns kontor för 
genomläsning och signering av kontraktet. Genomläsningen tog dock så 
lång tid att direktörerna Edström och Reichel tydligen tappade intresset och 
istället gick och badade medan de övriga fick fortsätta arbetet. General-
direktören undertecknade sedan kontraktet i sin specialvagn på tåget mellan 
Stockholm och Uppsala den 23 juli.226 Samarbetet kunde därefter inledas.

Sammanfattning
I detta kapitel har bakomliggande faktorer, motiv samt grundläggande 
förutsättningar för Riksgränsbanans elektrifiering kartlagts. Det har visats 
att beslutet att elektrifiera Riksgränsbanan var beroende av en rad 
omständigheter: tekniska förutsättningar, ekonomiska överväganden och 
politisk vilja.

De tekniska förutsättningarna utgjordes av utvecklingen inom främst 
elkraftteknologin under perioden kring det förra sekelskiftet. Den dynamo-
elektriska principen innebar att likströmsmotorer kunde användas för att 
driva spårvägar och fabriksbanor vilka var de första spårbundna järnvägs-
system att använda denna nya teknik. Energin till dessa banor alstrades 
initialt av ångmaskiner men med utvecklingen av växelströmsteknologin på 
1880-talet och Westinghouses trefasmotor (1902) kunde avlägset belägna 
kraftkällor som vattenfall användas till att driva tyngre järnvägar. 

I Sverige fanns det en politisk vilja att hitta nya lösningar på 
energifrågan då landet till stor del var beroende av importerat kol till 
fabriker, transportsystem och jordbruk. Importen utgjorde en stor kostnad 
och innebar en säkerhetsrisk eftersom en utländsk konflikt kunde påverka 
importen. Inför en eventuell järnvägselektrifiering tillsattes 1899 en statlig 
vattenfallskommitté med uppgift att utreda vilka vattenfall som lämpade sig 
för utbyggnad i närheten av Malmbanan, Norra Stambanan och Västkust-
banan. Denna följdes 1902 av en utredning inom SJ beträffande elektri-

i Iens Lassen la Cour (1876-1956) var under perioden 1907-13 teknisk chef vid ASEA. Efter att ha 
lämnat ASEA efter en konflikt med direktör Edström blev han en av personerna bakom Svenska 
Elektromekaniska Industri AB (Elektromekano) i Helsingborg. Enligt Glete hade La Cour då 
betydande antipatier gentemot ASEA:s ledning. Källa: Glete (1983), s. 53 och 88.
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fiering av stamlinjenätet. Slutsatserna var positiva men det påpekades att 
det fanns en stor osäkerhet kring det ekonomiska utfallet. Utredningen 
pekade emellertid på att en elektrifiering skulle bryta kolberoendet och ge 
ström till industrin. 

Därpå följde en period av kunskapsinhämtning där personal från 
Järnvägsstyrelsen reste på studieresor till Nordamerika och Europa (1903), 
gjorde en förstudie (1903) och därefter genomförde egna tester i Stockholm 
(1905-07). I slutrapporten påpekades att det inte fanns några tekniska hinder 
för en svensk järnvägselektrifiering. En organisationsförändring under 1907 
bidrog till inrättandet av Byrån för elektrisk drift med Robert Dahlander 
som byrådirektör. Dahlander var drivande i elektrifieringsfrågan men det 
var hans efterträdare, Ivan Öfverholm, som från 1908 genomförde och 
ledde utvecklingen av den första statliga järnvägselektrifieringen.

Från 1906 undersöktes på nytt lämpliga vattenfall och järnvägslinjer att 
elektrifiera. Tre alternativ som diskuterades men övergavs var: Göteborg –
Laxå, Krylbo – Mjölby och Inlandsbanan. Från hösten 1907 hade Riks-
gränsbanan diskuterats som lämplig bandel. Medan Dahlander varnade för 
att avståndet till Stockholm och det stränga klimatet i norra Sverige kunde 
bli problematiskt övervägde ändå de positiva faktorerna: driftstopp ansågs 
exempelvis inte utgöra några problem på grund av att det mestadels rörde 
sig om malmtransporter och att det fanns lämpliga vattenfall i området. Den 
viktigaste anledningen var emellertid att Riksgränsbanan utgjorde en flask-
hals i exporten av järnmalm. Staten hade 1907 blivit delägare i gruvbolaget 
LKAB och nya brytavtal hade slutits som innebar en kraftig ökad 
järnmalmsexport, från 1 500 000 ton 1908 till 3 850 000 ton 1918. För att 
vinstmaximera fanns ett intresse att öka exporten och sänka transport-
kostnaderna. Riksgränsbanan hade emellertid inte kapacitet att transportera 
denna mängd inom befintligt system utan kraftfulla upprustningar; dubbel-
spår, lok och ventilationssystem. En annan möjlighet var att övergå till ny 
teknik och elektrifiera banan.

Från 1908 genomfördes nya utredningar för att dels utröna energibehov 
och dels göra en ekonomisk jämförelse mellan ång- och eldrift. Byråns 
ingenjör Rahmbergs utredning förordade en elektrifiering av Riksgräns-
banan vilket skulle ge effektivare trafik med färre lok och anställda. 
Dessutom förutsatte beräkningarna att el skulle kunna komma att säljas till 
industrin och kolimporten således ytterligare reduceras. I yttranden till 
Rahmbergs utredning påpekade baningenjör Gärde i Kiruna att de lokala 
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aspekterna måste beaktas eftersom Riksgränsbanan var belägen på en 
synnerligen väderutsatt plats med kyla, snö och vind som kunde påverka en 
elektrisk anläggning. Maskindirektör Lindström i Luleå ifrågasatte i sin tur
Rahmbergs beräkningar och presenterade egna resultat där de två drift-
systemen skilde sig mindre från varandra.

Under 1908 genomfördes fler studieresor utomlands där personal från 
Byrån fick kunskap om växelströmsbanor och tekniska lösningar. Under 
vintern omsattes kunskaperna som dittills samlats in till att upprätta en 1 
kilometer lång försöksledning i Vassijaure. Där testades stolpar, kontakt-
ledningar och isolatorer under stränga vinterförhållanden och det visade sig 
att materialet klarade påfrestningarna. 

Järnvägsstyrelsen bjöd in till anbudsgivning under hösten 1908 och 
efter ytterligare två anbudsomgångar antogs ett år senare en gemensam 
offert från Siemens och ASEA. Ett preliminärt kontrakt skrevs i december 
1909 där det bland annat avtalades att minst 65 % av kostnaden skulle 
placeras i Sverige. Kontraktets utformande innebar att firmorna måste ta på 
sig den ekonomiska risken eftersom staten givits vidgående fullmakter att 
avbryta arbetet och även kassera anläggningen om firmorna inte uppfyllde 
de krav som stipulerades i kontraktet eller om banan visade sig vara 
oanvändbar. 

I januari 1910 föredrogs ärendet för Kungl. Maj:t och i maj lades en 
proposition som bifölls av riksdagens båda kamrar. Totalt beslutades att 
21 500 000 kr skulle utbetalas till ett kraftverksbygge i Porjus och till
elektrifieringen av Riksgränsbanan. Ett definitivt kontrakt undertecknades 
av Järnvägsstyrelsen och firmorna Siemens och ASEA i juli samma år där 
det fastslogs att loken skulle vara på plats till en färdig anläggning den 1 
juni 1914. 



Sida � 77

Kapitel 3 
 

Den 		������������ ������	���

�������	��� 

Vi lämna Kiruna med dess myllrande lif bakom oss och 
fördjupa oss åter i ödemarken. Det sista vi se af samhället är 
de stora lokomotivstallarne samt transformatorstationen, där 
den elektriska kraften från Porjus nedtransformeras till för 
järnvägsdriften lämplig spänning. Från Kiruna skall banan 
trafikeras med elektrisk drift.227

Otto Sjögren, 1914.
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fter att Riksdagen i maj 1910 fattat beslutet att elektrifiera 
Riksgränsbanan och Järnvägsstyrelsen under sommaren skrivit 
kontrakt med företagen Siemens-Schuckert Werke och ASEA kunde 

arbetet med att omvandla Riksgränsbanan till elektrisk drift officiellt
inledas. Att Sveriges första statliga järnväg att elektrifieras var belägen 
längst norrut i landet påverkade hela projektets genomförande, dels på 
grund av avståndet till beslutsfattarna i Stockholm och dels på grund av de 
klimatologiska förutsättningarna. En lång kall vinter där snöstormar ven 
över fjällen varvades med korta somrar där midnattssolen gjorde nätterna 
ljusa. Varningar för negativa konsekvenser till följd av den geografiska 
lokaliseringen på projektet hade förts fram initialt men sedan Järnvägs-
styrelsen och dess Byrå för elektrisk drift (Byrån) beslutat att gå vidare och 
elektrifiera landets nordligaste järnväg hade den kritiken tystnat. I den 
kungliga propositionen påpekades att om elektrifieringen lyckades i den 
norrländska ödemarken skulle elektrisk järnvägsdrift fungera var som helst i 
landet.

I detta kapitel kommer den fasta anläggningens omvandling, framförallt 
uppförandet de byggnader som var nödvändiga för eldriften, att behandlas. 
Från att ha varit ett stödjande system till ångdriften kom den fasta 
anläggningen att bli en integrerad del av det elektriska järnvägssystemet. 
Omvandlingen innebar i sin tur att de centrala aktörerna blev tvungna att 
hantera flera tekniska, organisatoriska och logistiska utmaningar i takt med 
att arbetet fortskred. Det handlade inte endast om rent byggnadstekniska 
utmaningar. Utformningen av byggnaderna måste också anpassas till de 
elektriska komponenter som skulle finnas i byggnaderna, såsom ström-
brytare och transformatorer, samt av dragningen av ledningar och värme-
system. Vidare bidrog det kärva klimatet med stora mängder snö och djup 
tjäle i marken till att uppförandet av byggnaderna begränsades till endast 
några månader per år. 

Det blir sålunda centralt att studera hur de centrala aktörerna hanterade 
dessa tekniska och klimatologiska utmaningar i samband med den fasta 
anläggningens omvandling. Hur införskaffades och implementerades 
exempelvis den kunskap som var nödvändig för att klara utmaningarna, och 
hur hanterades/vilka effekter fick de stora avstånden mellan anläggningen 
och de styrande i Stockholm, Västerås och Berlin? Detta är frågor som 
kommer att behandlas i kapitlet, såväl som hur samarbetet mellan de 
centrala aktörerna generellt organiserades och tog form. Genom denna 

E
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inriktning på kapitlet kommer de centrala aktörerna i projektet att framträda 
tydligare, såväl som de individer som på avgörande sätt påverkade arbetet 
på plats utefter banan.

Vid ritbord och konferenser
Elektrifieringen av Riksgränsbanan utfördes i den nordligaste delen av 
Europa. Detta var en vildmarksmiljö där få av de inblandade parterna visste 
vad som egentligen väntade dem. Med anledning av detta hade Siemens 
inför arbetet begärt att få veta de högsta respektive lägsta uppmätta 
temperaturerna i området. Det fanns fyra meteorologiska stationer i 
närheten av Riksgränsbanan: Riksgränsen, Kiruna, Gällivare och 
Jokkmokk. Under sommaren kunde det bli riktigt varmt och den högsta 
temperaturen i regionen var 35ºC och uppmättes i Jokkmokk i juli 1901. 
Vintern kunde på motsvarande sätt bli olidligt kall och även den lägsta 
temperaturen uppmättes i Jokkmokk där termometern i februari 1893 
stannade på -42ºC. Medeltemperaturen i Riksgränsen var dock mildare än 
vad dessa uppmätningar visade, för februari var den -13.05ºC och för juli 
10.35ºC.228

Det var firmorna Siemens och ASEA som ansvarade för en stor del av 
arbetena vid elektrifieringen men Järnvägsstyrelsen hade i kontraktet även 
åtagit sig att utföra flera av dem. Förutom de inledande utstakningarna (se 
kapitel 4) skulle Järnvägsstyrelsen också anordna en 14 km lång arbetsväg 
mellan Kuosakåbbo och Linaälv, ungefär 23 km nordväst om Gällivare. 
Dessutom ansvarade Järnvägsstyrelsen för att anskaffa kontaktlednings-
stolpar och en del annat virke samt ställa montagetåg till förfogande vid 
stolpsättningen. Järnvägsstyrelsen medgav vidare fraktnedsättning för 
firmornas järnvägsleveranser under elektrifieringen till 1 öre per ton/km och 
tillhandahöll fribiljetter till firmornas personal för resor till och från 
Riksgränsbanan. Järnvägsstyrelsen hade också ansvaret för uppförandet av 
verkstad och transformatorstationer medan ritningarna och de tekniska 
komponenterna utfördes av firmorna.229 En stor del av teknikutvecklingen 
av fast och rörligt material till den elektriska anläggningen kom därav att 
skapas vid ritbord och verkstäder hos Siemens Abteilung für Elektrische 
Bahnen i Berlin samt ASEA:s Banbyrå, senare Riksgränsbanans Byggnads-
kontor.230
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För att klargöra vad som krävdes för att anpassa Riksgränsbanan till 
elektrisk drift utarbetade Järnvägsstyrelsen olika tekniska program för både 
den fasta anläggningen och loken under sensommaren och hösten 1909.i

Arbetet inleddes emellertid redan under våren och på kvällen den 26 april 
reste byrådirektör Öfverholm med ett tåg till Kiruna för att på plats göra en 
okulärbesiktning av banan.231 Drygt två månader senare återvände han till 
Kiruna för att tillsammans med inspektören över elektriska anläggningar, C. 
E. Ericsson, besiktiga både banan och de tidigare gjorda försöksarbetena.232

Karta över Riksgränsbanan och transformatorstationerna placering i Kiruna, 
Torneträsk, Abisko och Vassijaure. Källa: ASEA (1915).

i Grunduppgifterna för Riksgränsbanan var följande: Järnvägen var enkelspårig och hade normal 
spårvidd om 1435 mm. Rälsen var av 1906 års modell och vägde 40,5 kg per meter. Banans längd 
var 130 km mellan Kiruna stations sydligaste växel och Riksgränsen stations västligaste växel. 
Dessutom fanns det ytterligare 22 km sidospår i anslutning. Den minsta kurvradien var 400 meter 
och den högsta stigningen var 10 ‰. Det fanns inga vägar som korsade järnvägen. Källa: RA SJ-
EBR. Signum FV, Elektrifiering Kiruna – Riksgränsen. Teknisk utredning angående införande af 
elektrisk drift å bandelen Kiruna – Riksgränsen. September 1909.
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För att omvandla Riksgränsbanan till ett elektriskt järnvägssystem 
krävdes det en mängd byggnader med olika funktioner. Det första tekniska 
programmet färdigställdes av Järnvägsstyrelsen i augusti 1909,i där lades 
riktlinjer upp för transformatorstationer, matar/överföringsledningar och 
kontaktledningar samt för själva kraftstationen. Enligt programmet skulle 
fyra transformatorstationer konstrueras och placeras vid lokstallarna i 
Kiruna samt vid stationerna i Vassijaure, Abisko och Torneträsk. Varje 
station planerades för fyra transformatorer varav en som reserv. I trans-
formatorerna skulle överföringsledningsspänningen, som då beräknades till 
60 000 volt, nertransformeras till 15 000 volt för att sedan gå ut i 
kontaktledningen vid järnvägsspåret. Kontaktledningarna var i sin tur 
sektionerade med strömbrytare vid varje station. Stationerna skulle byggas 
av eldfast material där transformatorer, oljeströmbrytare och samlings-
skenor placerades åtskilda med betongväggar mellan sig.233 Omkopplings-
hus och byggnader med stödfunktioner som lokstallar och revisionsverkstad 
i Kiruna var också nödvändiga. Uppförandet av dessa lokaler skulle ske i 
SJ:s egen regi.234 Detta var inga nya tankar. Redan under hösten 1908 
funderade Byrån på att låta bygga en reparationsverkstad i Kiruna och nya 
lokstallar i Abisko och Riksgränsen för att underhålla den elektriska 
anläggningen samt dess lok.235

De första ritningarna över transformatorstationerna i Kiruna och 
Vassijaure hade utarbetats av ASEA:s ingenjörer under hösten 1910, och i 
november sändes dessa till Byrån för påseende. ASEA kom med två förslag 
där den största skillnaden bestod i hur ledningsföringen skulle placeras på 
övervåningen. Stationen i Vassijaure hade getts en större dimensionering 
vilket medförde att de två byggnaderna inte skulle bli identiska. ASEA 
påpekade dock att detta kunde komma att ändras och önskade att Byrån 
sammankallade till en konferens där de olika förslagen kunde diskuteras 
tillsammans med eventuella önskemål och förändringar.236 Konferenser 
skulle komma att bli ett vanligt sätt för de inblandade parterna att mötas och 
diskutera olika frågeställningar. I månadsskiftet november – december 1910 

i Ytterligare ett preliminärt förslag till tekniskt program samt en teknisk utredning utarbetades och 
fastlades under hösten 1909 där ledningarna samt kraft- och understationernas placering återigen 
fastställdes. Även i detta program beräknades att överföringsledningarnas 60 000 volt skulle 
nertransformeras till en högsta spänning om 15 000 volt i kontaktledningen. Prov med upp till 
20 000 volts spänning hade gjorts vid försöksanläggningen men med hänsyn till isolatorer och 
lokomotiv ansågs det inte vara nödvändigt med så hög spänning. Källa: RA SJ-EBR. Signum FV, 
elektrifiering Kiruna – Riksgränsen. Preliminärt förslag till tekniskt program för införandet af 
elektrisk drift å statsbanelinjen Kiruna-Riksgränsen, september 1909.
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avhölls den första konferenseni i Berlin rörande transformatorstationernas 
utformande. Grundritningarna skulle utarbetas av Siemens medan 
konstruktionsritningarna över apparaterna gjordes av ASEA.237

I kontrakten från den 12 och 23 juli 1910 var det fastställt att alla 
väsentliga detaljer rörande de tekniska delarna av banan skulle vara 
bestämda senast den 1 januari 1911 för att de i kontraktet fastställda 
leveranstiderna skulle kunna hållas. Alla slutgiltiga ritningar skulle insändas 
till Byrån en månad innan för genomgång och godkännande. När inga 
slutgiltiga ritningar inkommit till Byrån i början av december skickades 
därför ett klargörande till firmorna. I ett formellt brev från Kungliga 
Järnvägsstyrelsen påtalades att firmorna inte kunde räkna med någon 
förlängd leveranstid på grund av att ritningarna ännu inte var färdiga. 
Vidare menade Järnvägsstyrelsen att tiden för granskning av inkomna 
ritningarna var minst en och högst två månader.238 I mitten av december 
meddelade ASEA att de fortfarande väntade på Siemens ritningar och att de 
därför inte kunde fastlägga stationen i detalj.239

I början av januari 1911 hade ingenjör Körner vid ASEA i Västerås, 
efter telefonsamtal med byrådirektör Öfverholm, fått sig tillsänt fyra 
exemplar av de tekniska programmen för Riksgränsbanans elektrifiering 
med tillhörande tekniska bestämmelser.240 Senare samma månad fick ASEA 
även ritningarna över transformatorstationerna från Siemens och företaget 
ville då veta om Byrån i princip godtog den föreslagna anläggningen. Det 
fanns två förslag rörande transformatorstationen i Torneträsk och ingenjör 
Conrad Hambergii vid ASEA behövde veta vilket som föredrogs innan 

i Direktör Edström och några ingenjörer från ASEA deltog vid konferensen i Tyskland. Enligt 
kontraktet skulle Järnvägsstyrelsen efter prövning ordna fria resor till firmornas personal vid 
tjänsteresor rörande elektrifieringen. Efter hemkomsten från Berlin undrade därför Edström om 
denna typ av resor skulle betalas av Järnvägsstyrelsen, åtminstone för den svenska delen av 
sträckan. I brevet hade det sistnämnda ändrats för hand då det i ursprungstexten stod att Edström 
ville ha betalt för hela resan. Kanske insåg han att denna förfrågan verkade orimlig. Edström 
undrade dessutom om firmorna skulle vara tvungna att ansöka om fribiljetter inför varenda enskild 
resa eller om någon ”förenklad öfverenskommelse i saken kunde träffas”. Järnvägsstyrelsen 
svarade att varje fribiljett skulle utfärdas av byrådirektören vid Byrån för elektrisk drift efter 
anmälan från firmorna. Fribiljetter skulle ges till ASEA:s personal för resor mellan Stockholm och 
Riksgränsen medan Siemens personal skulle få resa mellan Trelleborg och Riksgränsen. Källa: RA 
SJ-EBR. Signum EII, In- och utgående skrivelser. Volym 2, A6s-A12 1908-1911. A6a, ASEA 
Riksgränsbanan, Brev från direktör Edström till EBR. 19 november, 1910. samt RA SJ-EBR. 
Signum EII, In- och utgående skrivelser. Volym 2, A6s-A12 1908-1911. A6a, ASEA 
Riksgränsbanan, Brev från EBR till direktör Edström. 26 november, 1910.

ii Conrad Hamberg (1878-1965) Ingenjör, från 1905 chef för projektavdelningen vid ASEA. Källa: 
Glete (1983), s. 122.
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detaljritningen för de fyra stationerna kunde utarbetas. Bland annat trodde 
Hamberg att utrymmet för ”betjeningsgångar”, det vill säga gångar där 
personalen kunde gå mellan apparaterna, behövde utökas något.241

Byrådirektör Öfverholm reste till ASEA i Västerås i mitten av januari 
för en andra konferens rörande transformatorstationerna. Vid denna 
konferens beslutades det att stationerna skulle utföras efter en modifierad 
ritning. Tornet skulle byggas kvadratiskt och, om det var möjligt, med sidan 
lika bred som övriga byggnaden, dock högst 9.5 m. Den första trans-
formatorstationen skulle byggas i Kiruna följt av Abisko, Torneträsk och till 
sist Vassijaure. Medan stationen i Torneträsk skulle byggas likadan som 
den i Abisko skulle den i Vassijaure byggas spegelvänt. Det skulle även 
finnas transportspår för strömbrytarna genom tornet och manövreringen för 
transformatorernas frånskiljare skulle ske i undre våningen. Byggnads-
ritningarna bedömdes kunna vara klara tills i mitten av februari.242

I februari 1911 skickades två kopior av ritningarna från Byrån till 
ASEA där de tre stationerna i Vassijaure, Torneträsk och Abisko var 
utförda på samma sätt och med lika höga torn.243 I april, efter att ritningarna 
godkänts, uppdrog Öfverholm åt distriktsförvaltningen vid 5:e distriktet i 
Luleå att uppföra en reparationsverkstad sammanbyggd med en 
transformatorstation vid lokstallarna i Kiruna. Transformatorstationen i 
Abisko skulle också sammanbyggas med ett nytt stationshus. Dessa 
byggnader skulle uppföras under 1911 medan de två övriga transformator-
stationerna skulle byggas året efter. Öfverholm ville få kostnadsberäkningar 
från distriktsförvaltningen. Han önskade också att de skulle börja 
införskaffa material.244 Byggnaderna skulle byggas i tegel och det ansågs 
viktigt att det var samma typ av tegel som användes vid alla fastigheterna. 
Expeditionsbyggnaden vid lokstallarna i Kiruna hade tidigare uppförts med 
en annan färg än övriga byggnader och hade därför blivit ”affärgad”. Detta 
extra arbete ville man från centralt håll undvika inför uppförandet av de nya 
byggnaderna.245

I april skickade Öfverholm en mängd handlingar till bandirektören i 
Luleå, såsom arbetsbeskrivningar för Abisko och en situationsplan där det 
ungefärliga läget för transformatorhuset var utsatt. Bandirektören fick också 
en ritning över stationshuset i Abisko. När det gällde arbetsbeskrivningar 
och upplysningar om byggnaderna i Kiruna meddelades att bandirektören 
fick vända sig till maskindirektören vid 5:e distriktet som redan fått 
handlingarna. Öfverholm ville även att eventuella ändringsförslag skulle 
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skickas in omedelbart men det betonades att han inte tänkt sig några större 
förändringar.246

Redan i början av maj 1911 hade distriktsförvaltningen för 5:e distriktet 
sammanställt kostnaderna för både transformatorstationerna och verkstaden, 
vilka tillsändes byrådirektör Öfverholm. Verkstaden i Kiruna beräknades 
kosta 175 000 kr och järnkonstruktioner och ledningar 65 000 kr. Trans-
formatorstationerna beräknades kosta 88 000 kr vardera samt 14 400 kr 
vardera för järnkonstruktioner och belysningsanläggningar. Distrikts-
förvaltningen efterlyste samtidigt de fastställda ritningarna, och påpekade 
att om dessa inte snarast skickades kunde det innebära att de byggnationer 
som skulle genomföras under 1911 inte kunde utföras utan istället blev 
uppskjutna till året därpå. Uttalandet förklaras av den vanligtvis kalla och 
snörika vintern som medförde att det inte gick att bygga utomhus under 
stora delar av året och som gjorde det angeläget att de byggnader som 
skulle uppföras var skyddade under tak innan vintern började.247

Inledande grundarbeten 
Medan konstruktionen av byggnaderna utfördes i SJ:s egen regi så var 
firmorna ansvariga för upprättandet av ritningar samt för konstruktionen 
och uppförandet av de elektriska komponenterna vid anläggningen. För att 
kunna utföra arbetet upprättade firmorna i juni 1911 och under ledning av 
ingenjör F. Zolland från Siemens ett gemensamt kontor i Kiruna under 
namnet Riksgränsbanans elektrifieringsbyrå (Reb).248 Siemens direktörer
Frischmuth och Reichel hade tillsammans med överingenjör Zolland besökt 
Stockholm och Riksgränsbanan redan i maj.249 Byrådirektör Öfverholm och 
maskindirektör Lindström hade också deltagit på resan.250 Detta innebar att 
de nordsvenska omgivningarna inte var helt obekanta för den tyske 
ingenjören när han senare tillträdde tjänsten som platschef i Kiruna.  

För att Kungliga Järnvägsstyrelsen skulle kunna bevaka sina intressen 
och övervaka firmornas arbete stationerades underingenjör T. Warodelli i 
Kiruna. Warodell arbetade vid Byrån för elektrisk drift och hade under 
sommaren 1910 lett en av grupperna vid stakningsarbetena. I mitten av 

i Torsten Warodell (1881- ?) avlade examen från KTH 1904 och arbetade året efter som assistent i 
elektroteknik vid högskolan. Warodell anställdes 1905 av ASEA och 1907 av SJ vid dess Byrå för 
elektrisk drift. Källa: Svenskt Porträttgalleri (1911), s. 368.
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mars 1911 hade han dessutom tillsammans med Byråns ingenjörer 
Montelius och Rosborg varit på en studieresa vid Oerlikons anläggningar i 
Zürich, Schweiz.251

I Warodells arbete vid anläggningsarbetet vid Riksgränsbanan ingick att 
att rekvirera montagetåg och vagnar genom distriktsförvaltningen vid 5:e 
distriktet i Luleå. Dessutom hade han möjlighet att tillhandahålla arbetare, 
verktyg och ”effekter” i mån av tillgång genom baningenjören vid distrikts-
förvaltningen. Dessutom hade byrådirektör Öfverholm överlåtit ansvaret till 
Warodell att sköta utdelningen av de kontraktsenliga fribiljetterna till 
firmorna. Alla kostnader samlades under ett arbetsnummer som i slutet av 
varje år inrapporterades till Kungliga Järnvägsstyrelsen.252 Underingenjör
Warodell hade även i uppgift att skriva månadsrapporter till Byrån för 
elektrisk drift. Byrån ville veta hur många ingenjörer och arbetare Reb haft i 
arbete under perioden, hur mycket de gjort samt vilka lokaler de använt. 
Framförallt var Byrån intresserad av hur stora kostnader Reb:s verksamhet 
medförde. Warodell upplystes om att Reb inte fick använda tjänste-
telegrafen utan att de istället var hänvisade till den telefonlinje som var 
under konstruktion. De fick dock göra anslutningen själva.253

Ganska snart efter att firmornas kontor i Kiruna hade etablerats visade 
det sig att dess chef var ganska självrådig. Det framkommer att Zolland vid 
flera tillfällen valde att ta direkt kontakt med 5:e distriktets personal och 
förbigå Warodell trots att det var överenskommet att alla ärenden mellan 
Reb och SJ skulle gå via Byråns representant i Kiruna. Enligt Öfverholm 
skulle Zolland under inga omständigheter vända sig direkt till baningenjör 
Gärde eller maskiningenjör Uddenberg med sina frågor. Zolland fick inte 
heller vända sig till Warodell för att få förändrade ritningar godkända utan 
alla ritningar och profiler skulle skickas till Stockholm. Däremot skulle 
bådas signatur finnas med så att Byrån fick korrekta papper och Zolland 
inte senare kunde skylla på Warodell.254

Trots att rutinerna och ansvarsfördelningen mellan Byråns representant 
Warodell och Reb ofta påpekades av Öfverholm var det vid upprepade 
tillfällen som dessa inte följdes. Warodell fick exempelvis inte beställa 
material men hade blivit tillsagd av Zolland att ordna bräder och läkter till 
byggnadsarbetena. När detta var ordnat fick han av Öfverholm veta att han 
handlat felaktigt och att alla beställningar skulle gå via Stockholm.255
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Grundarbeten till Transformatostationen i Torneträsk. Källa: SJ:s bildarkiv © 
Sveriges järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.

Utsikt mot Kiruna samhälle från Kiirunavaara den 11 augusti 1914. Mitt i bild 
syns bl.a. kraftstationen. Foto: Borg Mesch © Kiruna kommun.
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Den ofta rigida ordergången och bristen på pragmatism kan tyckas 
anmärkningsvärd men berodde förmodligen huvudsakligen på de i 
kontraktet fastställda villkoren. Dessa reglerade både ansvarsfördelning och 
kostnader vilka därigenom skulle vara utom diskussion vid det framtida 
övertagandet av anläggningen.

I början av juni 1911 ansågs ritningen över grunden till stationshuset i 
Abisko vara klar och Öfverholm gav distriktsförvaltningen klartecken att 
inleda grundläggningsarbetena.256 Distriktsförvaltningen ansåg dock att 
ritningarna var ofullständiga och inte tillräckligt upplysande. De ville få nya 
fullständiga ritningar som dessutom skulle vara påskrivna för att visa att de 
var vederbörligen fastställda. Återigen påtalades att om arbetet inte kunde 
inledas snarast fanns risken att byggnaderna inte hunnit hamna under tak 
inför den kommande vintern.257

Orsakerna till de ofullständiga ritningarna kan dock sökas på annat håll 
än hos Byrån. Under sommaren 1911 visade det sig tydligt att 
kommunikationen mellan Siemens, ASEA och Byrån inte fungerade 
tillfredsställande. Efter omfattande skriftväxling med Siemens hade 
Öfverholm fått reda på att vissa av de uppgifter som behövdes till 
ritningarna skulle erhållas från ASEA. Efter både telefonsamtal och 
telegram till ASEA:s ingenjör Julius Körneri sändes också ett brev där de 
saknade uppgifterna återigen påtalades. På grund av att Siemens 
inledningsvis lovat Öfverholm att informationen skulle sändas från dem, 
hade den omfattande korrespondensen medfört att tiden framskridit så långt 
att 5:e distriktet tvingades påbörja byggnationen utan de nödvändiga 
ritningarna. Byrån kunde inte sända plan- eller fasadritningar till distriktet 
innan de fått de uppgifter som behövdes från firmorna. Öfverholm påtalade 
för Körner att för varje dag som gick minskade sannolikheten att få 
byggnaderna uppförda i tid.258

ASEA skyllde förseningen på Siemens. Direktör Edström menade den 1 
juli 1911 att ASEA först efter midsommar fått de uppgifter de behövde till 
montageritningarna från Siemens men att man ämnade komplettera 
ritningarna i början av påföljande vecka, när arbetet återupptagits efter 
semestern. Han hoppades att några dagars dröjsmål inte skulle vålla allt för 
stora olägenheter.259

i Julius Körner (1880-1943) var beräknings- och överingenjör vid ASEA:s banavdelning 1907 –
1916. Källa: Hansson (1994), s. 88.
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Flera uppgifter saknades eller var ofullständiga på ritningarna, varav 
många var direkt avgörande för konstruktionen av transformatorstationerna, 
såsom mått- och viktuppgifter för oljemotstånd och strömbrytare, läge och 
storlek på öppningar i golv och väggar för framdragning av ledningar samt 
dörröppningarnas dimensionering. Byrån ville också få uppgifter om de 
kanaler som skulle användas för ledningar, kablar och manövreringsstänger 
samt om mellanväggarnas lägen och då speciellt i tornets nedre våning. 
Dessutom behövdes uppgifter om konstruktion, anordning och läge för 
uttagen till 80 000 och 15 000 volt.260

Bara några dagar senare skickades vad som återigen kallades de 
slutgiltiga ritningarna över transformatorhuset i Abisko från Byrån till 
distriktsförvaltningen i Luleå.261 Det skulle emellertid visa sig att inte heller 
dessa ritningar var fullständiga. Den 11 juli begärde därför distrikts-
förvaltningen hos Byrån att arbetet med grundläggningen av transformator-
stationerna i Kiruna och Abisko skulle avbrytas för att återupptas följande 
år. Anledningen var att de vid denna tidpunkt insåg att byggnaderna inte 
skulle bli färdiga i tid innan vintern. Det kalla klimatet på de båda platserna 
innebar en stor risk för att bygget skulle kunna ta skada av tjälen om det 
inte fanns någon möjlighet att täcka över byggnaderna och skydda dem.262

Även i Stockholm hade personalen vid Byrån förstått att det inte längre var 
möjligt att få de planerade byggnaderna färdiga i tid. Den 20 juli 
meddelades distriktsförvaltningen att arbetet med grunderna för trans-
formatorhusen i Kiruna och Abisko kunde skjutas upp till 1912.263 Trots
beslutet skulle arbetet komma att fortskrida fram till september då den 
annalkande vintern satte stopp för fortsatta ansträngningar.

Fram till juli 1911 hade en del förarbeten utförts trots de ofullständiga 
ritningar som varit i omlopp och de förseningar detta medfört. I slutet av 
april hade anbud för tegelleveranser begärts in och den 20 maj hade avtal 
kunnat slutas med en leverantör. I maj hade vidare arbetet med sten-
uttagning och makadammkrossning inletts. Medan maj månad i stora delar 
av landet förknippades med vår så var det fortfarande stora mängder snö 
som låg kvar på de platser där byggnaderna skulle uppföras. Innan grund-
arbetena kunde inledas var det därför nödvändigt att marken skottades såväl 
som röjdes och först i början av juni kunde grundgrävningsarbeten för 
verkstaden i Kiruna och en del schaktningsarbeten i Abisko sättas igång. I 
juli inleddes grundgrävningsarbeten för transformatorhuset i Kiruna och när 
grunden grävts för verkstaden började arbetet med dess grundmurar.264
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I Abisko stötte arbetslaget på problem vid grundgrävningen. Under 
markytan på den anvisade platsen var det ett djupt dyjordslager. Denna 
jordart var inte lämplig att använda som byggnadsgrund vilket innebar att 
stora mängder jord fick grävas bort. Närmare bestämt grävdes flera meter 
bort och när fast mark nåtts visade det sig att botten var 4 – 4.5 meter under 
blivande gårdsplan. Detta kunde påverka grundmurningen och baningenjör 
Gärde, som ledde arbetet på plats, undrade om grunden kunde byggas med 
valv och pelare för att spara på användandet av murverk. Han förordade 
även användandet av granit istället för betong som kostade dubbelt så 
mycket.265 Så fort Byrån blev underrättad om detta fick Gärde nya ritningar 
över grunden där belastningar räknats ut, men han fick fria händer att 
bestämma hur grunden skulle utföras, bara det utfördes så billigt som 
möjligt.266

I början av augusti 1911 klagade baningenjör Gärde i Kiruna till 
bandirektör Santesson över att han fortfarande inte fått arbets-
beskrivningarna eller de fastställda ritningarna över fastigheterna i Kiruna 
och Abisko.267 En del av problematiken kring ritningarna var fortfarande 
bristen på samordning och kommunikation mellan Byrån och firmorna men 
dessutom uppdagades liknande problem mellan ASEA och Siemens. 
Ritningar och uppgifter skickades mellan de tre parterna och det var inte 
alltid att tredje part blev underrättad om vad övriga två kommit överens om. 
Den 14 juli undrade exempelvis ingenjör Hamberg vid ASEA om Byrån fått 
ritningarna över strömbrytarna för 80 000 och 15 000 volt från Siemens. 
Om de inte fått dem ville Hamberg att Byrån meddelade ASEA om detta.268

Dessa ritningar hade Byrån ännu inte fått, vilket också rapporterades 
tillbaka.269

Under juli och augusti fortsatte den omfattande korrespondensen mellan 
ASEA, Siemens och Byrån beträffande ändringar av ritningarna för 
transformatorstationerna och verkstaden i Kiruna. För att effektivisera det 
fortsatta arbetet började Byrån att ta kopior av de brev de fått från Siemens 
för att sedan skicka dessa vidare till ASEA för kännedom (se även kapitel 
5).270 Detta visar att kommunikationsproblemen var hämmande för 
samarbetet. Den omfattande korrespondensen mellan de tre parterna 
beträffande förändrade ritningar hade fördröjt flera arbetsmoment och 
bidragit till många diskussioner. Alla brev hamnade dessutom inte rätt och 
det fanns bevisligen tillfällen då en av parterna inte fått del av beslut eller 
information vilket påverkat vidare arbeten. Därutöver var själva 
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korrespondensen i sig tidskrävande. Det tog tid att skriva brev och 
ytterligare tid för all post att nå mottagaren som därefter skulle komma med 
någon form av respons. Trots att telefonsamtal och telegraf var snabbare 
kommunikationsmedel var brevskrivande den absolut mest använda 
kommunikationsformen mellan de inblandade parterna i detta projekt. 

Det skulle visa sig att problematiken kvarstod trots Byråns beslut att 
skicka kopior till tredje part. Under en konferens i Berlin den 25 oktober 
1911, där detaljfrågor kring transformatorstationerna avhandlades, 
diskuterades återigen hur brevhanteringen skulle effektiviseras. För att 
underlätta kommunikationen och öka effektiviteten i processen beslutades 
det där att all korrespondens från Byrån rörande instrumenteringen vid 
transformatorstationerna skulle skickas till ASEA som i sin tur skulle 
vidarebefordra informationen till Siemens. ASEA skulle också infordra 
ritningar och uppgifter från Siemens och därefter skicka dem vidare till 
Byrån.271 I denna fråga fungerade således ASEA som spindeln i nätet.

Men svårigheter återfanns inte bara i kommunikationen mellan Byrån, 
Siemens och ASEA. Även samarbetet mellan SJ:s olika avdelningar kunde 
uppvisa störningar. Redan under vårvintern 1911 hade Byrån varit i kontakt 
med maskindirektör P. Lindström i Luleå angående vilka lokaler som kunde 
avsättas till Byråns personal i Kiruna. Öfverholm hade då föreslagit att 
expeditionsbyggnadens vind kunde inredas med två rum.272 Då inget hördes 
på två månader kontaktade Öfverholm återigen Lindström och påtalade 
vikten av att Byråns personal fick plats i den nya expeditionsbyggnad som 
skulle byggas. Detta för att komma maskiningenjören nära då ett ”ytterst 
intimt samarbete med maskiningenjören måste ju äga rum särskildt under 
första drifttiden”.273 Brevet avslutades med förhoppningen att Lindström 
kunde ordna saken eftersom ”maskiningenjören synes emellertid ej vilja 
hafva oss där”.274

Maskindirektör Lindström kunde inte förstå vad det ”intima 
samarbetet” skulle bestå av då maskiningenjör Uddenberg i Kiruna endast 
hade hand om driften och inte var involverad i byggnadsarbetet. Lindström 
menade vidare att det blev för trångt att ha tre expeditioner i den nya 
byggnaden och att Byrån kunde få den gamla expeditionsbyggnaden. Att de 
olika expeditionerna hamnade en bit från varandra ansåg han inte spelade så 
stor roll då de inte skulle ha så mycket med varandra att göra innan banan 
var klar.275
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Även firmornas lokalkontor i Kiruna, Riksgränsbanans 
elektrifieringsbyrå (Reb), behövde utrymmen till kontor, förråd och 
bostäder.276 Kontorsfrågan löstes med att både Byrån och Reb kom att dela 
lokaler i den gamla expeditionsbyggnaden vid lokstallarna i Kiruna där det 
fanns fyra kontor. Det fanns även två rum i en annan byggnad till 
förfogande.277 Reb skulle så småningom få egna lokaler.278 Medan Byrån 
och Reb delade kontorslokaler ville Zolland låta sina montörer flytta in 
där.279 Warodell blev då uppmanad av Öfverholm att stå på sig mot Zollands 
påtryckningar. Det skulle klargöras att alla eventuella rum som togs i bruk 
av Reb endast lånades tillfälligt och att rummen skulle tas tillbaka när
Byrån behövde dem.280 Inte heller skulle Warodell flytta till Reb:s nya 
lokaler när dessa stod färdiga, oavsett vad Zolland ansåg. Öfverholm 
påpekade att det var viktigt att Byrån hade kvar lokalerna i den gamla 
expeditionsbyggnaden.281

Samtidigt som de centrala aktörerna försökte åtgärda sina 
kommunikationsproblem och kontorslokaler ordnades lokalt i Kiruna, gick 
arbetet vid Riksgränsbanan vidare. Grundläggningsarbetena pågick fram till 
slutet av september, då arbetet avbröts inför vintern. Då hade 
yttergrundmurarna uppförts vid byggnaderna i både Abisko och Kiruna. 
Gärde påpekade att anledningen till att de inte byggde någon sockel till 
byggnaderna var att det då blivit svårare att skydda grunderna mot frost. 
Istället för att forcera byggandet innan vintern så kunde de ta 
vinteruppehållet till hjälp för att göra klart ritningarna och utföra vissa 
förarbeten. Gärde antog att det var lättare att införskaffa virke, balkar, 
takstolar och diverse järnkonstruktioner under vintern än det var 
innevarande höst. När allt material väl var ordnat kunde byggnadernas 
uppförande ovan grund inledas tidigt nästkommande vår.282 Även om 
byggnadsarbetet avstannade i september fortsatte således arbetet med att 
färdigställa de olika ritningarna över transformatorstationerna och andra 
byggnader. Korrespondensen mellan Järnvägsstyrelsen, Siemens och ASEA 
fortsatte således under hösten 1911, då ritningsförslag över de tekniska 
detaljerna utarbetades innan de skickades till Byrån för godkännande.283

Förslag till dragning av tillfartsspåren vid stationerna i Torneträsk, 
Vassijaure och Abisko utarbetades i november 1911 varefter de skickades 
till distriktsförvaltningen i Luleå. Det konstaterades återigen att 
transformatorhuset i Vassijaure placerats på motsatt sida av spåret jämfört 
med de övriga284 men distriktsförvaltningen hade inget att erinra mot 
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spårdragningen eller att byggnaden hamnade på den norra sidan.285 Däremot 
ansågs det att transformatorhuset borde placeras på en annan plats på 
bangården än vad Byrån hade föreslagit. Då marken utgjordes av berggrund 
kunde grundarbetena påbörjas tidigare under 1912, eftersom tjälen inte 
utgjorde något hinder. En annan fördel med den nya placeringen var att 
snöförhållandena var något bättre där.286

I november påtalade Byrån för firmorna att det var viktigt att alla 
ritningar över de olika apparaterna blev klara så att de kunde ritas in på 
husbyggnadsritningarna. Det brådskade eftersom Byrån ville få ritningarna 
klara innan årets slut, för att därefter kunna göra materialbeställningar och 
få in eventuella entreprenadanbud.287

Byggnaderna tar form
Inför de fortsatta byggnadsarbetena under 1912 ville baningenjör Gärde få 
in alla ritningar över lokstallar, verkstaden, transformatorstationen i Kiruna 
samt de sammanbyggda transformatorstationerna/stationshusen i 
Torneträsk, Abisko och Vassijaure. Gärde hade i februari ännu inte fått 
några detaljritningar över dessa byggnader, vilket han befarade kunde 
medföra att arbetet skulle komma att försenas ytterligare och inte bli färdigt 
under innevarande år. Han ville därför få bygg- och detaljritningar över 
grund, källare och sockel innan den 15 mars, över ut- och invändiga tegel-
murar, bjälklag samt över takkonstruktioner och byggnadernas täckning 
innan den 15 april. Ritningar över de invändiga arbetena ville han få innan 
den 15 juni. Gärde påtalade vidare för bandirektör Santesson att det vore 
bra om snickeriritningarna kom så att beställningar kunde göras innan 
snickerifabrikerna fått för många beställningar och blivit för upptagna. Han 
önskade även få ritningar över VA-system inom en månad och meddelade 
att avloppet från transformatorhuset i Kiruna inte kunde sammankopplas 
med det övriga avloppsnätet utan måste ledas direkt till sjön.288 Byrån hade 
inget att invända mot detta.289

I mars 1912 skickades en stor mängd av de efterfrågade ritningarnai och 
arbetsbeskrivningarna från Stockholm till bandirektören i Luleå.290 Dessa

i De ritningar som skickades från Byrån till distriktsförvaltningen i Luleå var över bjälklag,
takkonstruktioner, tornen till transformatorstationerna, luftanlopp, ledningsutförningar, trappor, 
detaljer för fasaderna, inredning av 15 000-voltsrummen, torkugn, förmanskontor samt över 
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ritningar följdes under april – juli av ytterligare ritningar över byggnaderna 
och deras inredning.291 Alla ritningar var emellertid ännu inte helt färdiga
eller ens godkända, och förseningar på grund av att ritningar inte kommit i 
tid förekom fortfarande. Det finns emellertid exempel på att det kunde gå 
fort att få tag på nödvändiga ritningar. I april telegraferade Gärde till 
Öfverholm beträffande försenade detaljritningar över sockel och murar till 
byggnaderna i Kiruna. Utan dessa måste de planerade murningsarbetena 
skjutas upp. Samma dag som telegrammet nådde Byrån skickades ritningen 
över sockeln, medans de över murarna sändes dagen efter.292

Distriktsförvaltningen, som ansvarade för konstruktionen av bygg-
naderna, träffade i mars 1912 en uppgörelse med C. F. Ekberg angående 
grundarbeten samt vissa granit- och cementarbeten för byggnaderna i 
Kiruna, Torneträsk och Abisko. Arbetena i Abisko skulle vara färdiga i 
juni, de i Torneträsk i augusti och de i Kiruna vid årets slut. Senare samma 
månad träffades uppgörelse med C. F. Erikson beträffande grundgrävnings-
och grundläggningsarbeten i Vassijaure. Arbetet med den stationen skulle 
vara färdigt den 1 juli och transformatorhuset den 1 augusti. Arbetena i 
Torneträsk, Vassijaure och Kiruna påbörjades snart efter att uppgörelserna 
träffades.293

I mars begärdes även in en offert på murning av alla tegelbyggnader. 
Endast ett anbud kom in, vilket ansågs för högt och således förkastades. 
Efter en ny omgång i april kom tre anbud in varav två antogs. Enligt 
kontraktet som upprättades skulle byggnaderna vara färdiga i oktober 1912. 
Anbud på järnbalkar till samtliga byggnader begärdes in i april och i början 
av maj var upphandlingen klar. Samma raska upphandling ägde rum 
beträffande både snickerier till byggnaderna samt över leverans av järn-
plattor och smidesjärn. Även distriktets verkstäder i Boden och Notviken 
användes. Därifrån beställdes en del smidesarbeten till transformator-
stationerna294

Efter vårens intåg, då snön smälte och dagarna blev längre, kunde 
arbetena utomhus vid de olika byggplatserna inledas. Murningen av 
tegelbyggnaderna i Kiruna påbörjades i maj 1912. Vid samma tid kunde 
också grundmurs- och sockelarbetet i Abisko återupptas efter vinter-
uppehållet. I juni meddelade Öfverholm att transformatorstationen i Kiruna 

verktygsförråd i revisionsverkstaden. Källa: RA SJ-EBR. Signum EII, In- och utgående skrivelser. 
Volym 15, B – F, 1912. B3, Bandirektören i Luleå. Brev från EBR till bandirektören i Luleå. 2 
mars, 1912.
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förväntades stå färdig, med väggarna avputsade och värme installerad, till 
den 1 oktober. Vidare att transformatorstationerna i Abisko och Torneträsk 
borde färdigställas så långt som möjligt medan transformatorstationen i 
Vassijaure borde stå under tak innan hösten. Enligt Öfverholm kunde dock 
det arbetet eventuellt skjutas upp till följande år.295

Efter att grundarbetena i Abisko avslutats i juni 1912 träffades ett avtal 
med byggmästare J. Engvall angående uppförandet av byggnaderna där. 
Murningsarbeten inleddes direkt efter att avtalet slutits. Arbetet med 
murarna gick snabbt framåt och efter bara några dagar stod några färdiga. 
Emellertid visade det sig att det kanske gått för fort. Under tiden hade 
nämligen ritningarna beträffande spårvidden för 15 000 voltsströmbrytarna 
ändrats vilket innebar att de hål som redan gjutits för spårbalkarna blivit 
felaktiga. Upphuggning av nya hål och igengjutning av de gamla medförde 
ökade kostnader. Även i Kiruna hade detta problem uppstått. Besked om 
dragning av jordledningar hade exempelvis kommit efter att murarna redan 
var resta. Även där fick hål huggas ut ur murarna med nya kostnader och 
tidsåtgång som följd.296

Baningenjör Gärde hade varit i Abisko och inspekterat arbetets 
framåtskridande. I juli uppmanade han byggmästare Engvall att hyra in mer 
personal. Gärde påtalade att enligt kontraktet skulle byggnaderna stå färdiga 
i oktober och därför anmodades Engvall att inom åtta dagar bedriva 
murningsarbetena med minst sex kompetenta murare till vilka det skulle 
finnas hantlangare. I augusti hade murningen och takläggningen av stations-
huset avslutats och i september påbörjades inredningsarbeten inomhus 
samtidigt som takläggning av transformatorhuset inleddes. En stor 
mobiliseringsövning som genomfördes i september påverkade dock arbetes 
fortgång och vållade avsevärda avbrott i samtliga arbeten då flera arbetare 
blev inkallade. Trots detta blev takläggningen i stort sett klar i oktober. I 
december hade även värmeledningar installerats för byggnaderna i Abisko.
Uppvärmningen av transformatorstationerna hade initialt planerats lösas 
genom en ångvärmeledning men i mars övergavs den idén till förmån för ett 
vattenburet system. Detta skulle konstrueras av en entreprenör på anbud.297
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Transformatostationen i Abisko den 27 september 1912. Källa: SJ:s 
bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.

Transformatostationen i Abisko den 27 september 1912. Källa: SJ:s 
bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.
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Under augusti påbörjades även murningsarbetet vid transformator-
stationen i Vassijaure. Samma månad meddelade arkitekt Zettervall att 
tegelväggarna inte fick avfärgas. Istället skulle ”fogarne strykas släta med 
träpinne i samma liv som tegelmuren. När det är torrt avtvättas fasaderna 
med utspädd saltsyra varefter ifall murytan skulle förete en black och något 
ojämn färg de med fördel strykas med vitriollösning: 1 kilo järnvitriol till 
75 liter vatten.”298 Arbetet fortskred trots detta och efter att både väggar och 
tak var färdiga kunde inredningsarbetet inne i stationshuset ta vid i oktober.
Transformatorhuset var i det närmaste under tak i november.299 Under 
oktober och november hade även en mängd förändringar av ritningarna 
över transformatorstationerna utförts och skickats direkt från Byrån till 
baningenjör Gärde.300 På så sätt kom de nya ritningarna fram till bygg-
platserna direkt utan att först gå via 5:e distriktet i Luleå och sedan skickas 
vidare. Detta innebar att arbetet inte blev så försenat som det annars kunde 
ha blivit.

Gärde inspekterade också arbetet i Torneträsk. I september 1912 
konstaterade han i en skrivelse till entreprenören, byggmästare A. Engström 
i Gällivare, att ingenting hade hänt där. Gärde begärde ”att senast näst-
kommande fredag hava igångsatt murningsarbetena med minst 2 man, 
därpå följande måndag med ytterligare 4 man”.301 Gärde varnade för 
påföljder om arbetet inte påbörjades med hänvisning till en paragraf i 
kontraktet. Detta verkade fungera för inom en vecka hade arbetet påbörjats 
och i november var takläggningsarbetena vid stationshuset avslutade. I 
december var det endast tornet till transformatorbyggnaden som inte var 
under tak.302

Det var inte enbart arbeten med transformatorstationerna norr om 
Kiruna som pågick under 1912. Redan i mars inleddes tillverkningen av 
järnkonstruktionerna till verkstaden och transformatorhuset i Kiruna.303

Väggarna till transformatorhuset var resta i september och i oktober hade 
byggnaden tak. Månaden efter kunde inredningsarbetena inledas.304 Arbetet
med lokstallarna tog lite längre tid, framförallt takläggningen då denna 
byggnad var större. Under juli hade murningsarbetena avslutats och 
uppsättningen av takstolar kunde inledas. Detta arbete var färdigt i augusti 
varpå takläggningen påbörjades. Byggnaden var under tak i december vilket 
innebar att inredningsarbetena kunde inledas även där.305
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Murning av väggar till transformatostation. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges 
järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.

Transformatorstation och lokverkstad i Kiruna, den 19 september 1912.
Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.
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Under den följande vintern avstannade arbetet med byggnaderna något. 
Detta kritiserades av Öfverholm som vid ett besök i april 1913 ansåg att 
arbetena måste fortgå i oförminskad takt så att inte anläggningsarbetet 
försenades ytterligare. Bandirektör Santesson som ansvarade för 
byggnationerna, hävdade i sin tur att anledningen till detta var att ritningar 
kom sent och att arbeten avstannat i väntan på direktiv inför nya utföranden. 
Enligt Santesson hade arbetet vid de tre nordligaste transformator-
stationerna ställts in under vintern på grund av att det blivit för dyrt att 
värma upp lokalerna. De värmesystem som monterades under vinterni

kunde ännu inte tas i bruk enligt entreprenören. Om värmen slogs på skulle 
nämligen hela systemets ledningar och element förstöras. Inrednings-
arbetena sattes igång på nytt under våren.306 Ett bakslag inträffade i januari 
1913 då stationshuset i Vassijaure drabbades av en brand som förstörde 
delar av träinredningen.307

Öfverholm besökte återigen Kiruna den 7-9 juni 1913 och framförde 
samma kritik som sist han var där. Att arbetet inte fortskred i den takt han 
ansåg vara nödvändig berodde enligt honom på att distriktets ingenjörer inte 
fick nödvändig tid avsatt till byggnadsarbetena. Av den orsaken hade 
Byråns ingenjör Stenberg vid flera tillfällen skickats norrut för att gå 
igenom detaljer med baningenjören. Det hade dock visat sig att denne 
efteråt inte kunnat påminna sig mycket om vad som sagts. Öfverholm 
påtalade för bandirektör Santesson att det var viktigt att elektrifieringen 
blev färdig i tid, annars kunde det innebära att SJ drabbades av avsevärda 
förluster. Han föreslog därför att en särskild ingenjör gavs ansvaret för 
byggnadernas uppförande. Öfverholm ansåg att transformatorstationen i 
Kiruna borde vara klar den 1 juni, i Abisko den 1 augusti, i Torneträsk den 
1 september och i Vassijaure den 1 oktober. Det var framförallt arbetet i 
Abisko som oroade Öfverholm.308

I Abisko hade det uppstått problem för entreprenören i samband med 
anställningen av arbetare och enligt Santesson blev entreprenören även 
motarbetad genom insändare i den lokala arbetarpressen. Från mitten av 

i Värmesystemen monterades i Abisko under december 1912, i Vassijaure under januari 1913 samt 
i Torneträsk under januari – februari 1913. Källa: RA SJ-EBR. Signum EII, In- och utgående 
skrivelser. Volym 23, B-E6, 1913. B3/4 V Bd. P.M. rörande de husbyggnader av tegel, som utförts 
genom Statens Järnvägars egen försorg å bandelen Kiruna – Riksgränsen i samband med denna 
bandels elektrifiering. 18 juli, 1913.
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Transformatorstationen i Vassijaure efter branden. Bild tagen 27 januari 1913. 
Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.

Transformatorstationen i Vassijaure efter branden. Bild tagen 27 januari 1913. 
Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.
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juni fick därför arbetsstyrkan i Abisko hjälp av SJ-personal som övertog en 
del arbetsuppgifter och som arbetade dag som natt för att färdigställa 
byggnaden.309

Santesson hävdade dock att de flesta tider trots allt skulle komma att 
hållas. I juli 1913 var byggnaderna i Kiruna i princip färdiga och 
transformatorstationerna i både Vassijaure och Torneträsk antogs bli klara
inom de förutbestämda tiderna. Det var endast i Abisko som han räknade 
med en viss fördröjning. Santesson framhöll att med tanke på under vilka 
förhållanden dessa relativt stora byggnader uppförts fanns det inget skäl att 
anmärka på arbetet.310

Men det var inte bara byggnader som behövdes för att det tekniska 
systemet skulle fungera. Erik Hedini anställdes av Byrån till den nyinrättade 
och viktiga posten som maskininspektör vid Riksgränsbanan.311 I mars 1912 
fick den då 29-årige Erik Hedin ett brev från byrådirektör Öfverholm 
undertecknat ”vännen”. I brevet förklarade Öfverholm att han ville att 
Hedin skulle börja arbeta vid Riksgränsbanan och att det under 1913 skulle 
komma att inrättas en speciell tjänst för honom. Järnvägsstyrelsen hade 
nämligen begärt hos riksdagen att det skulle upprättas en maskininspektors-
plats vid Riksgränsbanan med uppgift att ansvara för överförings-
ledningarna, transformatorstationerna och kontaktledningarna. Tjänsten 
skulle tillträdas den 1 oktober 1913.312 Hedin var dock inte utbildad ingenjör 
vilket innebar att Järnvägsstyrelsen ansökte om dispens hos kungen för att 
kunna befordra honom. Hedin hade emellertid studerat ett år vid KTH och 
hade dessutom en fil. kand. i matematik.313

När Hedin blev tillfrågad om den nya tjänsten arbetade han vid 
centralverkstaden i Örebro med dimensioneringen av de motorer som skulle 
driva maskinerna i verkstaden i Kiruna. Han försökte bland annat fastställa 
det totala kraftbehovet i verkstaden samt huruvida maskinerna kunde 
sammankopplas.314 Hedin svarade Öfverholm genast och tackade ja.315

Underingenjör Ottoson skulle överta Hedins tjänst vid centralverkstaden 
från den 1 oktober 1913. Fram tills dess skulle han skolas in i Malmö och 
Örebro samt vikariera på Hedins tjänst under dennes resor till 
Riksgränsbanan.316 Hedin ansåg att det vore bra om Ottoson kom till Örebro 

i Erik Hedin (1883- ?) tog examen från tekniska skolan i Örebro 1901 och anställdes direkt därefter 
av ASEA. Mellan 1903–1904 var Hedin elev vid KTH men avlade ingen examen. Han fick åter 
anställning av ASEA 1904–1906 och därefter vid SJ:s byrå för elektrisk drift. Hedin var 
underingenjör vid centralverkstaden i Örebro 1909-1912 varpå han 1913 fick tjänst som 
elektroingenjör vid Riksgränsbanan. Källa: Svenskt Porträttgalleri (1911), s. 137.
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tidigt och satte sig in i arbetsuppgifterna. I ett av breven till Öfverholm 
speglas vidare något av den interna prestigen mellan SJ:s olika avdelningar. 
Hedin ansåg att det vore bäst om Ottoson omgående skulle komma att 
ansvara för den elektriska avdelningen vid centralverkstaden ”men kan det 
nog ändå vålla svårigheter – helst allt här ska gå på gammalt 
järnvägsmanér, som han nog inte är så inne i. … När jag förflyttades hit 
[Örebro] var det nog mot hans vilja [maskindirektören i Örebro] att 
befattningen inrättades, hvilket inte vara till min trefnad.”317

Neddisad transformatorstation i Kiruna, den 17 januari 1913. Källa: SJ:s 
bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.
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Verkstaden i Kiruna
Inte heller ritningarna över verkstaden i Kiruna kunde godtas direkt, utan 
flera större omarbetningar krävdes innan arbetet kunde inledas. Den första 
större förändringen rörde den kraftiga kran som skulle placeras i 
verkstaden. Siemens ansåg redan i februari 1911 att kranen borde 
konstrueras annorlunda än vad den då fastställda ritningen föreskrev och att 
kranpelarna borde byggas samman med väggen för att ”komma att behärska 
en större yta”.318 Maskindirektören i Luleå menade dock att kranen borde 
placeras på fristående pelare eftersom den inte beräknades behöva större 
spännvidd än planerat. Om pelarna byggdes in i väggen skulle den större 
vikten dessutom påverka balkarna vilket skulle medföra ökade kostnader 
för förstärkningar.319

Frågan var svår att lösa och den 25 oktober 1911 samlades 
representanter för de olika aktörerna för ytterligare en konferens i Berlin för 
att diskutera detaljfrågor rörande lyftkranen i verkstaden.320 Det fortsatta 
arbetet drog ut på tiden och det skulle ta ytterligare drygt ett år innan 
ritningarna godkändes och ASEA:s mekaniska verkstad i Västerås 
konstruerat kranen. Först i februari 1913 levererades den till Kiruna och 
Byrån ville då att ASEA skulle skicka med en montör.321 Enligt Warodell 
kunde den testas i slutet av mars.322 Under provet visade det sig att 
lyftkroken inte var tillräckligt bra utan behövde förbättras. ASEA utförde 
även det arbetet och i april hade lyftkroken korrigerats.323

Den andra större förändringen av ritningarna rörde verkstadens storlek. 
I lokalen skulle en mängd maskiner placeras och när de blivit införda på 
ritningen visade det sig att anläggningen inte var tillräckligt dimensionerad. 
Firmorna ville därför att verkstaden skulle byggas större. Detta godtogs av 
Byrån i maj 1911, som föreslog att byggnaden skulle förlängas med sex 
meter mot huvudspåret. En annan åtgärd som rekommenderades var att 
flytta den stora värmepannan från verkstaden till en mer central plats där 
den kunde värma upp både lokstallarna och verkstaden.324 Bandirektör 
Santesson i Luleå, som i sin roll som chef för 5:e distriktet var ansvarig för 
konstruktionen, informerades därefter om utbyggnaden och fick se de nya 
ritningarna där lokalen var sex meter längre än vad som ursprungligen varit 
planerat.325

Den 21 juni 1911 fick distriktsförvaltningen förslag till planritning över 
verkstadens murar. Förslaget var under förutsättning att de påträffade en 
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fast grund som tålde en påkänning av minst 3 kg per cm². Dessutom fick 
grunden inte ligga djupare än 2 meter under markytan.326

Grundläggningsarbetet påbörjades i början av juli 1911 men redan inom en 
månad hade ritningarna ändrats än en gång och den planerade utbyggnaden 
av ångpannerummet hade slopats. I slutet av september avslutades 
konstruktionsarbetet inför vintern men arbetet med att utforma planritningar 
över lokalen fortsatte under hösten. Ritningar av järnkonstruktioner till 
verkstaden färdigställdes under samma tid och granskades av distrikts-
förvaltningen. Det beslutades att centralverkstaden i Örebro skulle börja 
leverera konstruktionerna i juni 1912 så de kunde monteras under juli 
samma år.327

Under juli 1912 avslutades de återupptagna murningsarbetena på 
verkstaden och när väggarna var resta kunde takstolarna sättas på plats. 
Detta arbete var färdigt i augusti varpå takläggningen påbörjades, men även 
här kom arbetet att försenas. I september ändrades nämligen ritningen över 
spåret i verkstaden, vilket flyttades 100 meter. Trots detta var byggnaden 
under tak i december, vilket innebar att inredningsarbetena kunde inledas 
under vintern. I november 1912 ville Öfverholm att Warodell skulle 
kontakta baningenjör Gärde för att ta reda på när verkstaden blivit så pass 
klar att verktygsmaskinerna kunde börja monteras.328

I mars 1913 beslutades att en sänkgrav skulle anordnas inne i 
verkstaden. Även om grävandet ägde rum inomhus så var det besvärligt att 
ta sig ner i den tjälfrusna marken och arbetet tog därför en månad att 
färdigställa. Detta påverkade naturligtvis andra arbeten i lokalen som 
därmed försenades.329 Under maj väntade dessutom arbetslagen i verkstaden 
på att få uppgifter beträffande vilka maskiner som skulle monteras där och 
var de skulle placeras. Denna information var avgörande för att kunna
förbereda och gjuta de fundament som krävdes. Utan ritningar över 
maskinerna skulle de bli tvungna att senare göra hål i golvet för att laga 
fundamenten. Ritningarna kom först i slutet av juni.330 Samma månad 
meddelade Öfverholm att verkstaden förväntades stå färdig med väggarna 
avputsade och värme installerad till den 1 oktober. 331

Det var viktigt för det fortsatta anläggningsarbetet att verkstaden så 
snart som möjligt kunde tas i anspråk. I början av mars 1913 hölls därför ett 
möte där generaldirektör Fredrik Pegelowi, överdirektör Viktor Klemmingi

i Fredrik Pegelow (1852 – 1925) Avgångsexamen från teknologiska institutet 1873 varvid han 
anställdes vid SJ:s maskinavdelning som elev. Efter att arbetat som maskindirektör i 
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och byrådirektör Öfverholm från Järnvägsstyrelsen tillsammans med 
direktör Edström och ingenjör Körner från ASEA diskuterade när 
maskinerna i verkstaden måste vara installerade.332 Järnvägsstyrelsen ställde 
verkstaden till firmornas förfogande från den 1 april men Byrån ville innan 
dess få uppgifter om vilka maskiner som då behövdes i lokalen.333

Ett problem som infann sig inför firmornas övertagande av verkstaden 
var att det inte fanns någon elektrisk ström att driva maskinerna med. Byrån 
hade en dieselkraftvagn som de tänkt använda till detta ändamål men det 
hade visat sig omöjligt att anställa någon skolad dieselmaskinist som var 
villig att flytta till Kiruna, speciellt när tjänsten också innebar andra 
arbetsuppgifter. Med anledning av detta kontaktade Öfverholm ingenjör 
Knut Bildt vid LKAB i slutet av mars 1913. Gruvbolaget hade sedan 1904 
levererat ström till SJ:s stationsområde i Kiruna för belysning och vissa 
maskiner. Öfverholm ville veta om LKAB kunde tillåta Byrån ta ut 
ytterligare 60 kilowatt trefasström om 60 perioder från deras ledningar vid 
lokstallarna. LKAB:s 2000 V skulle kunna omvandlas till likström om 440 
V genom en omformarevagn.334

Svaret lät inte vänta på sig och disponent H. Lundbohm meddelade att 
det var möjligt för LKAB att leverera den aktuella mängden ström till 
verkstaden. Han undrade endast hur lång högspänningsledning som krävdes 
från lokstallarna till omformarevagnen vid verkstaden.335 Samma dag skrev 
även LKAB:s ingenjör Bildt till Öfverholm för att meddela att det kunde bli 
spänningsfall om alla järnvägens eldrivna maskiner och belysningen
användes samtidigt med omformarevagnen. Han misstänkte dock att detta 
nog sällan inträffade.336 Under hösten anlände vagnen från centralverkstaden 
i Örebro och elledningar drogs därefter fram till verkstaden.337 Trots att 
strömmen var ordnad kunde inte verkstaden tas i bruk då det återstod en 
mängd arbeten med lokalen och maskinmontaget ännu inte var avklarat. Det 
fanns emellertid fler anledningar till förseningarna, vilket framgår av 
händelseutvecklingen från sommaren 1913 och framåt.

Göteborgsdistriktet 1891 – 1899 anställdes han som verkställande direktör för Stockholm –
Västerås – Bergslagens Järnvägar. Pegelow utnämndes 1908 till generaldirektör för SJ och hade 
den befattningen till utgången av 1913. Källa: Varenius (1931), s. 169-171.

i Viktor Klemming (1853 – 1922). Utexaminerades 1873 och anställdes vid SJ 1875, blev 
byrådirektör 1898 och överdirektör 1908 – 1913. Källa: Varenius, N. (1931), s. 171.
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Arbeten inne i verkstaden i Kiruna. Notera ASEA:s kran i taket av byggnaden. 
Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.
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Verkstaden i Kiruna, golvarbeten. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges 
järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.
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I början av sommaren 1913 tillsatte Byrån den första befälstjänsten vid 
verkstaden. Till verkmästare i Kiruna utsågs förmannen C. E. Wallin. 
Denne ansågs äga god praktisk kunskap från sina tidigare befattningar som 
arbetare och förman vid elektriska och mekaniska verkstäder.338 Han hade 
exempelvis arbetat som verkstadsförman på ASEA innan han 1906 
anställdes som maskinist av SJ.339 Byrån önskade att han inför tjänste-
tillträdet i Kiruna skulle få arbeta på Siemens och föreslogs få följa arbetet 
med monteringen av transformatorer vid deras verkstäder i Tyskland. 
Öfverholm ville dessutom att han tillbringade två veckor vid anläggningen i 
Nürnberg för att studera transformatorarbetet där.340 Siemens tog därefter 
emot Wallin till sina anläggningar där han på plats kunde se hur 
transformatorerna konstruerades.341 Detta är ytterligare ett exempel på att 
Byrån såg positivt på studieresor för upplärning och inhämtandet av ny 
kunskap.i

Förutom verkmästare Wallins studieresa genomförde personer från 
Byrån flera resor till Siemens anläggningar i Tyskland för konferenser och 
deltagande i materialprov. Carl Montelius reste exempelvis på flera 
studieresor under 1913. Montelius reste också på en två månader lång 
vistelse till den franska kurorten Contrexeville för att vila upp sig efter en 
tids sjukdom.342 Inför hemresan i slutet av juni fick han fribiljetter från 
Trafikbyrån för att kunna besöka anläggningar i både Frankrike och 
Tyskland.343 Därefter, den 15 augusti – 1 december, företog Montelius en 
längre resa till Nordamerika för att besöka bland annat Canadian Pacific 
Railroad och Grand Trunk Railway.344 Med på resan följde Rahmberg som 
sedan maj 1911 arbetat vid Siemens anläggningar i Tyskland.345

Redan i februari 1913 hade Hugo Rahmberg meddelat Öfverholm att 
han önskade flytta fram hemresan och förlänga vistelsen i Tyskland, 
eftersom arbetet med material till Riksgränsbanan försenades allt mer. 
Öfverholm meddelade dock att tjänstledigheten inte kunde förlängas och att 

i Det finns flera exempel på att svenska företag vid denna tid sände ingenjörer utomlands för att 
inhämta ny kunskap. Enligt Fridlund hade svenska företag tre metoder för att ta del av utländsk 
teknisk kompetens: 1. Ingå i olika strategiska allianser med utländska företag för att få ta del av de 
senares tekniska kompetens. Man lärde sig och kom ikapp. 2. Utländska studieresor eller 3. 
anställa utländska ingenjörer. ASEA är ett tydligt exempel på den tredje metoden då företaget 
anställde dels utländska nyckelpersoner, exempelvis I L la Cour som teknisk chef 1907, eller 
svenskar med bred erfarenhet från utlandet, exempelvis Emil Lundqvist teknisk chef 1903-1906. 
Källa: Fridlund (1999), s. 50 -51; Glete (1983), s. 50, 52-53 samt Grönberg (2003),s. 125. Se 
Grönberg (2003) för ytterligare exempel på svenska ingenjörer som reste utomlands för att samla 
kunskap och erfarenhet innan de återvände till Sverige. Se även Myllyntaus (1991) för aspekter 
rörande hur länder förvärvar tekniskt kunnande.
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Rahmberg skulle återgå i tjänst i Kiruna den 1 oktober samma år.346

Öfverholm ansåg att det vore värdefullt om Rahmberg under tiden som var 
kvar fick möjlighet att arbeta i Siemens provrum, där han ännu inte 
tjänstgjort.347 När Rahmberg lämnade Siemens reste han vidare till 
Ryssland och besökte anläggningar i St Petersburg348 innan han följde med 
Montelius till Nordamerika. Detta innebar att Hugo Rahmberg inte anlände 
till Kiruna förrän i slutet av 1913. Den nya tjänsten innebar att han 
ansvarade för de elektriska loken i Kiruna.349

I verkstaden i Kiruna gick arbetet under sensommaren 1913 trögt. 
Maskinerna som skulle användas där hade ännu i september inte blivit 
monterade. Inte heller var den planerade värmeledningen dragen. Tydligen 
hade det uppstått ett missförstånd mellan Byrån och maskindirektören vid 
5:e distriktet i fråga om dessa arbeten. Det var oklart vem som ansvarade 
för dem. Lokalt i Kiruna hade dock maskiningenjör Uddenberg och 
verkmästare Wallin kommit överens om att hjälpas åt. Detta tyckte 
Öfverholm var en bra lösning men han ville att maskindirektör Lindström 
skulle ställa fler arbetare till förfogande.350

Efter nästan en månad tog Öfverholm åter kontakt med 
maskindirektören i Luleå i samma ärende. Alla maskiner låg då fortfarande 
nedpackade i sina lådor på verkstadsgolvet och samarbetet mellan 
maskiningenjör Uddenberg och verkmästare Wallin hade det inte heller 
blivit något av. Uddenberg verkade enligt Öfverholm sakna både tid och 
intresse för denna uppgift. Inte heller hade han ordnat fram fler arbetare. 
Byrån ville därför placera ingenjör E. Hedin som ansvarig för montaget. 
Arbetsstyrkan skulle också ordnas av Byrån. Vid kontakten med maskin-
direktör Lindström passade Öfverholm dessutom på att påminna om att han 
skulle ordna fram sotare som ordnade draget i värmepannorna i verkstaden. 
Nu skrapades tuberna och sotet drogs in i verkstaden som förorenades. 
Dessutom påpekades att inga ånglok fick tas in i verkstaden under vintern 
utan att de skulle placeras på annan plats.351

Maskindirektör Lindström besvarade kritiken från Öfverholm med att 
förklara att fördröjningen av maskinmontaget berodde på pågående 
målnings- och putsningsarbeten i lokalen. Dessutom hade det inte varit 
möjligt att ordna fram arbetare då de som inte arbetade med lokreparationer 
var upptagna med att montera värmeledningen i verkstaden, ”vilket ansetts 
mer brådskande än monteringen av 2 st. svarvar och en shapingmaskin”.352
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Verkstaden i Kiruna. Foto: Borg Mesch © Kiruna kommun.

Verkstaden i Kiruna. De nya O-loken på revision, 1914-15. Foto: Borg 
Mesch © Kiruna kommun.
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Lufthammaren kunde inte monteras i smedjan på grund av 
måleriarbeten där. Lindström önskade fortsätta arbetet i verkstaden utan 
främmande inblandning. Han svarade även skarpt på kritiken som framförts 
angående maskiningenjör Uddenbergs intresse för uppgiften i fråga: ”Vad 
Maskiningenjörens intresse för tjänsten beträffar finnes ej något övrigt att 
önska från min sida åtminstone, och vore alla så intresserade som han, vore 
mycket annorlunda.”353 Angående värmepannorna och loken placering 
konstaterade Lindström att ”nöden har ingen lag.”354

Ångloken kunde köra in i verkstaden för egen maskin men de elektriska 
loken, som lokalen var ämnad för, hade inte den möjligheten eftersom det 
inte skulle monteras några kontaktledningar där. Loken måste antingen 
bogseras eller köra in själva med hjälp av någon slags elektrisk anordning. 
Ingenjör Hedin dryftade denna fråga med Öfverholm under hösten 1913 då 
Hedin undrade om det gick att placera kontakter vid verkstadsspåret. 
Genom att använda loktransformatorerna vid nedtransformering av 
spänningen kunde kontakter om 1 000 volt användas tillsammans med en 
50 mm² sladd.355 Enligt ritningen skulle det inte anordnas kontakter för 
lokens inbringande i verkstaden. Istället skulle elloken till en början växlas 
in av ånglok, en uppgift som senare skulle utföras av ackumulatorlok. 
Öfverholm påtalade dock att det skulle finnas kontakter för prov av 
manöversystemet i loken. Det fanns 90 volts uttag för detta ändamål på 
huvudtransformatorn och en lång sladd skulle kunna användas för att köra 
in de elektriska loken. Alternativt kunde tre kontakter sättas mellan 
vartannat spår på norra sidan av verkstaden.356

I början av november var golvet i verkstaden lagt från ena väggen fram 
till den första maskinen. Maskinerna hade ännu inte blivit fastgjutna men 
placerats på sina platser medan golvarbetet fortskred mellan dem. Hedin 
menade att Wallin borde ta över ansvaret för gjutningen i och med att han 
hade vana med maskinerna, något som övriga arbetare saknade. För övrigt 
saknades det fortfarande klädskåp, vattenledning, tvättställ och brandposter 
i lokalen.357 Golvläggningen förväntades bli klar till slutet av månaden.358 I
december skickade Hedin blåkopior över placeringen av klädskåp, bänkar, 
tvättställ och WC. Skåpen skulle vara av tunnplåt precis som de var i 
ASEA:s nya verkstad. Toaletten kunde antingen byggas vid en förrådsgång 
eller förläggas i ett särskilt hus i anslutning till verkstaden. Det sistnämnda 
alternativet skulle dock få negativa konsekvenser i och med att det skulle ta 
längre tid att ta sig den längre vägen och därmed skulle risken öka då 
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personalen”lätt förkyler sig, om de gå ut i kylan, lätt klädda som de äro”. 
Avloppsledningen skulle dras följande sommar.359

På nyårsaftonen 1913 kontaktade Hedin baningenjören i Kiruna med 
anledning av de höga uppvärmningskostnaderna för lokalerna, bland annat 
verkstaden. Han menade att en del av denna kostnad borde läggas på 
byggnadskontot. I verkstaden saknades nästan alla innanfönster och av de 
ytterfönster som monterats var många sönderslagna, eventuellt hade det 
skett under målningsarbetena i lokalen. De trasiga fönstren hade dock inte 
bytts ut.360 Byggnader utan fönster i den kalla och snöiga Kirunavintern var 
naturligtvis svåra att värma upp. 

Elektriska O-lok utanför verkstaden i Kiruna 1921. Foto: Borg Mesch © Kiruna 
kommun.
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Transformatorernas montering 
Även om de flesta byggnaderna stod färdiga sommaren 1913 så var ännu 
inte alla tekniska detaljer och ritningar fastställda, vilket påverkade 
inredningsarbetenas fortskridande. Under vintern 1912-1913 hade 
exempelvis Siemens utarbetat nya förslag till placering och manövrering av 
strömbrytarna till transformatorstationerna. Detta berodde på att Byrån hade 
fått kännedom om nya lösningar i Tyskland på området, vilka diskuterades 
med både Siemens och ASEA. Det handlade om nya transformatorstationer 
som byggts vid den Preussiske statsbanan och som utförts med särskilda 
eldsäkra betjäningsgångar där personalen kunde manövrera strömbrytarna 
manuellt och utan större risk. Varje strömbrytare hade vidare försetts med 
en manövreringsratt eftersom det ansetts vara för ohanterligt för en person 
att slå på de tre strömbrytarna samtidigt. Enligt Byrån var det inte möjligt 
att anordna någon betjäningsgång i transformatorstationerna utefter 
Riksgränsbanan men det gick kanske att utarbeta en fjärrmanövrering till 
strömbrytarna.361

Transformatorerna skulle placeras i byggnaderna via spår. Det var 
därför viktigt att spåren lades enligt ritningarna så att de kunde skjutas in på 
beräknat sätt.362 Fram till juli 1913 skickades en mängd ritningar, allmänna 
planer och förändringar av de elektriska och tekniska detaljerna i 
transformatorstationerna. Senare ändringar rörde nästan enbart placering 
och montering.363 Det var naturligtvis angeläget att transformatorstationerna 
blev redo att ta emot de nya transformatorerna som var på väg från Siemens 
verkstäder i Tyskland. 

Siemens hade redan under våren 1912 tillverkat en transformator som 
de i slutet av juni ville skicka från Tyskland till Kiruna där den skulle testas. 
Problemet var att den vägde för mycket för att transporteras över vissa 
järnvägsbroar i Sverige. Enda möjligheten att transportera den på de svaga 
broarna mellan Bräcke och Boden var genom att ta bort alla överflödiga 
balkar på transportvagnen samt försöka minska vikten på transformatorn. 
Högsta tillåtna vikt på sträckan var 60.6 ton och med en vagnsvikt på 34.2 
ton kunde transformatorns vikt endast uppgå till 26.4 ton.364 Med full vikt på 
vagnen kom det att innebära ett axeltryck om 16 ton vilket vida översteg det 
tillåtna om 12 ton för linjen Långsele – Boden.365 Om transformatorerna inte 
monterades ner kunde de inte transporteras till Riksgränsbanan. 
Transformatorns vikt kunde emellertid reduceras genom att dess hjul och 
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vissa andra detaljer togs bort och istället transporterades på en annan vagn 
för att senare monteras ihop i Kiruna.366 På grund av att transformatorn, 
även i nedmonterat skick, fortfarande var stor och skrymmande var Siemens 
tvungen att ansöka om särskilt tillstånd för att transportera den i Sverige. 
Att lastprofilen blev stor var dock inget problem om transporten gick över 
Mjölby – Krylbobanan och därigenom inte behövde gå igenom tunnlarna 
förbi Stockholm.367

Med anledning av Siemens förfrågan angående transporten av 
transformatorn lät Öfverholm meddela att de inte kunde tillverka 
specialvagnen för transformatorerna innan den 1 oktober 1912. Planeringen 
av denna vagn hade pågått sedan i början av januari 1912, då SJ:s maskin-
byrå fått i uppdrag att konstruera den.368 Ett år senare gavs uppdraget att 
tillverka specialvagnen till centralverkstaden i Örebro.369 Vagnen kom att bli 
nedsänkt i mitten där skenor monterades för transformatorernas hjul. 
Lastningen förbereddes genom att vagnens skenor placerades i jämnhöjd 
med skenor på lastkajen. Det fanns domkrafter, spel och stödklossar 
ombord på vagnen till hjälp för att fästa och lossa transformatorn.370

Med anledning av den förestående transformatorinstallationen reste två 
ingenjörer från ASEA till Kiruna i slutet av juli 1913. Förutom monterings-
arbetet skulle dessa två övervaka materialens fördelning mellan de olika 
transformatorstationerna. Det var även tänkt att en montör skulle följa med 
till Kiruna men han blev försenad och anlände först i augusti.371 Under de 
följande två månaderna anlände ytterligare två montörer från ASEA i 
samma ärende.372

Sammanlagt behövdes 36 hantlangare till de montörer som skulle 
installera transformatorerna. Hantlangarna kunde utgöras av vanliga 
arbetare och tas från banavdelningens personal. Den nytillträdande verk-
mästaren C. E. Wallin gavs ansvaret över hantlangarna samt uppdraget att 
kontrollera montagearbetet.373 Även en befattning som transformator-
stationsvakt inrättades. Denna tjänst bestod inte av något egentligt 
underhålls- eller reparationsarbete utan omfattade endast bevakning, även 
om det ibland kunde inkludera reparationer av smärre fel. Vakten skulle en 
till två gånger dagligen gå igenom transformatorstationen och försäkra sig 
om att allt var som det borde. Alla iakttagelser skulle rapporteras till ett 
elektriskt befäl. Vakten skulle även på order från denne utföra 
omkopplingar och tillslagning av strömbrytare. Lämpligen kunde 
vakttjänsten utföras av redan befintlig personal och befattningen kunde 
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sammanföras med stationsmästarens vid de olika stationerna eller eventuellt 
hans närmaste man. Arbetet som vakt var inte svårt men ytterst viktigt 
vilket innebar att han alltid var tvungen att befinna sig i stationens 
omedelbara närhet.374

Under hösten 1913 skickades de första transformatorerna från Tyskland 
till Kiruna och de som skulle transporteras vidare flyttades till 
specialvagnar på andra tåg. En transformator på väg till Vassijaure skadades 
emellertid under transporten. Den låg på en specialvagn i ett vanligt 
malmtåg och, kanske beroende på vårdslös körning, törnade transformatorn 
emot något utefter vägen och skadade ett hjul och lager. Detta fick till följd 
att det beslutades att alla transporter efteråt skulle utföras med extratåg.375

Så skedde också med de två ytterligare transformatorer som senare i 
november anlände till Kiruna för vidare transport norrut.376 Flera arbeten 
inne i transformatorstationerna var ännu i november inte avslutade trots att 
transformatormontagen inletts. Det pågick målningsarbeten på sina håll och 
fortfarande hade inte jordade-, belysnings- och manöverledningar dragits på 
alla platser. Dessa skulle senare sättas fast på väggarna och målas i samma 
färg som dessa. Hedin meddelade baningenjören att det kunde hända att 
montaget kunde komma att skada målningsarbeten och därigenom orsaka 
en del efterarbeten.377

Öfverholm var noga med att påpeka för Hedin att vara vaksam mot Reb 
och Zolland. Den misstro som Öfverholm emellanåt visade mot Siemens 
och dess representanter i Kiruna har kunnat påvisas vid flera tillfällen. I 
november hade Hedin exempelvis diskuterat oljeströmbrytarna med Reb 
och när Öfverholm fick reda på detta ledde det till ett brev där Hedin 
uppmanades att hålla sig därifrån.

Du bör söka undvika allt samarbete med Reb, som ej är nödvändigt. Jag
förstår mycket väl att Du finner att det bör vara lämpligt att Reb får 
bestämma strömbrytaretypen, men skall Du senare finna, att så ej är fallet. 
Siemens oljeströmbrytare äro enligt mitt förmenande de sämsta, som 
marknaden bjuder på, och herr Zolland kommer nog att slingra sig, om något 
går på tok.378

Strömbrytarna borde istället köpas från ASEA eller Nya Förenade. Anbud 
från de sistnämnda hade Hedin redan fått medan Reb skulle ha ordnat ett 
anbud från ASEA. Då det senare visade sig att Reb inte lyckats ordna 
anbudet från ASEA, meddelade Öfverholm att han skulle ordna även 
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detta.379 Anledningen till Öfverholms varning till Hedin kan förklaras av att 
Warodell sedan oktober arbetade vid Porjus för att kontrollera montaget av 
kraftverksmaskineriet där.380 Med Warodell borta från Kiruna hade Hedin 
ingen som kunde hjälpa honom med Zolland. Då Öfverholm ibland 
bevisligen betraktade Zolland som besvärlig ansåg han förmodligen att 
Hedin behövde vägledning då denne var ny på plats och inte hade samma 
erfarenhet som Warodell av att arbeta med firmornas lokale arbetsledare.

En av de fyra transformatorerna i varje transformatorstation. 
Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum.
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I slutet av år 1913 utarbetade Hedin en rapport som meddelade statusen 
vid de fyra transformatorstationerna. I Kiruna hade två transformatorer satts 
in och alla oljeströmbrytarna var på plats. Isolatorer, induktionsstolpar och 
frånskiljare med manöveranordningar var nästan färdigmonterade medan 
spakarna till dem ännu inte installerats. Arbetet med att jordförbinda 
apparaterna var i full gång medan montaget av strömledningarna ännu inte 
påbörjats. Det saknades ännu vissa delar som inte levererats, såsom 
motstånd till överspänningsskydden. I Torneträsk var inga transformatorer 
installerade. Där var emellertid de övriga delarna redan monterade eller 
under arbete, exempelvis dragningen av strömledningar. I Abisko hade 
arbetet kommit ungefär lika långt som i Kiruna och två transformatorer var 
monterade. I Vassijaure var tre transformatorer insatta och stora delar av 
den elektriska utrustningen installerad på de fyra våningarna. Samtliga 
transformatorer hade anlänt och de fem som ännu inte monterats hade 
placerats i verkstaden. Där hade även mät- och belysningstransformatorer 
för 16 000 volt placerats tillsammans med oljeströmbrytare och alla 
isolatorer, induktionsstolpar och frånskiljare. Det fattades endast fyra 
80 000-voltslinjeströmbrytare. Hedin avslutade rapporten med att 
konstatera att ”mot arbetets gång synes ej vara något att anmärka.
Byggnadsarbetet är nu även i Vassijaure i huvudsak avslutat”.381

Sammanfattning
I detta kapitel har samarbetet mellan de centrala aktörerna i hanteringen av 
de tekniska utmaningarna relaterade till uppbyggnaden av den fasta 
elektriska anläggningens byggnader behandlats. Under 1909 utarbetade 
Byrån tekniska program för alla delar av Riksgränsbanans elektriska 
anläggning med kravspecifikationer på transformatorstationer, överförings-
och kontaktledningar samt kraftstationen. Det beslutades att fyra 
transformatorstationer skulle konstrueras och placeras i Kiruna, Vassijaure, 
Abisko och Torneträsk. I varje transformatorstation skulle det finnas fyra 
transformatorer, varav en i reserv. I transformatorstationerna skulle 60 000
V nertransformeras till 15 000 V för vidare distribution i kontaktledningen 
utefter linjen.

Ett viktigt inslag i innovationsprocessen var att ta del av utländsk 
teknisk kompetens och kunnande. Kunskapsinhämtning skedde därför på 
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flera olika sätt. Byråns tjänstemän åkte exempelvis på åtskilliga studieresor 
till järnvägar i Nordamerika och Europa för att på plats studera 
anläggningar och diskutera tekniska lösningar med utländska ingenjörer. 
Kunskapsinhämtning skedde också genom att nyckelpersoner fick möjlighet 
att arbeta vid utländska anläggningar, såsom Byråns ingenjör Hugo 
Rahmbergs långa vistelse vid Siemens anläggningar i Tyskland. Dessutom 
avhölls flera konferenser där tekniska frågor avhandlades.

Arbetsfördelningen mellan de centrala aktörerna fastställdes genom 
kontrakt och överenskommelser. Byrån, senare delegerat till distrikts-
förvaltningen i Luleå, ansvarade för röjning av arbetsvägar och 
konstruktionen av byggnader medan firmorna ansvarade för ritningar samt 
all montering av elektrisk apparatur. Firmornas interna uppdelning innebar
att Siemens utformade byggnadsritningarna medan ASEA ansvarade för 
konstruktionsritningar över de elektriska komponenterna. Samtliga ritningar 
skulle sändas till byrån för godkännande innan något arbete kunde inledas. 
Det var bestämt att alla väsentliga detaljer skulle vara klara och godkända 
innan den 1 januari 1911. För att byrån skulle hinna studera de inkomna 
ritningarna krävdes att de inkom minst en månad dessförinnan.

Under hösten 1910 kunde firmorna presentera de första byggnads-
ritningarna men det fortsatta arbetet försenades då många förslag inte direkt 
kunde godkännas av Byrån utan fick återsändas. Att skicka ritningar för alla 
omarbetningar och samtliga nya godkännanden medförde en omfattande 
korrespondens. Bristande rutiner vid denna hantering bidrog till ytterligare 
förseningar, vilket ofta påtalades av byrådirektör Ivan Öfverholm. 
Information nådde inte alltid alla parter, ibland skickades även handlingar 
till fel avdelningar. Postgången, brevskrivandet och bristande rutiner blev 
därför tidskrävande aktiviteter. I syfte att försöka lösa de uppkomna 
problemen och fastställa fungerande rutiner beslutade Byrån i augusti 1911 
att ta kopior på all inkommande post och skicka det vidare till tredje part. 
Denna åtgärd visade sig emellertid inte vara tillräcklig och vid en konferens 
under hösten beslutades att också all korrespondens gällande transformator-
stationerna skulle gå via ASEA.

Brevskrivande var emellertid inte den enda kommunikationsform som 
aktörerna använde sig av i sina kontakter med varandra. I det undersökta 
källmaterialet refereras det ofta till telefonsamtal och det finns mängder av 
telegram bevarade. Direktkontakt mellan aktörer var också vanligt före-
kommande. Dessa kontakter kunde ske i en mängd former, såsom genom 
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besök, inspektioner och konferenser. Vid dessa möten diskuterade aktörerna 
såväl tekniska- som organisatoriska- och logistiska frågor. 

I juni 1911 upprättade firmorna ett gemensamt arbetskontor i Kiruna 
med ingenjör Zolland från Siemens som platschef, Riksgränsbanans 
elektrifieringsbyrå (Reb). Under samma period placerade Byrån Torsten 
Warodell som representant i Kiruna. Han ansvarade för alla kontakter 
mellan Reb och SJ lokalt i Kiruna men kunde inte fatta egna beslut rörande 
beställningar eller förändra ritningar. Warodell hade dessutom i uppgift att 
sammanställa månadsrapporter till Byrån om Reb:s arbete. Det visade sig 
snart att Warodell och Zolland hade samarbetssvårigheter vilket upp-
märksammades av byrådirektör Öfverholm som var noga med att avtal och 
överenskommelser mellan parterna beträffande exempelvis arbetsfördelning 
skulle upprätthållas. Det förekom även vissa samarbetsproblem mellan SJs 
olika avdelningar i Kiruna beträffande kontorslokaler. Detta löstes emeller-
tid under sommaren.

Inledande mark- och grundarbeten kunde inledas under våren/
sommaren 1911 och byggnaderna blev till stor del färdiga under 1913. När 
byggnaderna stod färdiga var det dags att transportera transformatorerna 
från Siemens anläggningar i Tyskland till Riksgränsbanan. Transporterna 
gjordes på specialvagnar och inleddes under hösten 1913. Under den 
följande vintern monterades transformatorerna av firmornas montörer. I 
slutet av året anställde Byrån Erik Hedin som maskininspektör och ansvarig 
för den fasta anläggningen medan Rahmberg gavs ansvaret för de elektriska 
loken.

För att hela processen skulle kunna förlöpa utan problem krävdes att 
logistiken fungerade, allt måste vara på plats för att nästa led i processen 
skulle kunna ta vid. Om ett led försenades så innebar det att hela processen 
sinkades. Ritningar måste vara utarbetade innan kostnadsberäkningar och 
materialbeställningar kunde göras. Arbetare och material måste finnas 
tillgängliga innan grundarbeten kunde inledas. Allt arbete påverkades även 
av årstiderna och under den långa stränga vintern kunde inga byggnads-
arbeten utföras utomhus. 

Det är rimligt att anta att de centrala aktörerna, placerade i Stockholm, 
Västerås och Berlin, underskattade vinterns längd i Norrbotten och därför 
avsatte för lite tid till uppförandet av byggnaderna. Följden av de 
omfattande kommunikationsproblemen och den korta byggsäsongen, 
vanligen maj-september, blev att uppförandet av byggnaderna inlednings-



Sida � 119

vis försenades. Aktörerna visade emellertid att de var problemlösare. När 
väl fungerande rutiner utarbetats minskade kommunikationsproblemen och 
arbetet med byggnaderna visade sig kunna avslutas inom utsatt tid även om 
ritningarna i stort sett konstant varit försenade. 
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Kapitel 4 
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Den mest framträdande olägenheten beträffande denna 
bansträcka skulle vara de klimatiska förhållandena, som 
kunna tänkas vålla svårigheter dels för luftledningarna, dels 
för vattenkraftanläggningens drift. I bägge dessa afseenden 
har det dock visats, att någon anledning till allvarligare 
farhågor ej föreligger.382

Mauritz Sellander, 1910.
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arallellt med byggandet av transformatorstationer och verkstaden i 
Kiruna pågick arbetet med att utveckla och installera det elektriska 
ledningsnätet. Utstakningar av olika vägar för ledningssystemet 

påbörjades redan 1909 och fortsatte året därpå. Ledningssystemet var en 
vital del av det elektriska systemet där elektriciteten från kraftverket skulle 
transporteras till järnvägen. Överföringsledningar skulle sammankoppla
kraftverket i Porjus med de fyra transformatorstationerna utefter Riks-
gränsbanan. Därefter skulle kontaktledningen förse de elektriska loken med 
elkraft.  

I detta kapitel kommer teknikutvecklingen och monteringen av de 
ledningar, stolpar och isolatorer som kom att användas vid Riksgränsbanan 
att studeras. Arbetet med stolpsätting och montering av kontaktledning 
utfördes utefter järnvägsspåret, ofta långt från närmaste station och 
samhällen. Placeringen av kontaktledningar påverkade emellertid även 
stationsområden och bangårdar där hänsyn måste tas till bland annat 
spårens dragning. Innan stolpsättning och montering kunde ske måste i sin 
tur alla tillhörande komponenter i turordning utvecklas samt transporteras 
till Kiruna och därefter vidare utefter banan där olika arbetslag tog vid. Det 
krävdes många arbetare för detta och alla behövde de bostäder, vilket var 
svårt att uppbåda i det unga gruvsamhället Kiruna. Därutöver innebar de
kalla snörika vintrarna och inte minst senvinterns smältvatten stora
påfrestningar på denna del av systemet och utgjorde således ytterligare stora
utmaningar att hantera för de inblandade aktörerna för att arbetet skulle 
kunna fortskrida i den takt som föreskrevs i kontraktet. Det är således 
motiverat att även i detta kapitel lägga fokus vid hur de tekniska, 
organisatoriska och logistiska utmaningarna hanterades av de centrala 
aktörerna, och vilka endast kunde lösas genom interaktion och 
informationsutbyte dem emellan.

Som visats i föregående kapitel så var kontakten mellan de olika 
centrala aktörerna initialt inte speciellt samordnad eller organiserad vilket 
bidrog till förseningar och omfattande korrespondens. Det finns skäl att tro 
att detta även påverkade det parallella samarbetet i frågor rörande 
konstruktionen av komponenter för, och montaget av ledningssystemet. 

P
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Planering och förarbeten
Redan när kontraktet mellan Järnvägsstyrelsen och firmorna Siemens och 
ASEA undertecknades under sommaren 1910 hade en hel del lednings-
arbeten genomförts eller påbörjats. Under sensommaren 1908 hade en 1 km 
lång försöksledning konstruerats vid Vassijaure station där olika 
spänningsprov genomfördes. Försöken fortgick under den efterföljande 
vintern då även ledningar, stolpar och isolatorer testades i syfte att utreda 
hur de klarade av vinterförhållandena vid Riksgränsbanan. Dessutom 
undersöktes om anläggningen stod emot all den snö som kastades åt sidan 
av snöslungan som användes där. Försöksledningen visade sig klara alla 
dessa påfrestningar och fungerade alldeles utmärkt under de svåra 
vinterförhållandena. 

Under hösten 1908 framförde 5:e distriktet i Luleå önskemål om 
ytterligare betongförstärkningar av Nuoljatunneln. Detta för att förhindra att 
ledningarna skadades av nerrasande berg eller frös fast i isen som bildades 
av nerrinnande vatten från tunnelns tak. Det var inte bara Nuoljatunneln 
som granskades inför elektrifieringen. Fram till augusti 1909 hade alla 
tunnlar och snögallerier mellan Abisko och Riksgränsen undersökts och 
mätts upp. Nuoljatunneln med sina 875 meter var redan förstärkt med 
betongvalv och snögallerier vid dess båda öppningar vilket gjort att den 
sammanlagda längden blivit 1099 meter. Förutom denna fanns det även två 
andra tunnlar utefter banan, Tornehamnstunneln om 532 meter samt 
Kedkejoktunneln om 163 meter. 

Utefter Riksgränsbanan fanns 22 snögallerier av tre olika modeller som 
sammanlagt skyddade 5066 meter av järnvägen från snö. Samtliga snö-
gallerier blev beskrivna i en rapport där deras läge, längd, höjd och bredd 
redovisades. Höjden på gallerierna varierade mellan 4.95 meter och 5.3 
meter, men de flesta var 5 meter höga383 De lägsta snögallerierna skulle 
höjas under 1909 och året innan hade flera hundra meter rivits.384

Snögalleriernas höjd var avgörande för monteringen av kontaktledningarna 
då dessa måste anpassas till loket och bygelns höjd, vilket innebar att 
ledningen måste placeras en viss höjd ovan rälsöverkant (rök).

Även andra tekniska detaljer kring den elektriska anläggningen hade 
diskuterats tidigare. En avgörande fråga var att fastställa periodtalet i 
ledningsnät och motorer. Öfverholm hade under 1908 fått veta att motorer 
om 15 Hz var att föredra framför 25 Hz samt att tillverkare i både USA och 
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Europa övergått till det lägre periodtalet. Järnvägsstyrelsen samarbetade 
med ASEA i denna fråga redan innan anbudet antogs och kontrakten 
undertecknades. Öfverholm hade beställt ritningar av ASEA till såväl en 
enfasgenerator om 15 Hz som en trefasgenerator om 25 Hz. Dessa ritningar 
översändes från ASEA i oktober 1909.385 Fördelarna med 15 Hz gentemot 
25 Hz vid järnvägsdrift var framförallt att spänningsfallet i de långa 
ledningarna reducerades avsevärt. Det lägre periodtalet medförde också att 
spänningsvariationerna minskades, vilket gav en jämnare igångsättning och 
körning av loken.386

Principritning för kontaktledningsstolpe. Källa: SJ:s bildarkiv © 
Sveriges järnvägsmuseum
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Det fanns fler frågor som var i behov av utredning innan det praktiska 
arbetet med den elektriska anläggningen kunde inledas. Järnvägsstyrelsen 
behövde exempelvis ta ställning till hur överföringsledningen skulle dras 
från kraftstationen till Riksgränsbanan och hur de olika tekniska 
komponenterna till ledningsnätet skulle utformas.387 I de tekniska program 
som utarbetades under 1909 fastslogs ledningarnas dragning från 
kraftverket till de fyra transformatorstationerna i Kiruna, Abisko, 
Torneträsk och Vassijaure. Vid dessa stationer skulle överförings-
ledningsspänningen, som då beräknades till 60 000 volt, transformeras ner 
till 15 000 volt för att sedan gå ut i kontaktledningen vid järnvägsspåret. 
Överföringsledningarna skulle vidare placeras sju meter från marken och 
konstrueras av rostskyddat stål.388

Kontaktledningarnas minsta avstånd från rälsöverkant fastställdes till 
5,5 meter respektive 4,65 meter i tunnlar och snögallerier. Tråden i 
ledningarna skulle vara gjord av koppar och fästas vid isolatorer av glaserat 
fältspatsporslin. Dessa skulle i sin tur fästas på pinnar av stål eller 
smidesjärn som var monterade på stolparna. Alla bultar, bärjärn, stag och 
bärtrådar av stål skulle vara galvaniserade. Tråden skulle klara -30ºC samt 
en belastning av vindtryck om 125 kg per m² utöver den egna vikten. 
Kontaktledningsstolparna skulle tillverkas av trä och impregneras med 
tjärolja eller annat impregneringsämne. Det var vidare Järnvägsstyrelsens 
uppgift att leverera trästolparna till platsen.389

Det var ett stort antal trästolpar som behövdes till kontaktledningarna 
och redan hösten 1908 inleddes sonderingar för att försöka ta reda på 
varifrån de kunde rekvireras. Byrådirektör Ivan Öfverholm hade en bror 
som arbetade som jägmästare i Hennan, Hälsingland. Brodern Albert 
kontaktades i oktober 1908 med en förfrågan om han själv hade möjlighet 
att ge en offert på stolparna eller om han visste om någon annan som kunde 
det. Järnvägsstyrelsen hade beräknat att det skulle komma att krävas 4 000 
stolpar om 12 meter, 6 500 stolpar om 10 meter och 2 000 stolpar om 8 
meter. Sammanlagt rörde det sig om över 12 000 stolpar som skulle 
levereras. Det fastställdes också en del krav beträffande stolparnas kvalitet. 
De skulle allihop vara av furu, vara vinterhuggna och raka, de fick som 
mest vara 200 mm krokiga åt något håll. Dessutom skulle stolparna ha en 
rotdiameter om minst 250 mm.390 Brodern Alberts svar på denna förfrågan 
har inte återfunnits i det undersökta källmaterialet. 
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De första utstakningarna av arbetsvägar och ledningar mellan Porjus –
Gällivare och Vakkokoski – Kiruna genomfördes under våren och 
sommaren 1909. Då var det fortfarande osäkert var kraftstationen skulle 
byggas, men det stod mellan Vakkokoski och Porjus.391 Stakningen av 
överföringsledningen från Kiruna och sedan vidare utefter järnvägen till 
Vassijaure skulle också genomföras under sommaren. Arbetet utfördes av 
Järnvägsstyrelsen, bland annat för att förenkla anbudsgivarnas förberedelser 
och göra anbuden lägre.392 Efter att stakningen avslutats i augusti 1909 
skickade Byrån en kartskiss över trakten mellan Vakkokoski och Kiruna till 
ASEA där den föreslagna kraftledningen var markerad.393 Detta ägde rum 
parallellt med det sista anbudsförfarandet och det är inte klarlagt huruvida 
övriga anbudsgivare fick tillgång till detta material. Det kan dock antas att 
så var fallet i och med att stakningsarbetena skulle vara anbudsgivarna till 
hjälp inför planeringen. 

Distriktsförvaltningen för 5:e distriktet i Luleå ansåg att arbetet med 
utstakningen för de elektriska ledningarna mellan Vakkokoski – Kiruna –
Riksgränsen kunde inledas den 10 juni, men endast under förutsättning att 
någon av Byråns ingenjörer kunde leda arbetet och om arbetarna kunde 
utgöras av vanliga hantlangare. Vid den tiden borde även våren ha 
framskridit så pass långt att snö och tjäle inte skulle utgöra något hinder vid 
arbetet. Om det skulle krävas schaktmästare behövde dessa anställas av 
Järnvägsstyrelsen då det inte fanns några inom distriktet.394

Baningenjör Gärde i Kiruna fick uppdraget av bandirektören i Luleå att 
tillhandahålla ”nödiga redskap och utstakningsmaterialer” inför 
utstakningen. Gärde var emellertid osäker på vilka material och redskap han 
egentligen skulle ordna fram. I ett brev till Byrån i Stockholm ville han få 
upplysningar om detta men även avseende hur själva stakningsarbetena 
skulle gå till rent praktiskt. Gärde ville också veta hur mycket personal som 
behövde anlitas.395

I svaret från Byrån framgick att arbetet med utstakningarna skulle 
utföras av två arbetslag med tre grupper i varje. Den första gruppen, kallad 
”stakningsgruppen”, skulle ledas av en ingenjör och i övrigt bestå av fyra 
hantlangare. En av dessa skulle utföra röjningsarbeten, en skulle bära stakar 
medan en annan skulle transportera stakarna från järnvägen till 
stakningslinjen. Den fjärde hantlangaren skulle vara redo att rycka in där 
det behövdes. Den andra gruppen, ”längdmätningsgruppen”, skulle bestå av 
en kompetent banvakt att leda längdmätningen och två hantlangare. Grupp 
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tre, ”nivelleringsgruppen”, utgjordes av en nivellöri och en hantlangare. 
Nivellören skulle vara elev vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). 
Sammanlagt skulle två ingenjörer från Byrån leda var sitt arbetslag 
bestående av två nivellörer, två kompetenta banvakter och 14 hantlangare.396

De redskap som behövdes utgjordes av nivelleringsinstrument, skalor, 
måttband om 50 eller 100 meter, yxor, järnspett samt 100 störar om 4 meter 
och 2000 läkter (stänger) om 1,5 meter. Arbetet skulle utföras genom att 
grupperna först fann lämpliga brytpunkter utefter banan och därefter 
stakade räta linjer mellan dem. Linjerna skulle sedan nivelleras och 
längdmätas. Själva stolpplaceringen och avståndet mellan dessa skulle 
bestämmas senare av Järnvägsstyrelsen eller entreprenören. Av detta skäl 
var det viktigt att också föra anteckningar om markens beskaffenhet.397

Utstakningsarbetena skulle inledas först i mitten av juni då avvägnings-
instrumenten med tillbehör inte fanns i Kiruna utan måste tas med av 
personalen från Stockholm.398

Ingenjörerna Warodell och Rahmberg blev utsedda att leda arbetet. 
Efter ett par veckor skulle en av dem ersättas av ingenjör Rosborg och 
istället resa tillbaka till Stockholm för att där sammanställa det material som 
då fanns tillgängligt. Två avgångselever från KTH, Karl Ahlberg och Paul 
Östlihn, anställdes som nivellörer. Därutöver skulle Byråns ingenjör, Carl 
Montelius, resa norrut för att till en början övervaka arbetet och se till att 
det blev enhetligt utfört.399 Efter att utstakningsarbetena avslutats i augusti 
vitsordades speciellt nivellören Ahlberg för sitt intresse och skicklighet.400

Det är lätt att föreställa sig hur stakningsarbetarna drog fram över 
ödemarken, plumsande igenom myrarna i sommarhettan med svärmar av 
mygg och knott runt omkring sig. Surrande horder av insekter som försökte 
finna minsta lilla glipa av hud för sina attacker. Sannolikt påverkade även 
Norrbottens ljusa sommarnätter sömnen för de tillresta arbetarna. 

Den 20 maj 1910 fattade Riksdagens båda kamrar beslutet att 
elektrifiera Riksgränsbanan med elektricitet utvunnen från en kraftstation 
vid Porjusfallen. Endast några dagar senare beslutade Järnvägsstyrelsen att 
inleda utstakningen av de elektriska överföringsledningarna mellan Porjus 
och Kiruna. Arbetet förväntades vara klart inom två månader,401 och skulle 
denna gång ske i tre stakningslag med samma sammansättning som året 

i Nivellör är den person som mäter den relativa höjdskillnaden mellan två eller flera punkter i 
landskapet. Till sin hjälp kan nivellören använda avvägningsinstrument, såsom vattenpass, sikte 
och graderade stänger. Källa: Nordisk familjebok, Uggleuplagan (1913), s. 1073.
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innan. De tre lagen skulle även denna gång ledas av ingenjörerna Warodell, 
Rahmberg och Rosborg och arbetet skulle utföras på samma sätt som 
tidigare, vilket speglar hur den tidigare stakningen betraktades som 
framgångsrik.402 De tre ingenjörerna skulle även verkställa en renstakning 
av den tidigare stakningen mellan Kiruna och Vassijaure. Hantlangare 
skulle anställas av 5:e distriktet som även skulle ställa förråd och redskap 
till förfogande.403 Från Järnvägsstyrelsen utställdes 12 stående fribiljetter för 
sträckan Kiruna – Riksgränsen vilka skulle återsändas efter staknings-
arbetets slut.404

Efter att stakningsarbetena avslutats under sensommaren 1910 kunde 
ritningen över den planerade dragningen av överföringsledningen 
fastställas. Sträckning utgick från det planerade ställverket i Porjus och gick 
sedan mot Gällivare fram till Kuosakåbbo. Därefter drogs den norrut genom 
ödemark fram till Linaälv på järnvägslinjen Gällivare – Kiruna. Därefter 
följdes järnvägen på höger sida om spåret till Kiruna. I Kiruna korsade 
ledningen både järnvägsspåret och en bilväg för att sedan dras på vänster 
sida förbi bangården och stationen innan den åter korsade järnvägen för att 
kopplas in i transformatorstationen vid lokstallarna. Därefter följde 
överföringsledningen järnvägen till de tre återstående transformator-
stationerna i Torneträsk, Abisko och Vassijaure.405 Motivet till att dra fram 
ledningar utefter järnvägen var framförallt för att underlätta framtida tillsyn 
och reparation av kraftledningen, stolpar och isolatorer.406 Under sommaren 
1910 inleddes även arbetet med kraftstationen i Porjus.407

Under utstakningen av överföringsledningen blev det uppenbart att det 
var omöjligt att inrymma alla stolpar på den mark som Järnvägsstyrelsen 
förfogade över. Enligt en kungörelse från överdirektör Klemming var det 
distriktsförvaltningen för 5:e distriktets uppgift att försöka träffa lämpliga 
överenskommelser med markägarna. Om detta inte lät sig göras skulle 
frågan om expropriation prövas av Järnvägsstyrelsen.408 Det visade sig även 
att problem kunde uppstå på statlig mark. Enligt det utarbetade förslaget 
skulle överföringsledningen komma att dras över Sveriges första och 
nyligen inrättade nationalpark, Abisko. Den 26 juli 1910 anhöll Järnvägs-
styrelsen med anledning av detta hos Kungl. Maj:t om tillstånd att utföra de 
nödvändiga arbetena genom nationalparken. Konungen remitterade ärendet 
till Domänstyrelsen och Vetenskapsakademien för utlåtande. Båda dessa
instanser godkände Järnvägsstyrelsens anhållan, vilket meddelades Järn-
vägsstyrelsen i slutet av oktober samma år. Järnvägsstyrelsen blev dock 
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anmodad att gå försiktigt fram inom nationalparken och inte orsaka onödig 
skada. ”… åligger det Eder att låta tillse, att vid arbetets utförande naturen 
inom nationalparken i möjligaste mån skonas för åverkan. Hvilket Eder till 
svar och efterrättelse härigenom i nåder meddelas.”409 När stakningarna var 
genomförda och projektet givits tillträde till Abisko nationalpark, blev nästa 
moment att bestämma stolparnas utformning och deras placering utefter den 
planerade leden. Dessutom behövdes det utföras en del skogsröjning.

För att underlätta arbetet med stolpsättning och monteringen av 
ledningar beslöts att en linjegata skulle huggas upp från Porjus till den 
nordligaste transformatorstationen i Vassijaure. I november 1911 gav 
Järnvägsstyrelsen således Kungl. Domänstyrelsen i uppdrag att genom 
berörda jägmästare verkställa utstämpling av skog från Porjus till järnvägs-
spåret vid Linaälv. Linjegatan borde vara minst 5 meter bred samt borde 
alla höga träd på sidorna om den fällas, så att de inte kunde blåsa ner och 
därigenom skada ledningarna.410 Domänstyrelsen uppdrog åt över-
jägmästaren i Luleå att beordra jägmästarna i Storbackens och Gällivares 
skogsdistrikt att med hjälp av assistenter snarast värdera skogen utefter den 
föreslagna och markerade linjegatan. En representant från Reb skulle även 
närvara.411 Distriktsförvaltningen i Luleå fick uppdraget att ta hand om det 
fällda virket. Intäkterna från försäljningen av virket skulle finansiera 
utgifterna för stämpling, fällning, transportering och tillvaratagande. Reb 
fick uppdraget att verkställa uthuggningen och fälla alla träd som var högre 
än sju meter i närheten av linjegatan.412

Ett annat problem som måste lösas inför stolpsättning och montaget av 
kontaktledningarna under 1912 var arbetarnas bostadssituation. Redan vid 
planeringen stod det klart detta kunde bli bekymmersamt då det inte fanns 
tillräckligt med bostadshus utefter banan där arbetarna kunde inackorderas. 
En lösning var att hysa huvuddelen av dem i järnvägsvagnar. Ingenjör 
Zolland hade även föreslagit baracker men det godkändes inte av Byrån 
som bara medgav flyttbara vagnar. Byrån ville veta antalet i god tid innan 
så de kunde rekvireras.413 I början av augusti 1911 hade Zolland ordnat 
några vagnar till bostäder. Han hade också givits löfte om att det fanns plats 
för folk i några hus och baracker mellan Linaälv och Kiruna. Öfverholm 
kontaktade Warodell och undrade om detta stämde och om Reb menade att 
detta skulle bekostas av Byrån. Samtidigt påpekade han att Warodell inte 
fick lova Zolland några nya vagnar innan han kontaktat Byrån och fått 
tillstånd. Öfverholm menade att det var viktigt att Warodell var den som 
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skötte detta och att Zolland inte förhandlade direkt med distriktets 
tjänstemän.414 Han menade vidare att Zolland ansåg att det var Byrån som 
skulle betala hyra för all eventuell inkvartering av arbetare och upplåta 
baracker till de resterande. Öfverholm påpekade för Warodell att all 
eventuell hyra skulle betalas av Reb själv och att Byrån endast hade 
skyldighet att upplåta bostadsvagnar till disposition.415

Med anledning av bostadsproblematiken tog Öfverholm kontakt med 
Ivar Virgin,i byrådirektör för Maskinbyrån, för att rekvirera järnvägsvagnar. 
Vagnarna som skulle användas till bostäder kunde enligt Öfverholm med 
fördel utgöras av ”gamla kasserade täckta gods- eller personvagnar”. Han 
beräknade att det behövdes minst 20 vagnar och ville att de skulle sändas 
till Kiruna.416 Distriktsförvaltningen i Luleå gavs sedan i uppdrag att ordna 
fram vagnarna som skulle besiktigas före de skickades iväg såväl som efter 
återställandet. Daglig hyra skulle utgå med 1 kr för täckt vagn och 0.75 kr 
för öppen.417 Byrån bedömde i en senare beräkning att det skulle behövas 
totalt 72 täckta vagnar för att fylla hela behovet av bostads- och montage-
vagnar under 1912.418

Zolland hävdade dock fortfarande att Järnvägsstyrelsen enligt 
kontraktet var skyldiga att anordna baracker till arbetarna. Detta 
tillbakavisades av Öfverholm som menade att Järnvägsstyrelsen endast 
hade skyldighet att anskaffa bostadsvagnar samt lagerutrymmen åt Reb 
såsom han tidigare påtalat. Byrån hade ingen skyldighet att ordna andra 
bostäder och än mindre att låta bygga några arbetarbaracker. Öfverholm 
påtalade vidare att arbetarnas bostadsvagnar endast var till för tillfällig 
personal under sommarmånaderna och att de skulle placeras på sidospår vid 
stationer så att de inte störde den reguljära trafiken. All övrig personal 
måste Reb ordna bostäder åt själv. I och med att Reb inte vidtagit några som 
helst åtgärder för att uppföra bostäder och marketenterier förmodade 
Öfverholm att detta förmodligen skulle komma att innebära problem för 
Reb senare.419

Bostadsförhållandena hade ännu inte i september lösts på ett tillfreds-
ställande sätt enligt Zolland. Arbetarna som arbetade utefter spåret hade 
fortfarande bara uttjänta järnvägsvagnar att bo i och det började redan bli 
kallare. Han försökte återigen få Byrån att bekosta uppförandet av bostäder 

i Ivar Virgin (1872-1935) utexaminerades från KTH 1895 och anställdes som ritare vid SJ 1897.
Under åren 1904–1912 var han byrådirektör för Maskinbyrån. Virgin befordrades 1913 till 
distriktschef för 5:e distriktet och 1914 till ordförande för SJ:s änke- och pupillkassa. Källa: 
Varenius (1931), s. 172-173.
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vilket dock bestämt avslogs av Öfverholm som menade att Zolland istället 
borde ordna sovsäckar från Stockholm till arbetarna; med sådana borde de 
klara sig ytterligare en tid framöver. Öfverholm betonade dessutom att 
Zolland borde ordna flyttbara baracker för sina arbetare. Annars befarade 
han att Reb inte skulle kunna utföra något arbete under den kommande 
vintern.420

Kontaktledningens stolpar
Under första halvåret 1911 arbetade Byrån med flera viktiga frågor rörande 
kontaktledningsstolparna. Material, utförande och placering skulle utredas
och fastställas innan arbetet med stolpsättningen kunde inledas. Det krävdes 
exempelvis en del förändringar av stationsområdena utefter Riksgränsbanan 
inför den förestående stolpsättningen.i I övrigt skulle kontaktledningen följa 
spåret mellan stationerna, vilket innebar att stolpsättningen inte krävde lika 
mycket planering på dessa sträckor. I augusti 1911 fick Warodell i uppgift 
att se om Byråns förslag till utplacering av stolpar på stationsområdet i 
Kiruna var praktiskt genomförbart. Warodell skulle också visa planerna för 
de lokala tjänstemännen i Kiruna och återkomma till Byrån med eventuella 
ändringsförslag.421 Samma månad utarbetade SJ:s Banbyrå förslag till 
spårdragningar utanför lokstallarna i Kiruna vilka Byrån ansåg var bra.422

I september skickade Byrån ett omarbetat förslag till distrikts-
förvaltningen i Luleå där alla lägen för kontaktledningsstolparna var 
inritade.423 Distriktsförvaltningen i Luleå påpekade att ritningarna inte 
beaktade några av spåren på bangården i Kiruna vilket kunde få 
konsekvenser vid placeringen av stolparna där. Distriktsförvaltningen var 
dessutom orolig för kontaktledningens placering vid de platser där ångloken 
fyllde på vatten; det fanns en risk för att eldare som klev upp på ånglokens 
tendrar vid vattenfyllnad kunde komma i beröring med ledningen.424 Vad
gällde malmbangården konstaterade distriktsförvaltningen vidare att det, 
givet att inga personvagnar passerade där, inte innebar någon direkt fara för 

i Även rangerbangården utanför gruvan i Kiirunavaara måste förändras tillsammans med en 
sektion av tunneln i gruvan. Samtal fördes därför kontinuerligt mellan byrådirektör Öfverholm och 
ingenjör Bildt vid LKAB angående detta. I juli 1910 skickade LKAB:s direktör Lundbohm de nya 
ritningarna över tunnelavsnittet till Byrån för påseende. Planen för rangerbangården var då ännu 
inte fastställd. Källa: RA SJ-EBR. Signum EII, In- och utgående skrivelser. Volym 6, H-L9, 1908 
– 1911. L7, LKAB. Brev från H. Lundbohm till I. Öfverholm. 28 juli, 1910.
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passagerares säkerhet om stolparna stod lite närmare spåren. ”Personvagnar 
med folk, som sträcka ut hufvudet passera ju ej där, och då är det ej så 
viktigt.”425 Totalt sett skulle vidare antalet stolpar på området minska genom 
att alla belysningsstolpar togs bort och lamporna istället placerades på 
kontaktledningsstolparna.426

Några stolpar måste placeras på LKAB:s mark, vilket Warodell tog upp 
med ingenjör Bildt vid LKAB. Enligt Bildt innebar placeringen inget 
problem för LKAB, som utan ersättning kunde upplåta mark för detta. 
Öfverholm ville dock få detta bekräftat av direktör Lundbohm427 som i sin 
tur endast hade att erinra mot en av stolparnas placering.428 Detta åtgärdades 
på den följande planritningen över stationsområdet.429

I slutet av november hade Byrån utformat nya ritningar för alla 
stationsområden utefter Riksgränsbanan där nya spårdragningar och stolpar 
var inritade. Avståndet till spårens mitt var 2.6 meter förutom vid 
stationshusen, där avståndet utökats till 3 meter.430 Baningenjör Gärde i 
Kiruna hade haft invändningar mot placeringen av vissa stolpar och Byrån 
ville i mitten av december att bandirektör Santesson skulle beordra Gärde 
att lämna sina förslag snarast, detta för att ledningsarbetet borde sättas 
igång så fort som möjligt följande vår.431 Gärdes anmärkningar rörde 
spårlängden vid stationerna i Stenbacken, Björkliden och Kopparåsen. Med 
tågsätt bestående av 40 vagnar, två lok samt en godsfinka blev längden 
ungefär 290 meter. Således var mötesspåren där för korta och behövde 
förlängas till minst 300 meter. De kunde utföras som rundspår vid 
stationerna. Med dessa förändringar av spåren måste även stolparnas 
placering ändras.432

Under första halvan av 1911 beslutade Byrån att kontaktlednings-
stolparna skulle tillverkas av järn istället för trä. Trästolpar hade använts vid 
försöksledningen i Vassijaure samt vid banorna som Järnvägsstyrelsen låtit 
uppföra i Stockholm för testverksamhet 1905-1907. Trästolparna hade 
emellertid visat sig innebära vissa nackdelar. De som inte varit 
impregnerade hade ofta fattat eld vid isolatorfel. Vidare ruttnade de även i 
jordytan vilket innebar att de kunde blåsa omkull vid kraftig vind. 
Ytterligare ett problem utgjordes av att de kunde kröka sig under tyngden 
från ledningarna och därigenom påverka driften genom att kontakttrådens 
läge ändrades. Användes istället järnstolpar, som inte böjde sig lika enkelt 
som trästolpar, kunde antalet stolpar reduceras och problemet med påverkan 
från kontakttrådens vikt undanröjas. Med järnstolpar förenklades 
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underhållet samtidigt som säkerheten ökade.433 De omfattande erfaren-
heterna vid denna tid från användandet av telegrafstolpar av trä kan också 
ha påverkat valet att använda järnstolpar. 

Järnstolpar betingade dock en högre styckekostnad än trästolpar. För att 
minska denna fördyring fastställde Byrån att spännvidden, det vill säga 
stolparnas avstånd från varandra, skulle ökas till 50 meter mot tidigare 
fastslagna 30 meter. Detta innebar att det behövdes färre stolpar. Med hjälp 
av en stabiliserande bärtråd i koppar om 50 mm² kunde kontaktledningen 
monteras på detta stolpavstånd. Kontakttråden skulle tillverkas av 8-formig 
koppartråd om 80 mm². Ytterligare en fördel med att placera stolparna 
glesare var att sikten från loken förbättrades något.434

Första spadtaget vid kraftledningsbygget, sommaren 1911. Källa: SJ:s bildarkiv 
© Sveriges järnvägsmuseum.
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Under sommaren 1911 beräknade Byrån att det behövdes 2 500-3 000 
järnstolpar till kontaktledningen och i slutet av juli 1911 fick Förrådsbyrån i 
uppgift att infordra anbud på tillverkningen av dessa. Stolparna skulle vara 
mönjestruknai en gång och utländskt material kunde få användas. 
Leveranstiden för de första 200 stolparna var satt till högst 6 veckor.435

Sonderingar fördes med firmorna angående tillverkning men initialt 
verkade Byrån ha ansett att deras pris var för högt. Samma sommar hade 
Öfverholm under en vistelse i Båstad fått ett brev av kollegan Carl 
Montelius, där denne bifogat prisuppgift på stolpar från Siemens. Montelius 
var inte nöjd med priserna och påpekade ”att S.S.W. [Siemens-Schuckert 
Werke] söka uppskörta oss är tydligt”.436

ASEA lämnade en offert i augusti där en stolpe om 10 meter och med 
en nettovikt av 300 kg betingade ett pris av 71 kr. Priset ändrades med 0,24 
kr/kg vid förändring av stolpens längd. Utfördes stolpen längre ökade 
kostnaden medan priset reducerades om den gjordes kortare. ASEA var 
beredd att leverera stolparna enligt Järnvägsstyrelsens direktiv angående 
leveranstid och antal. Det påpekades även att avsikten var att endast 
använda svenskt material vid tillverkningen.437

ASEA:s anbud ansågs fördelaktigast och godtogs därför av Byrån.438

Det var två olika typer av stolpar som skulle tillverkas, vanliga kontakt-
ledningsstolpar och avspänningsstolpar, båda med längd om 7-11 meter.439

Avspänningsstolparna reglerade trådens spänning genom spännvikter om 4-
8 kg per mm². Detta innebar att trådarna hade konstant spänning oberoende 
av påverkan vid temperaturvariationer. Varje avspänningsstolpe skulle 
placeras på 1500 meters avstånd och sträckan däremellan utgjorde en 
sektion.440 Stolparnas längd avgjordes av placeringen. De kortaste om 7 
meter var bergstolpar som sattes i utsprängda gropar, medan de längre 
placerades på övriga platser. Alla stolpar skulle dock nå en höjd av 7.4 
meter över rälsöverkant på fria sträckor.441

Byrån hade inget att invända mot ASEA:s ritningar angående 
avspänningsstolparna men anmärkte däremot på stolpfotens konstruktion 
och fästning. ASEA hade gjort en provstolpe vilken Byrån ansåg, 
tillsammans med ritningarna, visade att bultarna borde placeras annorlunda 
mot fundamenten så att inte vinkeljärnen böjde sig på grund av kraften. 
Dessutom saknades stege eller annan anordning för att klättra upp för 

i Mönja eller blymönja: Färg av blyoxid och linolja som användes till rostskydd. Källa: Teknisk 
tidskrift andra omgången 1872, s. 123 ff.
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stolparna.442 ASEA skulle tillverka stolparna i samarbete med Siemens och 
trots anmärkningarna beställde ASEA därefter stolpar av sin tyska 
samarbetspartner utan att ritningarna formellt godkänts. När Byrån fick reda 
på detta påpekades att alla ritningar måste inlämnas i två exemplar för 
godkännande innan firmorna kunde beställa eller låta tillverka stolparna. 
Även om ritningarna i princip godtagits av Byrån hade inte alla prov 
genomförts. Byrån påpekade vidare att redan utförda prov lett till vissa 
anmärkningar.443

Samtidigt som stolparnas utförande diskuterades mellan Byrån och 
firmorna skulle det exakta antalet stolpar vid anläggningen fastställas. Detta 
var givetvis viktigt ur flera aspekter, inte minst beträffande hur många 
stolpar som skulle beställas. Byråns ingenjör G. Sandvall reste därför till 
Kiruna i mitten av oktober för att besiktiga dittills gjorda arbeten och få 
exakt information om hur många järnstolpar som behövdes. Sandvall fick i 
uppgift att gå hela sträckan och lämna dagliga rapporter till Warodell 
beträffande hur långt han kommit och hur många stolpar som fordrades.444

Sandvalls arbete var avslutat i november och enligt hans beräkningar 
krävdes 1 750 normala stolpar i längderna 9, 9.5, 10, 10.5 och 11 meter 
samt 175 avspänningsstolpar i längderna 10, 10.5 och 11 meter.445

Av någon anledning ändrades plötsligt beslutet om vem som skulle 
tillverka stolparna. ASEA:s anbud hade godtagits av Byrån i oktober 1911 
men redan månaden efter hävdes kontraktet och ett nytt kontrakt upp-
rättades där Järnvägsstyrelsen fick uppdraget att anskaffa stolparna.446 Det
studerade källmaterialet lämnar ingen förklaring till detta. I och med att 
ASEA inte längre skulle tillverka stolparna måste Byrån hitta en ny 
leverantör. SJ:s Förrådsbyrå fick i uppdrag att gå ut med ett nytt anbud i 
vilket det fastslogs att Järnvägsstyrelsen hade rätt att öka eller minska 
antalet stolpar med 20 %, att det, liksom tidigare, avsåg 1900 stolpar samt 
att företaget som fick anbudet skulle åta sig att leverera minst 120 stolpar 
per vecka.447

SJ:s Förrådsbyrå skickade i november även ett anbud till några utvalda 
företagi avseende tillverkning av 434 900 kg U-järn, 16 500 kg L-järn och 
104 000 kg plattjärn. Materialet skulle vara gjutmetall och tillverkat enligt 
martinmetoden med en högsta fosforhalt om 0,07 %. Besiktning av de olika 

i Följande företag fick förfrågan: Stora Kopparbergs Bergslags AB, Fagersta Bruks AB, AB 
Bånglus Rörverk (?), Strömsnäs Bruks AB, Horndals Järnverks AB (?), Avesta Järnverks AB, 
Motala Verkstads Nya AB, AB Flemminge Järnverk, Kohlina Järnverks AB (?). Företag med (?) 
innebär att stavningen är osäker.
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profilerna skulle utföras av SJ och det fick inte finnas otätheter, flagor eller 
sprickor i materialet. Nya leveranstider innebar att U-balkarna skulle 
levereras från januari till den 1 maj 1912, L-järnen senast den 1 februari och 
plattjärnen senast den 1 mars. Materialet kunde transporteras genom SJ:s 
försorg om det levererades till en station vid en statsbana. Vid eventuell 
försening måste företaget plikta med 1% av partiets värde per dag.448

I december undertecknades ett kontrakt mellan Järnvägsstyrelsen och 
Stora Kopparbergs Aktiebolag i Falun angående valsat järn till kontakt-
ledningsstolpar i enlighet med den fastställda mängden.449 Kontrakt skrevs 
även med Aktiebolaget Södertelje Verkstäder angående konstruktion och 
leverans av 1 900 ledningsstolpar, varav 1750 skulle vara av den vanliga 
modellen, mellan 9-11 meter, och 150 vara avspänningsstolpar mellan 10-
11 meter.450 Precis som tidigare fastställdes att materialet skulle tillverkas i 
enlighet med Byråns ritningar samt att Byrån hade rätt att skicka en 
kontrollant till verkstäderna att övervaka arbetet. Kontrollanten kunde 
anlända oanmäld och ägde tillträde till hela verkstaden under arbetstid. 
Dessutom hade han rätt att fritt använda företagens arbetare, maskiner och 
material för att genomföra de kontrollprov han ansåg nödvändiga. 
Kontrollanten skulle också granska alla stolpar när de var färdiga, dock 
innan de mönjemålats, inför sändning.451

Det blev efterhand tydligt att det behövdes fler stolpar än vad som 
beräknats och därför undertecknades i april 1912 ett nytt kontrakt mellan 
Järnvägsstyrelsen och Stora Kopparbergs Aktiebolag i Falun angående 
ytterligare leveranser av valsat järn. De nya leveranserna innefattade 76 500 
kg U-balkar, 20 200 kg plattjärn samt 7 700 kg vinkeljärn.452 Det var vidare 
inte endast järnstolpar som krävdes till kontaktledningen. Vid 
stationsområden krävdes exempelvis också ledningsbryggor för att hålla 
uppe ledningstråden över flera spår. I månadsskiftet maj/juni under-
tecknades således ett nytt kontrakt mellan Järnvägsstyrelsen och 
Aktiebolaget Södertälje Verkstäder angående leveranser av lednings-
bryggor, konsoler och andra detaljer till kontaktledningarna.453 I juli hade i 
sin tur Bultfabriks Aktiebolaget Hallstahammars levererat alla beställda 
hakskruvar samt stagjärn och väntade på betalning.454 Trots ökade järn-
leveranser under 1912 visade det sig att det krävdes än mer järnmaterial till 
kontaktledningar och stolpar. I början av 1913 fick därför Nya Aktiebolaget 
Atlas i Stockholm kontrakt på att montera 31 ledningsbryggor med 
tillhörande material liksom 176 konsoler och 659 stolpar. Balkar och järn 
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skulle konstrueras och levereras av Motala verkstad och Stora Kopparberg. 
De färdiga objekten skulle sändas norrut från mitten av mars till den 3 
maj.455

I kontraktet mellan Järnvägsstyrelsen och firmorna Siemens och ASEA 
fastställdes att endast 35 % av kostnaden för anläggningen fick användas till 
inköp av utländskt material. Om det visade sig att ett utländskt material var 
5 % billigare än ett motsvarande svenskt skulle varje sådan post prövas av 
Järnvägsstyrelsen.456 I maj 1912 uppskattade firmorna att denna gräns skulle 
komma att överskridas och att de köpt utländskt material till ett värde av 
42.3 % av den totala kostnaden om 5 056 000 kr. Den fastställda import-
regleringen om 35 % innebar att totalsumman uppgick till 1 772 000 kr 
medan de estimerade kostnaderna blev 2 136 000 kr, det vill säga 364 000
kr för mycket. Om detta visade sig bli den faktiska kostnaden kunde 
firmorna räkna med att summan blev avdragen från totalbeloppet. En 
möjlighet som Järnvägsstyrelsen övervägde för att komma ifrån detta var att 
räkna kostnaden för råkoppar som inhemskt material. Detta innebar en 
eftergift om 506 000 kr, vilket medförde att firmorna hamnade under den 
fastlagda importgränsen. Råkoppar användes framförallt vid tillverkningen 
av ledningar och generatorernas spolar. Järnvägsstyrelsen ville dock att 
Siemens återkom med en fullständigare beräkning över kostnaderna för 
inköp utomlands457 och en fullständig tablå över vilka delar som firmorna 
tänkte låta tillverka i utlandet samt kostnaden för detta. Utan en uppdelning 
mellan kostnaderna för ledningar, lok, transformatorstationer och andra 
komponenter kunde inte Järnvägsstyrelsen bedöma huruvida en eftergift var 
motiverad eller ej.458

En stor del av anläggningskostnaden utgjordes av priset för järn och 
koppar. I kontraktet från 12 och 23 juli 1910, beräknades det dåvarande 
kopparpriset utifrån Londons kopparnoteringar i ”Mining Journal”. Priset 
på samtliga järndetaljer baserades i sin tur på priset för balkar och 
vinkeljärn från den 10 september 1909, det framgår emellertid inte varifrån 
prisuppgiften hämta.459 Enligt Byrån var priset för järn svårare att fastställa 
än priset för koppar och i Tyskland hade järnpriset ökat beroende på den 
”forcerade byggnaden af fartyg för flottans räkning”.460 Men under 1912 
hade även kopparpriserna stigit, framförallt beroende på att flera 
amerikanska kopparverk var under ombyggnad. Byrån förmodade att 
priserna skulle falla efter sommaren, när flera av dem åter tagits i drift. 
Innan sommarens utgång behövdes endast 150 ton koppar för kontakt-
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ledningen mellan Kiruna – Riksgränsen samt högst 10 ton för oljeström-
brytare. Det beräknades att 640 ton behövdes för hela anläggningen.461

Den överstigande importkostnaden som beräknats uppgå till 364 000 kr 
visade sig under sommaren öka med 196 000 kr till 560 000 kr på grund av 
höjt kopparpris. Efter reducering med 35 % av kostnaden i enlighet med 
den tillåtna importsatsen blev summan 491 400 kr, vilket skulle dras från 
firmornas sluträkning. Firmorna opponerade sig över detta men Byrån 
påpekade att det i anslaget till projektet endast fanns 186 464 kr att täcka 
eventuella kostnadsökningar genom förändrade metallpriser.462

Stolpsättning 
I augusti 1911, innan Sandvalls besiktning och beräkning av antalet stolpar 
vid banan var klargjord, inledde Reb vissa markarbeten inför stolp-
sättningen.i Öfverholm gav Warodell i uppgift att övervaka arbetet och se 
till att förarbeten endast förekom där placeringen blivit godkänd. Detta för 
att undvika att arbetet fick göras om på nytt. Markens beskaffenhet bidrog 
till att det behövdes stolpar av olika längd och att fundamenten utfördes på 
olika sätt. Fundamenten för myrstolpar krävde exempelvis att vattnet 
avleddes innan gjutning och vid berggrund krävdes det att marken 
sprängdes innan fundamenten till bergsstolpar kunde anordnas. Warodell 
fick i uppgift att övervaka arbetet.463 Under augusti kom även oberleutnant 
Starke på studiebesök till Riksgränsbanan. Han var elev till professor 
Reicher från Siemens, och Warodell skulle visa honom de pågående 
anläggningsarbetena utefter banan samt Porjus.464

i Inför arbetet med stolpsättningen var det viktigt att lätt kunna ta sig fram längs banan och 
Warodell hade redan i slutet av sommaren 1911 blivit tilldelad en dressin. Ganska snart ville Reb 
få tillgång till dressinen för att kunna transportera personal till arbetsplatser utefter linjen. 
Warodell var villrådig och kontaktade Öfverholm som meddelade att dressinen var Warodells 
ansvar. Han kunde låta Reb:s personal låna dressinen eller få följa med, men att han alltid borde 
följa med själv. Reb kunde emellertid få trehjulingar till förfogande under förutsättning att de 
användes som byggnadståg, vilket innebar att de inte fick vänta på spåret. Skinnfäll och lykta inför 
den mörka och kalla hösten kunde också beställas från SJ. Warodell kom emellertid inte att 
använda dressinen i någon större utsträckning. I april 1912 uppmanades han därför av Öfverholm 
att ansöka hos bandirektören om ”rätt att begagna velociped. Hvar du sedan skall få den ifrån blir 
en senare sak. Du synes ej vidare intressera dig för dressinen?” Källa: RA SJ-EBR. Signum EII, 
In- och utgående skrivelser. Volym 10 V2-Ö2, 1908-1911. W3, Warodell. Brev från Öfverholm 
till Warodell. 14 augusti, 1911, Brev från Öfverholm till Warodell. 23 augusti, 1911 samt Brev 
från Öfverholm till Warodell. 7 oktober, 1911. RA SJ-EBR. Signum EII, In- och utgående 
skrivelser. Volym 19, T-Ö, 1912. Brev från Öfverholm till Warodell. 13 april, 1912.
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Allt material som Reb behövde inför och vid stolpsättningen skulle 
genom Byråns försorg transporteras på tågi till respektive station och sedan 
vidare av banvakter till mindre depåer utefter banan, ungefär 3 km från 
varandra. Reb ordnade därefter all vidare förflyttning av det lossade 
godset.465 Zolland försökte under sommaren få Byrån att ta ett större 
ekonomiskt ansvar för både transporter och personal.466 Han hävdade att 
Reb inte fått tillräcklig hjälp467 och ansåg dessutom att frakt av grus och sten 
skulle utföras av SJ utan fraktavgift.468 Byrån gick inte med på Zollands 
krav. ”Det synes numera ej föreligga någon anledning för oss att visa mera 
tillmötesgående än kontraktet föreskrifver, i det Zolland ej synes på något 
sätt själf vilja tillmötesgå oss.”469 När det gällde transporter skulle Reb även 
fortsättningsvis betala för frakten, emedan Warodell skulle skriva på alla 
fraktsedlar, vilka endast skulle utfärdas för gods som gick på ordinarie 
tåg.470

Zollands markarbeten fortsatte under den kyliga höstenii och i oktober 
1911 reste Öfverholm upp till Riksgränsbanan och ville att Warodell då 
skulle rapportera vilken typ av stolpar som skulle användas samt vilka 
planer Zolland hade för det fortsatta arbetet.471 Öfverholm blev inte 
imponerad av den takt i vilket arbetet fortskred eller hur arbetsstyrkan 
användes. Mellan den 13 juni och den 8 augusti hade Reb haft 11 kontors-
arbetare och ingenjörer samt ett antal arbetare anställda, medan det enligt 
Warodell endast funnits arbete till tre av dem. Under augusti hade det varit 
16 arbetare anställda och Öfverholm undrade hur ”Ni kan beräkna att få allt 
i ordning i rätt tid, om Ni skall pågå i samma lugna tempo som hittills”. 472

Öfverholm uttryckte sitt missnöje i ett brev till Warodell. ”Säg för övrigt åt 

i Det gjordes en uppdelning mellan materialtåg och byggnadståg. Materialtåg transporterade samt 
fördelade grus, stolpar och liknande efter banan. Byggnadståg var däremot tåg som användes vid 
monteringen av kontaktledningen. Dessa båda tåg krävde förutom lokförare endast en konduktör. 
Lastning och lossning skulle nämligen skötas eller betalas av firmorna. Eventuell åverkan på 
vagnarna skulle också betalas av firmorna och ville de montera dit kranar så fick de göra detta 
genom att kranen placerades på en lös låda som inte fastgjordes i vagnen. Källa: RA SJ-EBR. 
Signum EII, In- och utgående skrivelser. Volym 10, V2 – Ö2, 1908 – 1911. V3, Warodell. Brev 
från Öfverholm till Warodell. 4 september, 1911.

ii Redan i september 1911 började Warodell inse att vintern närmade sig. Problemet för honom var 
främst att han behövde varmare kläder och han ville rekvirera en päls genom Byrån. Detta fick han 
emellertid inte eftersom han hade lönetillägg för sin tjänst vid Riksgränsbanan vilken skulle täcka 
den typen av kostnader. Han fick emellertid av Öfverholm veta att Axel Granholm, förmannen vid 
Porjusanläggningen, köpt in korta armépälsar som såg bra ut. Källa: RA SJ-EBR. Signum EII, In-
och utgående skrivelser. Volym 10 V2-Ö2, 1908-1911. W3, Warodell. Brev från Öfverholm till 
Warodell.6 september, 1911.
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Z. [Zolland, förf. anm.] att han få skynda på. Jag tycker resultatet hittills är 
ytterst klent.”473 Efter ytterligare några dagar skrev Öfverholm också direkt 
till Zolland för att vädra sitt missnöje med arbetets fortskridande.

Slutligen vilja vi nämna, att vi finna resultatet af sommarens arbeten skäligen 
klent. Äfven om Ni påbörjat arbetena, som sig bort, föregående sommar, 
skulle, med det ringa arbetsresultat per månad Ni hittills åstadkommit, 
anläggningen ej i rätt tid kunna iordningsställas. Vi måste därför från Eder 
fordra, att Ni på allt sätt påskynda de arbeten Ni hafva att utföra.474

I december 1911 beställdes montagetåg till stolpsättningen av Byrån 
genom SJ:s maskinbyrå. Sammanlagt rörde det sig om fyra lok, före-
trädesvis Y-lok med en extra tender, som kunde framföra tåg om 100 ton. 
Två lok beställdes från den 1 april och ytterligare två från den 15 juni. 
Arbetet med stolpsättningen planerades fortgå till den 1 november 1912.475 I
slutet av 1911 var de förberedande markarbetena avklarade inför den 
planerade stolpsättningen följande vår. 

Det var inte endast tillverkning och leveranser av stolpar som 
diskuterades under våren 1912. Till stolpfundamenten behövdes grus och 
makadam vilket transporterades på järnvägen till avlämningsplatser utefter 
banan. Transportvagnar rekvirerades av trafikinspektören i 5:e distriktet och 
Byråns ingenjör Warodell blev tillsagd av Öfverholm att om möjligt ordna 
så att SJ:s trafiksektion bekostade dessa frakter.476 Grusvagnarna lossades 
sedan av Reb:s personal varannan natt.477 Huruvida dessa frakter verkligen 
kom att bekostas av trafiksektionen besvaras inte genom det undersökta 
källmaterialet.

Fundamenten till överföringsledningarna skulle framställas ytterst 
noggrant enligt bestämmelser från Byrån och det finns ingenting i 
källmaterialet som motsäger att detsamma gällde för kontaktlednings-
stolparnas fundament. Fundamenten skulle tillverkas av en blandning av 
Portlandcement från Limhamn eller ”jämngodt svenskt fabrikat”,478

skarpkantigt grus och makadam. Efter 28 dygns härdning skulle betongen 
ha en hållfasthet vid krossning om 50 kg per cm² och vid dragning minst 1 
kg per cm². Betongen fick inte gjutas i vatten eller vid frost. Gjutna 
fundament skulle dessutom skyddas från direkt solvärme i fem dagar 
genom att blötlagda mattor eller säckar lades ut ovanpå gjutningen.479

Arbetet med att framställa användbara fundament till överförings-
ledningarna stötte dock på problem. Vid månadsskiftet februari/mars 1912 
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kontaktade arbetsledaren för Porjusanläggningen, Axel Granholm, först 
Warodell och sedan Öfverholm. Granholm hade upptäckt att Reb:s personal 
fuskade med makadamslagningen och han ville göra Byrån uppmärksam på 
detta. Warodell fick i uppdrag att kontakta Reb och höra vad man ville 
”anföra till sin ursäkt”.480 Inget mer i denna fråga har uppmärksammats i det 
genomgångna källmaterialet, vilket kan tyda på att frågan avgjordes i och 
med Warodells besök. 

Utformningen av fundamenten var i slutet av april 1912 ännu inte helt 
klar. Warodell ville ha med sig baningenjör Gärde till ett möte med Reb. 
Anledningen till detta kan ha varit att Warodell ville få kollegialt stöd under 
mötet. Öfverholm hade inte något emot detta men påtalade att han inte ville 
att ”Reb [Zolland] skall få vända sig till honom [Gärde] direkt, utan att bry 
sig om dig”.481 Problemet var att Byrån och Reb inte kunde komma överens 
om vad fundamenten skulle tillverkas av och vilken blandning som var att 
föredra. I maj hade Reb föreslagit en ny blandning men den blev heller inte 
godkänd av Byrån. All denna utprövning tog material i anspråk och 
Öfverholm konstaterade att: ”vidare måste man räkna med, att en hel del 
material går förlorat, något som Ni tydligen ej tagit hänsyn till, ty annars 
borde trots allt Edra sand- och makadamshögar vara större än vatten-
fallsstyrelsens”.482

Byrån och Reb hade kommit överens om att fundamenten skulle 
isoleras på de platser där marken var tjälskjutande, dock inte i myrmark.483 I
början av september hade generaldirektör Pegelow och överdirektör 
Klemming inspekterat arbetena vid Riksgränsbanan tillsammans med 
bandirektör Santesson och baningenjör Gärde. Under inspektionen 
framkom det att isolationen runt fundament vid tjälskjutande mark var 
”synnerligen otillfredsställande”. I själva verket hade ingen sådan isolation 
gjorts och Zolland menade att det heller inte behövdes. Öfverholm skrev då 
till Zolland och påtalade: ”Ni [äro] därvid i Eder kontraktsenliga rätt, då Ni 
förklarat Eder vilja stå för risken att senare få utföra de ändringsarbeten 
som blifva nödvändiga.”484
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Linjebild inför resning av kontaktledningsstolpar, den 4 september 1912. 
Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.

Arbetslag inför resning av kraftledningsstolpar utmed Riksgränsbanan
Foto. Borg Mesch © Kiruna kommun.
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Det var även viktigt att fundamenten gjordes så starka att stolparna inte 
påverkades av snö eller vind. Området kring Nuoljatunneln var en utsatt 
plats där snöskred kunde förekomma. Byrån föreslog därför att Reb borde 
göra en omstakning för att undvika de mest utsatta områdena vid tunneln.485

Om stolpar ändå placerades på platser där det förelåg en risk för snöskred så 
förankrades dessa solidare än de övriga. Hela stolpfoten blev övergjuten 
och de bultar som användes var 15 cm längre. Det användes också starkare 
järnbeslag till dessa stolpar.486

I mitten av januari 1912 var ännu inte ritningarna över alla stolpar 
färdigställda av Siemens, som hade uppdraget att ge förslag på utförandet. 
Denna försening påtalades av Byrån i ett brev i vilket det också poäng-
terades att det var fyra månaders leveranstid efter att ritningarna godkänts, 
vilket innebar att stolparna eventuellt inte skulle kunna levereras innan 
sommaren. Vidare påpekades att Byrån inte fått svar på de förfrågningar 
som gjorts i slutet av 1911 angående avspänningsisolatorerna och kontakt-
ledningens upphängning i tunnlar.487

När ritningarna slutligen blivit godkända av Byrån kunde produktionen 
inledas. I mars 1912 blev de första stolparna färdiga och leveranser 
planerades från och med den 1 april. Varje vecka skulle 200-250 stolpar 
skickas till Kiruna för att sedan fördelas utefter banan. Reb hade sedan i 
uppgift att ta emot dem på de angivna platserna. Södertelje Verkstäder ville 
ej behålla stolparna någon längre tid om inte Byrån betalade hyra för 
lagringsplatsen. Byrån var inte intresserad av ökade kostnader och menade 
att stolparna måste levereras inom den kontraktsenliga tiden.488 Det visade 
sig att Reb ställdes inför problem efter den första leveransen i början av 
april. Reb meddelade då till Warodell att de inte klarade av att distribuera 
alla stolparna utan att de istället ville ha en lagringsplats i Kiruna. Detta 
ordnades under förutsättning att Reb betalade för den ökade kostnad som de 
tillkommande lastningarna och lossningarna innebar.489

Stolparna hade blivit utförda enligt Siemens ritning med fastnitade 
strävor, det vill säga snedställda stöd. På grund av detta blev stolparna lätt 
krokiga vid uppsättning om arbetet inte utfördes försiktigt.490 Warodell fick 
i uppgift av Öfverholm att inledningsvis övervaka all lossning av stolpar 
innan han fått pålitliga lossningsförmän på plats. Därefter kunde lossningen 
skötas av dem. Warodell skulle dock kontrollera alla stolpar samma dag 
som de anlänt för att se att de inte var krökta och sedan inrapportera detta 
till Byrån i Stockholm.491 För att få rätsida på de krökta stolparna talade 
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Öfverholm med både Zolland och tillverkaren, Södertelje Verkstäder, om 
företeelsen. Zolland hävdade att krökningen var så liten att den knappt 
kunde förnimmas med blotta ögat medan tillverkaren menade att stolparna 
var så pass veka att det inte gick att avgöra hur krokiga de var förrän de 
blivit resta och belastade. Warodell skulle fortsättningsvis endast anmärka 
på de stolpar som verkligen såg krokiga ut, och mäta upp den största 
avvikelsen från den rätta formen. Tydligen hade vissa stolpar även börjat 
rosta efter leveransen men tillverkaren försäkrade att detta var ofarligt.492

Under april besiktigades stolparna av Warodell och de som var böjda 
riktades tills de blev raka.493

I början av maj 1912 restes den första kontaktledningsstolpen. 
Händelsen dokumenterades och Zolland sände ett fotografi över detta till 
Öfverholm som tackade och önskade ”lycka och framgång i arbetet”. Han 
hoppades emellertid att arbetet kunde fortsätta i accelererande takt.494

Stolpresning den 6 september 1912. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges 
järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.
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Stolpresning den 6 september 1912. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges 
järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.
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Enligt Reb var förklaringen till att arbetet inte gick fortare att SJ:s 
trafiksäkerhetsföreskrifter fastställde att två tåg aldrig fick uppehålla sig 
samtidigt på samma spår mellan två stationer. Således bedömde Reb att 
arbetet med kontaktledningen inte kunde färdigställas inom kontraktstiden,
eftersom detta krävde att två montagetåg samtidigt kunde arbeta utefter 
linjen. Genom att ordna bevakning mellan tågen ansåg Reb att säkerheten 
kunde garanteras. Personal och material var då inte utsatta för någon fara 
eftersom tågen befann sig på ett relativt stort avstånd från varandra och 
endast framfördes med låg hastighet.495

I Kiruna låg snön kvar i mitten av maj, vilket bidrog till att många 
stolpar blivit liggande i snö, modd och smältvatten under mer eller mindre 
lång tid. Reb menade att det var Byråns ansvar om stolparna tagit skada av 
detta. Reb ansåg sig inte heller vara ansvarig för placeringen av stolparna då 
avlastningen utförts av SJ:s personal. Byrån påpekade å sin sida att direkt 
stolparna avlossats på av Reb anvisad plats, övergick ansvaret till dem.496

Öfverholm meddelade Zolland i juli att reserven av stolpar och 
bryggor borde hållas så liten som möjligt. Vid den sista beställningen från 
leverantörerna hade Byrån rätt att ändra antalet stolpar med 20 %, antingen 
fler eller färre, vilket lämnade en viss marginal.497 Ett resultat av att Byrån 
ville hålla lagret så litet som möjligt var att stolpar och tillhörande material 
kom att transporteras direkt från fabriken till arbetsplatserna utefter banan. 
Enligt Byrån skulle det nämligen inte finnas något lager i Kiruna den 
kommande vintern.498

Under sommaren ökade arbetstakten och antalet resta kontakt-
ledningsstolpar. Byrån förlade därför ytterligare tre man till Kiruna; 
ingenjör Sjöberg placerades i Porjus medan ingenjörerna Rosborg och 
Sandvall placerades vid Riksgränsbanan. Rosborg fick ansvara för sträckan 
norr om Torneträsk medan Sandvall kom att fungera som medhjälpare till 
Warodell. Dessa två skulle endast befinna sig vid Riksgränsbanan under en 
kortare period. Warodell fick även rådet av Öfverholm att inte befinna sig 
på kontoret längre än en timma per dag, exempelvis mellan 09:00-10:00 på 
förmiddagen. Under den tiden kunde han ta emot besök och samtal medan 
han övrig tid kunde lösa andra arbetsuppgifter.499

De redan omvittnade kommunikationsproblemen mellan Reb och 
Byrån var bestående och Zolland fortsatte att förbigå Warodell och istället 
vända sig direkt till distriktets tjänstemän. I april 1912 föranledde 
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upprepade händelser att Öfverholm skrev ett skarpt formulerat brev till 
Zolland som avslutades:

Slutligen vilja vi ännu en gång på det uttryckligaste påpeka, att Ni ej hafva 
rätt att direkt förhandla med vare sig baningenjören eller annan distriktets 
tjänsteman, utan skola Ni beträffande alla detaljer vända Eder till vår 
kontrollant ingenjör Warodell i Kiruna, som till förhandlingarna skall tillkalla 
dem han anser erforderliga och som skall föra protokoll öfver dessa 
förhandlingar. Vi vilja ej vidare veta af dylika direkta förhandlingar från Eder 
sida, och vilja vi särskilt påpeka, att desamma vid eventuell tvist ej äro 
bindande för Kungl. Styrelsen.500

Öfverholms tydliga besked i frågan beträffande protokollens giltighet vid 
förändringar härrör förmodligen från liknande diskussioner förda året innan. 
Alla större förändringar av anläggningen måste alltid godkännas av 
Kungliga Järnvägstyrelsen medan mindre detaljförändringar kunde 
bestämmas av Byrån för elektrisk drift. Oavsett digniteten av förändringen 
skulle alla ändringar alltid vara undertecknade på någon av dessa nivåer 
innan de kunde anses vara giltiga.501

Hus för överspänningsskydd och rest kontaktledningsstolpe, den 13 september 
1912. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.



Sida � 148

Montage av utliggare, den 19 september 1912. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges 
järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.
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Konflikterna begränsades inte enbart till Reb:s och Byråns 
representanter i Kiruna. Även Zolland och baningenjör Gärde hamnade i en 
dispyt under stämplingen av stolphål i början av juli 1912. Zolland åtlydde 
inte Gärdes säkerhetsföreskrifter, vilket rapporterades till Öfverholm. 
Denne telegraferade i sin tur genast Zolland som svarade att han ”skola 
tillmötesgå baningenjörens alla önskningar beträffande stämpling … att ej 
så skett hittills beror på oriktig uppfattning från vår sida”. Öfverholm 
meddelade Gärde svaret och tillade ”och hoppas vi nu att denna sak är 
tillfredsställande ordnad åtminstone tills vidare”. Arbetet var då redan 
igångsatt igen.502

Montaget av kontaktledningen
Inför montaget av kontaktledningarna var det två förhållanden som behövde 
fastställas: utformningen av de isolatorer som skulle användas och hur 
ledningen skulle monteras i tunnlar och snögallerier. Vissa prov på 
isolatorer till överföringsledningarna hade utförts vid Siemens fabriker i 
Tyskland i slutet av 1911. Dessa prov hade kritiserats av Byrån som 
menade att de borde utföras på nytt, nu med smutsiga isolatorer och över 
kokande vatten då detta motsvarade förhållandena vid dimma.503 Siemens 
påtalade dock att detta inte föreskrevs i det tekniska programmet. Det 
gjorde det inte heller, men Byrån ville emellertid få Siemens upp-
märksamhet på att det ofta förekom mycket tät och fuktig dimma vid 
Riksgränsbanan.504

I april 1912 lämnade Siemens in fem ritningar över isolatorer och 
järnbyglar till Byrån som emellertid menade att de inte var kontraktsenligt 
utförda. Isolatorerna klarade varken det fastställda draghållfasthetsprovet 
om 3 ton eller överslagsprovet där isolatorn utsattes för 48 000 volt i 45 
graders ”sned regndusch”. Järnbygeln klarade inte heller hållfasthetsprovet 
utan böjdes. Byrån ansåg med anledning av detta att isolatorerna inte kunde 
godkännas utan att de istället borde tillverkas större och kraftigare samt i ett 
stycke. Detta för att klara testerna och inte minst för att kunna användas på 
den hårt väderutsatta Riksgränsbanan. Byrån hade tidigare bett Zolland om 
provisolatorer som emellertid aldrig överlämnat några.505

Siemens valde att försöka konstruera en tvådelad isolator men inte 
heller den klarade av testerna. Siemens önskade därefter tillverka dubbel-
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isolatorer men Byrån invände mot detta som liksom tidigare framhöll att det 
var att föredra om de kunde göras enkla. Enkelisolatorer var enligt Byrån 
mekaniskt starkare än tvådelade. Samtidigt framhöll Byrån till Siemens att 
det ansågs ”fullkomligt likgiltigt, om Ni utför isolatorn tvådelad, endast den 
kontraktsenliga brotthållfastheten erhålles”.506

Inför monteringen av kontaktledningen i tunnlar och snögallerier 
behövde vissa förarbeten utföras. Byrån ansvarade för att nischer för fästen 
gjordes i tunnlarna och att eventuellt bygga om några snögallerier. Innan 
dessa arbeten kunde inledas var Siemens tvungna att utarbeta ritningar över 
placeringen av upphängningsanordningarna. Redan i början av november 
1911 ville därför Byrån att Siemens skulle skynda på framställningen av 
ritningarna, medan Reb hade fått i uppdrag att utföra mätningar på plats.507

Två veckor senare fick Byrån ritningar över Nuoljatunneln och 
Tornehamnstunneln. Medan ritningen över Nuoljatunneln godkändes 
framkom det anmärkningar på den andra. Bland annat bidrog 
terrängsituationen utanför tunnelmynningarna till att Byrån föreslog att 
kontaktledningsstolparna skulle placeras på den södra sidan om spåret.508 I
snögallerierna vid tunnelns båda änder ville Siemens fästa 
kontaktledningsfästet på väggen.509 I slutet av maj 1912 hade Siemens 
utarbetat ritningar för en upphängningsbygel av galvaniserat järn.i Valet av 
material ifrågasattes emellertid av Byrån genom att järnets zinkskikt skulle 
komma att reagera med kontaktledningens koppartråd, vilket i sin tur skulle 
förstöra bygeln. Byrån föreslog att bygeln istället tillverkades av koppar 
eller annan metall.510

Alla snögallerier utefter Riksgränsbanan måste anpassas till kontakt-
ledningen och Byrån önskade under hösten 1912 få information från 
baningenjör Gärde angående dessa. Framförallt gällde det huruvida de 
snögallerier som skulle byggas om eller byggas nya kunde konstrueras så 
höga att den normala ledningskonstruktionen, eventuellt sänkt 0.6 m, kunde 
rymmas inunder dem.ii Om det visade sig att snögallerierna inte kunde 

i Galvanisering: överdra metall med skikt av annan metall genom elektrolys. Används för att 
skydda metallen från exempelvis rost. Ofta används zinkskikt genom neddoppning i smält zink. 
Källa: Nationalencyklopedin.

ii Arbetet med kontaktledningens placering i snögallerier visade sig röna internationell 
uppmärksamhet. I Norge hade det uppstått problem med några låga gångbroar över 
stationsområdet i Kristiania [Oslo (1925)]. Under ett besök i Stockholm hade telegrafinspektör E. 
Rasmussen vid Norges Statsbanor fått kännedom om att det vid vissa snögallerier vid 
Riksgränsbanan planerades för en upphängningshöjd av endast 4.5 meter över rälsöverkant. Detta 
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byggas så höga önskade Byrån få information om detta.511 Vid årsskiftet 
1912 hade fyra snögallerier rivits och nio blivit ombyggda512 och Byrån 
beslutade att ytterligare fem snögallerier skulle byggas om och två nya 
konstrueras under 1913.513

I början av augusti 1912 hade montaget av kontaktledningen ännu inte 
satts igång vilket innebar att det sedan en månad funnits fyra overksamma 
ånglok med tillhörande montagevagnar i Kiruna. Enligt Reb skulle 
montagearbetet inte heller inledas förrän den 10 september. Detta 
ifrågasattes av Öfverholm som påpekade att ”vi måste gifvetvis fordra att 
Ni något så när ekonomiskt utnyttjar den materiel vi ställa till Edert 
förfogande”.514

Sektionsritning för kontaktledningsupphängning i tunnel och snögalleri. Källa: 
Teknisk Tidskrift 3 september 1913.

ansåg han vara väldigt lågt tilltaget och undrade om det verkligen stämde och hur det i så fall 
fungerade. Lägsta höjd för gångbroarna vid stationen i Kristiania låg 4.8 meter över rälsöverkant 
vilket innebar att upphängningen av kontaktledningen blev ungefär som i de lägsta snögallerierna. 
Under vintern kunde detta eventuellt innebära att snö och is som samlats på vagnarnas tak kom i 
kontakt med ledningen vilket i sin tur kunde förorsaka problem. Öfverholm upplyste Rasmussen 
om att det beslutats att kontaktledningen i snögallerier skulle höjas till 4.7 meter från rälsöverkant 
vid upphängningspunkterna. Detta innebar att ledningen mitt i ett spann som lägst låg 4.65 meter 
över rälsöverkant vilket ansågs fullt tillräckligt. Det ansågs vidare att 200 mm var fullgott 
isolationsavstånd vid 15 000 volts spänning. Öfverholm kommenterade inte något angående snö på 
vagnstaken men påpekade att för högt lastade vagnar ibland förekom och att det därför var rådligt 
att placera kontakttråden så högt som möjligt. Källa: RA SJ-EBR. Signum EII, In- och utgående 
skrivelser. Volym 25, J – P9, 1913. N3. Brev från E. Rasmussen vid Norges Statsbaner till 
Öfverholm. 20 februari, 1913 samt Brev från Öfverholm till E. Rasmussen vid Norges Statsbaner. 
21 februari, 1913.
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Bangårdsvagn, den 19 september 1912. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges 
järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.

Bangårdsvagn, den 19 september 1912. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges 
järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.
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Montaget av kontaktledningen påbörjades i september 1912. Efter 
några dagar skickade Warodell ett antal fotografier över arbetet och 
anläggningen till Öfverholm som planerade att använda fotografierna som 
illustrationer i en teknisk beskrivning över arbetet.515 Även om Öfverholm 
överlag var nöjd med fotografierna kom han med flera anmärkningar. Han 
tyckte att det var bra att det var människor med på bilderna över kontakt-
ledningen, vilket saknades för överföringsledningarna. Han uppmanade 
Warodell att därefter alltid ta med någon banvakt eller arbetare av 
normallängd på fotografierna. Öfverholm beställde även fler fotografier 
över alla faser i arbetet och över alla anläggningens delar. ”På fotografier 
skola vi ej spara. Kom ihåg att den lifligaste beskrifning ej kan ersättas med 
hvad du kan visa med fotografi”.516 Många av Öfverholms beställningar var 
mycket detaljerade, exempelvis fotografier på arbetarnas bostäder. 
”Bostadsvagnar med dörrarna öppnade på sofrum och matsal, så att man ser 
in en smula. En arbetare stående bredvid och möjligen en flicka tittande ut 
ur restaurationsvagnen.”517

Kontaktledningsmontaget anpassades av naturliga skäl efter stolparnas 
placering. Stolparna stod med 52,5 meters avstånd och var vanligtvis 
placerade på en sida av banan. I kurvor placerades de, om möjligt, i kurvans 
ytterkant vilket gav bättre sikt åt lokföraren. Mellan stolparna sattes en 
bärlina av koppar som höll upp kontaktledningen vid två punkter. Avståndet 
mellan varje upphängningspunkt kallades för spännvidd och uppgick till 
17,5 meter. Montagetåget som användes bestod av sju vagnar och på 
vagnarna fanns det vita markeringar som visade var tåget skulle stanna i 
anslutning till stolparna i syfte att underlätta monteringen av ledningen.518

Bärlinans nedhängning blev som mest 1,3 meter vilket gav den ett 
bågnande utseende då den spänts mellan stolparna. Bärlinan hade en 
påkänning av 6 kg per mm² vilket var den vikt som beräknats vara idealisk 
med tanke på den extra tyngd som snö och is kunde innebära. Kontakt-
ledningen var vanligtvis monterad 5,6 meter ovanför rälsöverkant och hade 
endast en nedhängning av 5 cm varför den nästan gick rakt mellan 
stolparna. Riksgränsbanan var vidare indelad i sektioner om 1400 meter. I 
änden av varje sådan sektion kontrollerades nedhängningen genom 
spännvikter och två avspänningsstolpar som placerats på båda sidor om 
rälsen. På stolparna monterades en hopkopplingsledning där strömmen på 
en sektion reglerades via en strömbrytare. I mitten av varje sektion fanns en 
slags våg som reglerade ledningarnas vikt och påverkade spännvikterna.519
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Montagetåg den 22 juli 1913. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges 
järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.

Linjebild med monterad kontaktledning, den 24 juli 1913. Källa: SJ:s 
bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.
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Stolpe med viktavspänning med dubbla kättinghjul, den 25 juli 1913. Källa: SJ:s 
bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.
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Sektionspunkt med två stolpar, den 29 juli 1913. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges 
järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.
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Montaget av kontaktledningen förlöpte inte utan störningar och 
problem. Exempelvis inkallades flera av arbetarna vid Riksgränsbanan till 
en militär mobiliseringi i september 1912.520 Trots mobilisering fortsatte 
montagearbetet under hela hösten detta år. Ett annat problem var den 
ordinarie tågtrafiken vid banan. För att denna inte skulle drabbas av 
driftsstörningar var Byrån tvungen att anpassa banan till det pågående 
arbetet. Bland annat krävdes en justering av utledningsrör vid fem vatten-
torn. Utledningsrören användes till att fylla på vatten till loken och måste 
sänkas inför monteringen av kontaktledningen. Dessutom måste Ma-lokens 
alltför höga skorsten anpassas, eller måste dessa lok ersättas med andra.521

Efterhand som kontaktledningen monterades på stolparna utefter linjen 
observerades att kontakttråden kunde ta skada av röken från ångloken. 
Byrån ville med anledning av detta att Reb skulle smörja in tråden med fett 
för att skydda den mot röken och för att den därigenom skulle vara i det 
förstklassiga skick som kontraktet förutsatte vid det planerade över-
lämnandet den 1 april 1914.522 Reb befarade dock att fettsmörjning av 
kontakttråden kunde skada både bärlinor och de vertikala trådarna där 
ledningen var fästad. Detta tillbakavisades bestämt av Byrån som dessutom 
påpekade att det skulle bli svårt att få bort det sotlager som bildades på 
tråden från röken. ”Ni hafva emellertid att i detta fall bära ansvaret och få 
därför gifvetvis förfara på sätt Ni anser Eder kunna svara för”.523

I november, då vintern kommit och snön lagt sig över nordligaste 
Sverige, skedde en olycka med kontaktledningen på stationsområdet i 
Kiruna. Det var en spännvikt utan stoppläge som fick ledningen att brista 
och skada närliggande stolpar. De skadade stolparna skulle ersättas av Reb 
som även fick i uppdrag att utprova spännviktens stoppläge. Även LKAB:s 
högspänningsledning skadades vid olyckan vilket föranledde Byrån att 
begära information om dess dragning i syfte att förhindra att den kom så 
nära kontaktledningen att de slog mot varandra. Byrån ansåg vidare att 
LKAB:s elledning borde bytas under sommaren 1913, men att inga 
speciella skyddsanordningar behövde uppföras innan Reb påbörjade 
kartläggningsarbetet.524

i Försöksmobiliseringen 1912. I september inkallades trupper från Norr-, Västerbotten och 
Västernorrland samt några landstormsavdelningar till en veckas övningar. Källa: Nordisk 
Familjebok (1913) Uggleupplagan 18, Mobiliseringsöfning, s. 770.
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Ånglok på bangården i Abisko. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges 
järnvägsmuseum.

Motordressin med vindskydd. Foto: Borg Mesch © Kiruna kommun.
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I slutet av november 1912 avslutades också montagearbetet inför 
vintern, vilket beräknades kunna återupptas någon gång i april följande 
år.525 Under 1912 hade omkring 32 km kontaktledning monterats och 1 678 
av 2 850 stolpar rests utefter banan.526 På de flesta stolpar hade även 
utliggaren för kontakttråden monterats.527 Inför arbetsåret 1913 befarade 
Reb att bostadsfrågan återigen skulle bli svår att lösa och att de bostads-
vagnar som stod till förfogande inte skulle räcka till både bostäder åt 
arbetarna och montagetåg. Under 1912 hade de haft sammanlagt 82 olika 
vagnar, men detta räckte inte inför det kommande året och Zolland trodde 
att många av arbetarna under byggnadssäsongen, sommaren och hösten 
1913, skulle tvingas bo i tält och i de baracker som ordnats fram.i Zolland
planerade att det skulle behöva placeras 4-8 vagnar på alla stationer utefter 
banan under denna tid.528 Öfverholm medgav att Byrån var skyldig att hålla 
Reb med bostadsvagnar men inte markenterivagnar. Om matfrågan löstes 
på annat sätt borde även dessa vagnar kunna användas till bostäder, vilket 
skulle lösa problemet. Beträffande placeringen av vagnar på stationerna 
vidhöll Öfverholm att dessa inte fick hindra trafiken och måste ställas vid 
sidan av spåret, såsom tidigare överenskommet.529

Kontaktledningen producerades av Svenska Metallverken medan ASEA 
stod som huvudleverantör. Enligt överenskommelse skulle alla sändningar 
kontrolleras av en representant från Byrån som vanligtvis kontaktades via 
telefon av ASEA när ett parti var klart att inspekteras. Från mars 1913 
planerades att kopparkabel skulle skickas till Kiruna veckovis och ASEA 
föreslog att Byråns representant skulle infinna sig en viss dag varje vecka 
för att kontrollera den färdiga ledningen. På det sättet skulle ASEA slippa 
kontakta Byrån inför varje sändning.530 Under tre veckor i mars hade 
Byråns inspektör inte infunnit sig vilket inneburit att ingen kabel skickats 
till Kiruna. La Cour från ASEA kontaktade Byrån och berättade att ASEA 
ämnade skicka en sändning trots att den inte blivit kontrollerad eftersom 
Reb i Kiruna var i trängande behov av ny kontaktledning. La Cour ville 
också veta om ASEA därefter kunde räkna med regelbundna inspektioner. 
Detta ansåg han var nödvändigt för att undvika fler avbrott i leverans-
erna.531 Enligt Byrån hade deras kontrollingenjör en överenskommelse med 
Svenska Metallverken om att besöka fabriken på torsdagar om inget hinder 

i I och med att huvuddelen av arbetena med kontaktledningen avslutades under 1913 är det 
sannolikt att problematiken kring boendet för de tillfälliga arbetarna upphörde. I det undersökta 
källmaterialet finns det inget som tyder på att diskussionen om bostadsvagnar fortsatte efter detta.
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uppstod. Om kontrollanten inte anlänt menade Byrån att den färdiga kabeln 
skulle skickas i alla fall.532

Öfverholm planerade att besöka Riksgränsbanan igen i början av 
oktober 1913. Han ville att Warodell ordnade så att sektionens 
inspektionsvagn kopplades på i slutet av det ordinarie tåget från Kiruna så 
att de kunde få utsikt bakåt på färden norrut mot Riksgränsen. Resan 
tillbaka till Kiruna, ville han göra med Warodells dressin. Även ingenjör 
Erik Hedin hade tänkt följa med på resan.533 Hedin hade då precis anlänt till 
Kiruna för sin nya befattning som maskininspektör och ansvarig för den 
fasta delen av den elektriska anläggningen, såsom kontaktledningar och 
transformatorer. 

Hedin hade funderingar kring hur arbetet med reparationer utefter 
banan bäst kunde lösas. Detta hade han diskuterat med Zolland vilket 
medfört en reprimand från Öfverholm. ”Du skall vara vänlig ej förhandla 
med Reb. angående organisationsfrågor och sådant. Om du det gör blir det 
hela snart en enda röra, beroende på herr Zollands sätt att svänga sig.”534

Hedin blev tillsagd att be Zolland vända sig till Öfverholm med eventuella 
frågor kring detta. Öfverholm fortsatte att beskriva hur Hedin skulle 
handskas med Reb och i synnerhet Zolland. ”I förhållande till Reb. har Du 
endast att anmärka på fel, och skall Du alltid sända oss kopia å sådana brev. 
Alla övriga saker såsom ändringar å materiel, organisation m.m. har du att 
vända dig hit med. Det blir kanske besvärligt men måste vara så med 
hänsyn till vederbörande.”535

Hedins motiverade sitt förslag till en mer decentraliserad organisation 
med att fel utmed banan skulle kunna åtgärdas fortare. Öfverholm 
replikerade att revisioner måste utföras så bra att fel sällan eller aldrig 
uppstod och att det således vore strategiskt att istället centralisera så mycket 
som möjligt till Kiruna, i och med att verkstaden var där. Om det däremot 
visade sig att Hedin fick rätt kunde frågan alltid diskuteras på nytt. Hedin 
hade vidare föreslagit att det borde finnas fem revisionsvagnar utplacerade 
efter banan men i slutändan anskaffades endast tre. Dessa placerades i 
Kiruna, Torneträsk samt Abisko och disponerades av ledningsförmännen 
för kontakttråden. Från dessa platser skulle sedan personal utgå vid 
eventuellt fel på kontaktledningen. Vid fel på överföringsledningen var det 
istället tänkt att den felaktiga delen skulle kopplas ur och repareras först 
under natten. Personal till det skulle utgå från Kiruna. Öfverholm avslutade 
med att påtala att:
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Vi ej nu till en början böra lägga oss för mycket i organisationsfrågan, enär 
Reb. ju skall första tiden hava ansvaret för driften och komma de då, om de få 
svårigheter, att skjuta skulden på den olämpliga organisationen, som vi ordnat 
med. Det är därför mycket bättre att organisationen bestämmes av dem, något 
som är fallet med den nuvarande536

Den 18 december 1913 avslutades arbetet med kontaktledningarna inför 
vintern. Då hade alla stolpar rests och kontakttråden monterats på större 
delen av banan.537 Enligt Hedin planerade Reb att återuppta montagearbetet 
någon gång i februari 1914. Även arbetet med överföringsledningarna 
avslutades under december men skulle starta upp igen redan i mitten av 
januari.538 Under vintern skulle Hedin mäta hur mycket rimfrosten 
påverkade nedhängningen för linor och kontaktledning.539

Säkerhetsinstruktioner
I april 1912 tog Öfverholm kontakt med maskindirektör Lindström i Luleå 
och gav distriktsförvaltningen för 5:e distriktet i uppdrag att komma med 
förslag till säkerhetsinstruktioner för personalen vid Riksgränsbanan. 
Instruktionen skulle iordningsställas snarast eftersom Järnvägsstyrelsen 
tänkt sig att inleda försöksdrift redan i slutet av året för att kunna eliminera 
vissa osäkerheter kring anläggningen (se nedan).540

I ett meddelande från 5:e distriktet i Luleå till berörd, och vid elektrisk 
drift ovan personal, betonades faran med att vidröra de strömförande 
överförings- och kontaktledningarna med någon del av kroppen eller 
föremål av exempelvis trä, järn, annat material eller med vattenstråle. 
Vidare att det innebar livsfara att vistas närmare än en meter från 
ledningarna. Med anledning av detta var det förbjudet att klättra i lednings-
stolpar och att vara uppe på tak eller överdel på vagnar som befann sig 
under de elektriska ledningarna.541 All personal vid anläggningen skulle 
utbildas i syfte att kunna omhänderta personer som skadats av elektrisk 
ström och i oktober hade all monteringspersonal fått en föreläsning i ämnet 
av järnvägsläkare Björnvall. Han var villig att föreläsa för övrig personal, 
och även i Abisko och Riksgränsen.542
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Insättning av jordförbindelse stolpe, den 11 augusti 1913. Del I. Källa: SJ:s 
bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.

Insättning av jordförbindelse stolpe, den 11 augusti 1913. Del II. Källa: 
SJ:s bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.
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På grund av förseningar fick de planerade strömproven i november 
1913 skjutas upp till senare. I slutet av december fick distriktsförvaltningen 
i Luleå i uppgift av Järnvägsstyrelsen att lämna ett yttrande beträffande den 
planerade testverksamheten vid Riksgränsbanan. Den 19 januari 1914 
inkom en skrivelse till byrådirektör Öfverholm där framförallt säkerheten 
under testerna diskuterades. Distriktsledningen ansåg att ur drifts- och 
trafiksäkerhetssynpunkt borde den elektriska avdelningens tjänstemän vara 
underställda linjebefäl. Det framfördes även synpunkter på antalet vakter 
och var de skulle utplaceras då snöförhållandena vid banan kunde medföra 
att förflyttningar blev både tidsödande och besvärliga.543 I Järnvägs-
styrelsens skrivelse hade det föreslagits att alla ledningsvakter vid 
omkopplingsstationerna skulle vara gifta och att hustrun skulle verkställa 
omkopplingar utifall hennes man var frånvarande. Detta förslag ansåg 
distriktsledningen vara olämpligt då det dels kunde vara svårt att anställa 
endast gifta vakter och dels var osäkert om hustrun alltid ville eller kunde 
åta sig ett sådant arbete. Uppgiften borde istället ges till en stationskarl eller 
banvakt.544

I februari 1914 hade byrån utarbetat en allmän instruktion för järnvägs-
personalen angående Riksgränsbanans elektriska driftledningar. I denna 
instruktion påtalades att spänningsförande ledningar var livsfarliga att 
vidröra och att ingen skulle befinna sig närmare än en halv meter från en 
sådan ledning. Det varnades också för att indirekt vidröra ledningarna med 
föremål eller vattenstråle. Det var vidare förbjudet att befinna sig på tendrar 
under gång och kollämpning fick endast ske då ångloket stod stilla på en 
station. Ledning fick endast urkopplas och jordförbindas vid uppenbar 
livsfara eller om giltigt tillstånd erhållits. Urkoppling skulle utföras genom 
att strömbrytarna slogs ifrån vid sektionsövergång. Efter att ledningen 
urkopplats i bägge ändar skulle den jordförbindas. Detta åstadkoms genom 
att den ena änden av en jordförbindningslina gjordes fast med skruvklämma 
vid skenorna och den andra änden, som var försedd med en krok, vid 
ledningen.545

Efter att Hedin läst Byråns allmänna instruktion kontaktade han 
Öfverholm och hoppades att instruktionen inte var i tryck eftersom han 
hade förslag till några mindre ändringar av texten. Bland annat berättade 
han att ingenjör Zolland hade besökt Lötschbergbanan i Schweiz, där en 
kortslutningsstång använts vid jordförbindningen. Zolland ansåg att det var 
bättre att använda en sådan stång än att kasta en lina över ledningen, och i 
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detta var Hedin enig. Vidare ansåg Hedin att Reb borde få möjlighet att 
yttra sig över instruktionen eftersom det var de som inledningsvis skulle 
sköta driften.546

Försenade strömprov
Redan under våren 1912, innan montaget av kontaktledningen påbörjats, 
planerade Byrån för provdrift av banan i slutet av året. Enligt Öfverholm 
var det osäkert om denna provdrift skulle kunna inledas. ”Uppgörelse 
härom är emellertid ej definitivt träffad och strandar möjligen hela saken på 
Siemens önskan att slingra sig från allt ansvar.”547

Öfverholm uppmanade maskindirektör Lindström att beordra 
personalen vid sin avdelning i Kiruna att inte diskutera saken med Reb eller 
Zolland utan endast med Byråns personal. ”Zolland synes också vilja i hög 
grad sköta om sin firmas intresse och slingra sig från allt möjligt”.548 Det 
skarpa uttalandet om Zolland kan förklaras av att Siemens arbetat fram ett 
förslag över den planerade försöksdriften, i vilket det enligt Öfverholm 
fanns så mycket att anmärka på att han misstänkte att Siemens inte ville få 
till stånd någon provdrift det året. Bland annat hade Siemens beräkningar av 
spänningsfallet förändrats kraftigt från tidigare beräkningar. Från att 
tidigare alltid ha legat lägre än Byråns var det beräknade spänningsfallet nu 
beräknat till högre. Loketi som skulle användas skiljde sig vidare från de 
kontrakterande lokens prestanda och Öfverholm menade att ”försöksdriften 
blir fullkomligt värdelös, om den ej sker under förhållanden som äro 
svårare än de normala”.549 Öfverholm hade även telegraferat professor 
Reichel vid Siemens som emellertid meddelat att han var positiv till
försöken. För att komma vidare valde Öfverholm att utarbeta en ny 
överenskommelse mellan Järnvägsstyrelsen och firmorna.550

Den nya överenskommelsen gällde provdrift av Riksgränsbanan under 
1913 istället för under 1912. Kraften till driften skulle erhållas från LKAB:s 
kraftstation i Kiruna och bestå av 16 000 volts spänning om 15 perioders 
frekvens. Firmorna förband sig att iordningsställa kontaktledningar mellan 
Kiruna och Abisko senast till den 1 januari 1913 samt att leverera ett 

i Siemens provlok skulle tillverkas i Tyskland och den mekaniska delen av lokfirman J A Maffei i 
Munchen. Det var ett lättare lok som var dimensionerat för malmtåg om 30 vagnar. Källa: Nordin, 
(1998), s. 64. 
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elektriskt malmtågslok av samma typ som skulle användas till den ordinarie 
driften vid banan. Loket skulle kunna föra fram två malmtåg om 28 vagnar 
per dag till Abisko och två tomvagnståg dagligen på återvägen till Kiruna. 
SJ skulle tillhandahålla personal och verkstadsutrymme medan firmorna 
skulle stå för alla drift- och underhållskostnader.551

Det skulle emellertid visa sig att Siemens inte kunde leverera enligt de 
föreslagna direktiven.552 Siemens meddelade Öfverholm detta, som i sin tur 
kontaktade övriga inblandade.553 Maskindirektör Lindström i Luleå fick 
exempelvis ta emot ett brev från Öfverholm där denne beklagade att 
provdriften inte blev av. ”B. B. [Bäste Broder]… Elektriska driften Kiruna 
– Abisko blir ej af. Det var alldeles omöjligt att komma öfverens med 
Siemens. Och kanske det var lugnast det, fast inte skulle det hafva skadat att 
få komma igång så fort som möjligt. … Vännen.”554

I oktober 1913 hade emellertid arbetet med kontaktledningarna fram-
skridit så långt att Byrån planerade för tester med påslagen ström från den 1 
november. En viktig del av testverksamheten bestod i att undersöka om 
kontaktledningsisolationen i tunnlarna var tillräcklig, men enligt Zolland 
kunde detta arbete inte utföras under hösten 1913 eftersom Nuoljatunneln 
allt för sent anmälts färdig för montering av kontaktledningen. Detta 
påstående tillbakavisades av Byrån som hävdade att Warodell den 20 
oktober muntligen meddelat Reb:s ingenjör Döldissen att Nuoljatunneln var 
klar inför montage. Tre dagar senare hade även Zolland meddelats 
skriftligen om detta. Enligt Byrån hade Hedin för övrigt fått höra att 
Zolland inte ville montera kontaktledningen i tunneln förrän han hade 
besökt Lötschbergtunneln i Schweiz. Om inte arbetet i Nuoljatunneln 
påbörjades inom kort befarade Byrån att isbildning skulle komma att 
försvåra och därmed försena montaget ytterligare. Byrån misstänkte 
dessutom att isolationen i tunneln var för klent tilltaget. Detta baserades på 
rapporter från både deras egen kontrollant och Zolland.555

Det visade sig inte vara möjligt att släppa på ström och undersöka 
ledningarna hösten 1913. Enligt Öfverholm var det Zolland som bar 
skulden till detta eftersom denne ”funnit lämpligt att göra svårigheter i 
denna sak”.556 I ett brev till Siemens i Berlin påpekades att kontakt-
ledningen var färdig sånär som på ledningen genom Nuoljatunneln. 
Anledningen till att den inte redan monterats var för Byrån obekant men att 
Zolland bar ansvaret påpekades noga. Byrån hade ställt både manskap och 
en transportabel omformarevagn till förfogande och i början av oktober 
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även påtalat för Zolland vikten av att försök med ström genomfördes för att 
undersöka ledningarnas hållbarhet och tunnlarnas isolation. Byrån påpekade 
att Siemens hade kontraktsenlig skyldighet att utföra kontaktledningen med 
tillfredsställande driftsäkerhet och vidare att det vore att föredra om testerna 
kunde genomföras inom kort för att i tid kunna rätta till eventuella fel. 
Byrån påtalade även för Siemens att de misstänkte att isolationen i 
tunnlarna var för knappt tilltagen.557

I november meddelade Reb att tunnelisolationen var tillräcklig. Detta 
ifrågasattes återigen av Byrån som menade att det inte gick att fastställa att 
isolationen fungerade utan att först genomföra de påtalade testerna med 
högspänd ström. Då sådana tester inte utförts ansåg Byrån att Reb tog detta 
allt för lättvindigt och att det borde göras närmare undersökningar innan 
frågan avfärdades. Byrån menade vidare att de tråkiga erfarenheter som 
erhållits från andra håll borde vara en maning till Reb att undersöka 
saken.558 Det framkommer dock inte av källmaterialet vad dessa erfaren-
heter bestod av eller var de inträffat.

Trots att några prov inte kunde genomföras i slutet av 1913 så fortsatte 
Byrån att planera för strömtester av kontaktledningen. Den 2 januari 1914 
fick Hedin i uppdrag av Öfverholm att rådfråga ingenjör Döldissen vid Reb 
om det var möjligt att släppa på ström på kontaktledningen. Då det inte 
pågick andra arbeten utefter banan ansågs det vara en lämplig tid att utföra 
testerna på. Så fort Byrån fick besked skulle de skicka nödvändig utrustning 
till Kiruna. Kontaktledningen skulle strömtestas sektionsvis, omkring 1400 
meter åt gången. Byrån ansåg att vakter borde utplaceras på 200 meters 
avstånd.559

Hedin telegraferade Byrån några dagar senare och meddelade att ingen 
av Reb:s ingenjörer fanns på plats i Kiruna. Han trodde att Döldissen skulle 
komma den 12 eller 15 januari.560 Hedin fick av annan personal vid Reb:s 
kontor veta att de inte hört något om att Reb skulle genomföra några tester. 
De menade att dessa skulle utföras av SJ, under villkoret att de då också tog 
över ledningarna. Hedin kontaktade Byrån igen och ville veta vilken 
överenskommelse de hade med Reb i frågan och huruvida Reb:s personal i 
Kiruna hade fått rätt information. Hedin undrade även om det var möjligt att 
genomföra testerna utan att någon representant från Reb var närvarande. 
Ingenjörerna Zolland och Döldissen beräknades återvända först i 
mitten/slutet av januari.561
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Tornehamnstunneln. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum.

Snögalleri, den 19 oktober 1913. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges 
järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.
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Då varken Zolland eller Döldissen var i Kiruna tog Byrån kontakt med 
Reb:s kontor i Stockholm som godkände att Byrån genomförde tester på 
kontaktledningen utan att behöva överta densamma. Hedin informerades 
om detta den 7 januari och samma dag sände Byrån kraftvagn 8110 och 
omformarevagn 7010 till Kiruna. När vagnarna anlänt skulle Hedin genast 
meddela Byrån som då kunde besluta när proven kunde påbörjas och även
skicka en maskinist.562 En vecka senare var vagnarna i Kiruna och Hedin 
telegraferade Byrån och meddelade att även Döldissen skulle anlända dagen 
efter.563

I ett P.M. angående prövningen av Riksgränsbanans kontaktledning 
från den 5 januari 1914 framgår att provet skulle utföras sektionsvis och att 
ledningen på båda sidor skulle jordförbindas för att undvika fara vid 
uppladdning. Kraftvagnen skulle alstra likström med 440 volts spänning 
från en dieselmotor om 50 hästkrafter. Likströmmen från kraftvagnen skulle
sedan ändras i omformarvagnen till 15-periodig (Hz) enfasström, vilket var 
det periodtal som skulle användas vid normal drift. Spänning upp till 25 000 
volt kunde prövas trots att den normala spänningen för ledningen under 
driften kulle ligga på endast 16 000 volt.564

Trafikinspektören i Kiruna hade emellertid invändningar mot de 
planerade testerna och hyste farhågor inför den elektriska driften av banan. 
Han önskade att kontaktledningarna vid lastkajen i Kiruna skulle hållas 
spänningslösa eftersom det ofta lossades brandfarligt material där, 
exempelvis bräder och hö. Dessutom var utrymmet vid lastkajen ganska 
litet, vilket inte förbättrade situationen. Trafikinspektören hade diskuterat 
detta med Hedin som i sin tur kontaktat Öfverholm.565 Öfverholm 
tillbakavisade önskemålet från trafikinspektören och påpekade att ledningar 
som hölls spänningslösa snart blev obrukbara. Istället kunde kontakt-
ledningen vid lastkajen jordas och kopplas ur vid behov.566

Söndagen den 18 januari 1914 skulle Öfverholm och några andra från 
Byrån, med anledning av testerna, anlända till Riksgränsen med mätvagn 
1246. Öfverholm ville med anledning av detta att Hedin även skickade 
dieselkraftvagnen och omformarvagnen dit. Eldare Arvell skulle anlända till 
Riksgränsen lördag morgon för att iordningsställa dieselkraftvagnen. 
Provtåget skulle bestå av nämnda tre vagnar, en godsvagn för kylvatten och 
annan utrustning och några montagevagnar utifall ledningen ramlade ner. 
Det skulle även följa med sju banvakter med röda flaggor för att sköta 
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bevakningen under testerna.567 Banvakterna skulle vidare ha tillgång till 
”velocipeddressiner”.568

Några dagar efter att Hedin fått beskedet att Öfverholm skulle resa till 
Riksgränsen inför testerna kom nya anvisningar. Öfverholm meddelade 
Hedin att ytterligare två arbetare skulle anlända lördag morgon för att göra i 
ordning och sköta kraft- och omformarvagnarna. Öfverholm påpekade att 
det vore bra om vagnarna först placerades i den nya verkstaden i Kiruna, så 
att de blev upptinade innan de transporterades längre norrut. På lördag 
eftermiddag skulle vagnarna skickas till Riksgränsen där de också borde 
placeras inomhus i lokstallet. Om de inte kunde placeras där befarade 
Öfverholm att det kunde bli svårt att få igång dem på söndagen Öfverholm 
ville vidare att Hedin skulle följa med i samma tåg som honom och den 
övriga personalen från Byrån i Stockholm. Hedin ombads också kontakta 
Warodell så att även han kunde göra dem sällskap.569 Sammanlagt räknade 
Öfverholm med att det skulle vara nio personer som anlände till 
Riksgränsen den söndagen, inkluderat Hedin och Warodell. Hedin fick i 
uppdrag att kontakta restauranten i Riksgränsen så att resesällskapet kunde 
få en hygglig frukost vid ankomsten.570

Inledande spänningsprov
Strömförande prov med kontaktledningen inleddes i januari 1914.571 Det 
uppstod några inledande problem med kraft- och omformarevagnarna, men 
efter att dessa blivit åtgärdade fungerade allt någorlunda tillfredsställande 
från början av februari. Strömstyrkan kunde emellertid inte fås högre än 
100 ampere på avstånd längre än 10 km, vilket ansågs vara något kort. 
Provning och mätning av impedanseni utfördes av ingenjör Rahmberg.572

Proven ägde ofta rum efter midnatt för att undvika driftstörningar för den 
ordinarie trafiken. Ibland genomfördes testerna utan särskild bevakning av 
ledningen eftersom det under natten inte uppehöll sig några människor vid 
vissa sträckningar. Det planerades emellertid även för prov under dagtid i 
syfte att undersöka telefonstörningar utefter linjen. När väl kontakt-

i Impedans är inom ”fysiken förhållandet mellan en periodiskt varierande storhet och dess verkan. 
Exempel: en elektrisk växelspänning och den elektriska ström som den ger upphov till i en 
strömkrets.” Källa: Nationalencyklopedin.
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ledningen norr om bangården i Kiruna monterats skulle också den sättas 
under spänning. Inför dessa prov skulle banvakter och stationsföreståndaren 
underrättas och vakter utposteras på alla stationer för att underrätta övrig 
tågpersonal om att kontaktledningarna var strömförande.573 Telegraf-
ingenjören i Luleå underrättades om strömproven. Hedin undrade om denne 
hade något att erinra mot dessa och om Telegrafverket godkände att deras 
svagströmsledningar utefter banan jordades för att hindra uppladdning från 
kontaktledningarna. Hedin önskade vidare att telegrafinspektören själv kom 
till Kiruna och deltog i testerna.574 Resultatet av nämnda test av svag-
strömsledningar återfinns inte i det undersökta materialet men frågan var 
inte avgjord i och med detta utan återkom senare (se nedan).

Kiruna Malmbangård kontaktledningsbryggor. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges 
järnvägsmuseum.
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Ledningsbild. Lägg märke till bärlinans bångnande utseende. Källa: SJ:s 
bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.
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Sektionspunkt med två stolpar, Riksgränsbanan, sett mot Kaisepakte. Foto: Borg 
Mesch © kiruna kommun

I slutet av februari påbörjades monteringen av kontaktledningen i 
Nuoljatunneln. Efter att utliggarna fästs i tunneln beräknade Hedin att det 
skulle ta två nätter att dra jordledningen och kontaktledningen genom 
tunneln. Ett problem inför monteringen var att det samtidigt pågick andra 
arbeten inne i tunneln och att banavdelningen hade vagnar stående på 
spåren. De avbröt dock sitt arbete när ledningarna skulle dras in. Ett 
problem av allvarligare karaktär utgjordes av att banavdelningen gjöt 
cement inne i tunneln och därav placerat ut koksgrytor för att värma upp 
den. Dessa grytor orsakade ett starkt os som Hedin befarade kunde vara 
farligt för personalen. På grund av gjutandet kunde grytorna emellertid inte 
tas bort.575

Den 30 mars 1914 anmälde Reb anläggningen till besiktning och 
preliminärt övertagande.576 Med anledning av detta utförde Byrån i början 
av aprili en okulärbesiktning av både överförings- och kontaktledningarna. 

i Under april inleddes också de första proven av utrustningen i transformatorstationerna. Från 
omformarevagnen skulle 15 000 volt föras via skenorna i stationen till en av transformatorerna. 
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Överföringsledningarna var då i det närmaste färdiga. Kontaktledningen var 
i sin tur monterad utefter hela banan utom över ett spår vid malmbangården 
i Kiruna. Av isolatorerna i tunnlarna hade ett stort antal spruckit under 
testerna och skulle ersättas av annat fabrikat. I övrigt rapporterades endast 
smärre felaktigheter som enkelt kunde åtgärdas, såsom felaktiga klämmor, 
överkoppling mellan två sektioner, utliggare som monterats fel, spännvikter 
som skulle bytas till förankringar och en ledning som inte var fastsatt i 
bärlinan.577

Även byggnaderna som tillhörde det elektriska systemet besiktades. 
Skydds- och omkopplingsstationerna var i det närmaste färdiga och 
godkända, endast små arbeten återstod på vissa platser. Beträffande 
transformatorstationerna var stationen i Kiruna helt klar medan det i de 
övriga tre fattades olja till motstånd och strömbrytare. I Abisko pågick 
påfyllning av olja, inkoppling av instrument och uppsättning av skyltar. I 
Vassijaure fattades skyltar och målning av ledningar pågick.578 Då 
anläggningen inte ansågs klar blev det i detta läge inte aktuellt med något 
övertagande från Järnvägsstyrelsens sida.

Den 11 maj 1914 kontaktades Hedin av Zolland som menade att Byrån 
borde ta över anläggningen enligt kontraktets § 10 (se bilaga 5). Hedin 
vidarebefordrade uppgiften till Öfverholm som skrev ett brev till Reb där 
flera omständigheter togs upp som talade mot att Byrån skulle ta över 
anläggningen. Förutom att målningsarbeten fortfarande återstod 
konstaterade Öfverholm att isolatorerna i tunnlarna inte var driftsdugliga.
Om Byrån i det läget tog över driften av den elektriska anläggningen 
innebar det att den även fick ansvaret för densamma, trots att Reb 
fortfarande hade flera arbeten kvar att utföra.579

Testerna av kontaktledningarna fortsatte under våren 1914 och i slutet 
av maj hade hela linjen testats, förutom i de tre tunnlarna mellan Abisko 
och Vassijaure. Även kontaktledningen till LKAB:s kraftstation hade testats 
med 28 000 volt. Vid proven visade det sig att ledningen mellan Abisko och 

Därefter skulle varje transformator i stationen testas med 80 000 volt. Omkring 2 km av 
kontaktledningen skulle också strömtestas på vardera sidan om transformatorstationerna. Siemens 
första dubbellok anlände till Kiruna den 30 april 1914 men det skulle ta flera veckor innan motorer 
och transformatorer blivit monterade. Inte förrän på aftonen den 5 juni 1914 genomfördes den 
första provkörningen av ett elektriskt malmtågslok på Riksgränsbanan (se kapitel 5). Källa: RA SJ-
EBR. Signum EII, In- och utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. Brev från Byrån till Hedin. 
30 mars, 1914; RA SJ-EBR. Signum EII, in- och utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. Brev 
från Rahmberg till Öfverholm. 9 maj, 1914; RA SJ-ABR. Signum EII, in- och utgående skrivelser. 
Volym 38, S3 – S12, 1914. S12. Brev från Byrån till Siemens. 11 juni, 1914.
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Nuoljatunneln inte höll varigenom tre isolatorer gått sönder. Hedin 
påpekade att proven som utförts under vintern indikerat ett isolatorfel också 
i Vassijauretunneln. Efter att tunneln undersökts fanns det inte längre något 
som styrkte det antagandet. Enligt Hedin kunde överslagen istället ha berott 
på att isolatorerna varit täckta av ett tjockt lager sot.580

Montering av strömledningar till transformatorhuset i Abisko. 
Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum.
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I juni 1914 sände Hedin några isolatorer från Tornehamn- och 
Vassijaure- tunnlarna för påseende till Öfverholm. Porslinsmassan visade 
sig vara porös och kunde lätt brytas sönder med fingrarna. De isolatorer 
som tagits ner från Nuoljatunneln var däremot bättre och Hedin ansåg att en 
stor del av dessa åter kunde monteras i tunneln efter att de tvättats och 
utsatts för nya spänningsprov. Anledningen till att isolatorerna i 
Nuoljatunneln hade klarat sig bättre berodde på att de suttit uppe kortare tid 
och på att Nuoljatunneln varit uppvärmd under vintern. Hedin påpekade för 
Öfverholm att ytterligare en upptäckt gjorts under arbetet med att ta ner alla 
isolatorer i tunnlarna. Den färg som använts till att måla alla ledningens 
järndetaljer i tunneln var alldeles förstörd. Efter denna upptäckt hade Reb 
börjat måla om upphängningsanordningarna med en starkare färg, eftersom 
mönja, rostskyddsfärg av blyoxid och linolja, inte längre ansågs kunna stå 
emot rökens frätande inverkan.581

Under ett strömprov i början av juli uppstod nya fel. Efter att en 
transformator vid transformatorstationen i Kiruna transformerat upp 
spänning från LKAB:s kraftstation i Kiruna blev kontaktledningen kort-
sluten. Problemet löstes på ett pragmatiskt sätt. Efter att ledningen 
undersökts kopplades transformatorn ur och strömmen från kraftstationen 
släpptes direkt till ledningen, vilket innebar att felet ”brändes … bort”582

Vidare utfördes isolationstester med 30 000 volt som medförde att 
kontaktledningen ramlade ner på Krokviks bangård efter att både tråd-
klämma och avspänningsisolatorer bränts sönder. Ledningen hängde över 
en stoppbom med en ände i gräset, som fattade eld.583

Några dagar senare upptäcktes ytterligare ett fel under inspektion. Ett 
avbrott på linjen Kaisepakte – Stordalen hade inträffat på grund av att en 
klämma till sektionens strömbrytare släppt. Klämmorna var utförda med 
skruvar av mässing som vid upprepade tillfällen gått av och därigenom 
orsakat fel på ledningsnätet. Således bytte Reb ut samtliga mässingsskruvar 
mot järnskruvar i syfte att förhindra att detta problem upprepades.584 Det 
var dock inte endast kontaktledningarna som drabbades av problem. Den 
motorgenerator vid LKAB:s kraftstation som användes för att generera 
strömmen som användes till ledningsproven gick sönder i augusti. Motorn 
överhettades när den användes under en provkörning av lok på banan (se 
kapitel 5). Isolatorer brann upp och tennlödda skarvar smälte.585

I augusti 1914 återkom firmorna med en tredje förfrågan beträffande 
anläggningens övertagande enligt § 10 till Byrån, denna gång genom 
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ASEA:s direktör Siegfrid Edström. Sedan den 30 mars, då Reb anmält 
anläggningen till besiktning och preliminärt övertagande, hade Byrån utfört 
en mängd prov och besiktningar. Enligt Edström hade de anmärkningar som 
framkommit efter dessa prov blivit åtgärdade och de återstående 
kompletteringsarbetena förhindrade inte på något sätt anläggningens
driftberedskap.586 De första elektriska loken hade anlänt i slutet av april och 
de första provkörningarna inletts den 5 juni (se kapitel 5). 

Järnvägsstyrelsen var inte heller denna gång beredd att ta över 
anläggningen. Detta berodde på att den inte var klar, inte provats och inte 
slutbesiktigats. Däremot var Järnvägsstyrelsen beredd att ta över tillsynen 
och underhållet av kontakt-, och överföringsledningarna samt omkopplings-
och transformatorstationerna från den 1 september 1914. Bakgrunden till 
detta erbjudande var att Järnvägsstyrelsen insåg de svårigheter som kriget 
innebar för firmorna. Villkoret var emellertid att alla merkostnader 
betalades av firmorna, såsom exempelvis vid isolatorbyten.587 Firmorna 
godtog förslaget och lät meddela att de nu skulle påskynda övriga 
ändringsarbeten vid banan trots de rådande svåra förhållandena.588

Ett annat ihållande bekymmer var målningen av järnstolparna. Alla 
stolpar som användes till kontaktledningarna var mönjestrukna en gång och 
enligt Byrån borde stolparna dessutom målas med två lager färg, antingen 
grå eller blågrå oljefärg eller annan specialfärg.589 I slutet av november 
1912 inkom H. Raegert i Kiruna med en offert på målningsarbetet till ban-
direktören i Luleå. Med två strykningar av grisolfärg var priset 6.50–13.09
kr per stolpe beroende på längd. Med oljefärg var priset lägre, 5.20–10.47 
kr. Raegert begärde vidare att hans arbetare fick fribiljetter med tåg samt att 
transporten av allt material skulle bekostas av SJ.590 När Öfverholm fick 
reda på det offererade priset framhöll han att det var dubbla priset jämfört 
med i Stockholm och att det skulle bli billigare att skicka målare därifrån 
för att måla de 2 700 stolparna.591

Eftersom inget anbud kunnat godtas till våren 1914 fick baningenjören i 
Kiruna i uppdrag att åter ta kontakt med målerifirman i Kiruna. Det nya 
anbudet som kom in visade sig vara lika dyrt som tidigare och avslogs. 
Efter ett nytt anbudsförfarande i Stockholm lämnade målerifirman Bröderna 
Berggren lägst bud592 och fick i juni 1914 kontrakt för att måla alla kontakt-
ledningsstolpar, bryggor och strävor på Riksgränsbanan.593

Målningen av stolparna skulle utföras under sommaren 1914 men 
arbetet kom att avbrytas vid flera tillfällen. Bland annat regnade det så 
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mycket utefter banan att det under långa perioder inte gick att måla. Arbetet 
kunde inte heller utföras när ledningarna var strömförande. På grund av 
dessa avbrott beslutade Byrån i september att ge målarna ersättning med 
0.75 kr per timme för förlorad arbetsinkomst, enligt samma avtal som 
Byrån hade med sin personal. Ett längre avbrott inträffade också efter krigs-
utbrottet i augusti då målningsarbetet lades ned i samband med den 
allmänna mobiliseringen.594

I augusti kom Reb överens med Hedin om ersättningsnivå för att 
besiktiga målningsarbetena och över målningen av kontaktledning och 
metalldetaljer i tunnlarna. Efter att Öfverholm fått kännedom om denna 
överenskommelse skrev han till Reb och påtalade att han ”få ännu en gång 
uttryckligen meddela, att vår ingenjör Hedin ej är befullmäktigad att med 
Eder träffa några som hälst [sic!] överenskommelser.”595 Enligt Öfverholm 
hade Hedin endast rätt att diskutera förslag med Reb som sedan måste 
godkännas av Järnvägsstyrelsen. Med anledning av detta ansåg Öfverholm 
att Reb:s överenskommelse med Hedin var att anse som ett förslag.596

Sammantaget ville Byrån inte ta över ansvaret för arbeten som i kontraktet 
skulle skötas av firmorna. ”Vi äro givetvis beredda att hjälpa Eder i den 
mån det kan ske utan att kostnader uppkomma för oss och utan att vi fritaga 
Eder från ansvar av något slag, som kan anses tillkomma Eder enligt 
kontrakt”.597

Efter önskan från SJ:s generaldirektör återupptogs målningsarbetet i 
september.598 Målarmästare Berggreni reste i mitten av månaden till Kiruna 
för att, om vädret tillät det, åtminstone måla varje stolpe en gång. Byrån 

i I början av november 1914 blev Öfverholm kontaktad av A. Bergvall som var ombudsman för 
Svenska Måleriförbundets Avdelning 1 i Stockholm. Bergvall informerade Öfverholm om att det 
uppstått en tvist mellan firman Bröderna Berggren och de målare som anlitats under sommaren. 
Anledningen till att ombudsmannen kontaktade Öfverholm var att han undrade huruvida Byrån 
betalat ut ersättning till firman under de dagar som arbetet fått ställas in på grund av regn. Han 
ville veta om ersättning utgått med full timbetalning under den förlorade arbetstiden. Bergvall 
avslutade brevet med att svar önskades omgående ”då det för oss är nödvändigt om full vetskap 
om berörda förhållande för sakens lugna avveckling”. Av detta går det att sluta sig till att målarna 
inte fått ut överenskommen ersättning från målerifirman och att Svenska Måleriförbundet vid tvist 
avsåg att ta till hårdare tag. Öfverholm svarade ombudsman Bergvall en vecka senare och 
meddelade att det senare målningsarbetet hade utförts under september och att firma bröderna 
Berggren då fått ersättning av Byrån för förlorad arbetstid vid regn och för extra omkostnader som 
vållats dem. Öfverholm påpekade särskilt att arbetet inte var slutfört och att den utbetalda 
ersättningen endast utgjorde en förskottsbetalning. Källor rörande hur denna fråga utvecklade sig 
har inte kunnat återfinnas i det undersökta materialet. Källa: RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 40, V6 – AÅ7-8, 1914. AS5, Stolpar Riksgränsen. Brev från Sv. 
Måleriförbundet i Stockholm till Öfverholm. 5 november, 1914 samt Brev från Öfverholm till Sv. 
Måleriförbundet i Stockholm. 12 november, 1914.
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meddelade Hedin att avräkning för arbetet måste ske om inte målning 
kunde genomföras. De stolpar och bryggor som endast målats en gång 
skulle betinga halva det ursprungliga priset. All färg skulle också mätas upp 
och eventuellt övertas av Byrån.599 I oktober var fortfarande ungefär 100 
stolparomålade och enligt avräkningen var ett stort antal målade endast en 
gång.600

Problematiska isolatorer
Ända sedan de första testerna med spänning i kontaktledningar inletts hade 
det uppstått fel på isolatorerna i framförallt tunnlarna men även på de som 
satt på kontaktledningen utomhus. I augusti 1914 fanns det exempelvis inga 
avspänningsisolatorer kvar i lagret efter att ett 100-tal gått sönder och fått 
bytas ut. Även ett 20-tal av de vanliga isolatorerna hade bytts ut.601 Tre
trasiga isolatorer sändes till Byrån i Stockholm för påseende och Hedin 
antog att problemet berodde på att fabriken misslyckats vid bränningen och 
att massan blivit för hårt bränd. Han informerade också Öfverholm om att 
Reb ville låta Siemens huvudkontor i Berlin avgöra hur nyanskaffningen 
skulle gå till. Eventuellt skulle de köpa så kallade Hermsdorfisolatorer.602

En stor del av de använda isolatorerna var spruckna. Efter två dagars 
inspektion hade Hedin hittat omkring 50 isolatorer med sprickbildning och 
han misstänkte att det kunde finnas ytterligare ett hundratal utefter banan. 
Att det inte varit fler driftstörningar till följd av isolatorfel berodde enligt 
Siemens ingenjör Kuntze på att sprickorna oftast inte gick igenom både 
kopparskiktet och porslinskjolen.603 En ny sorts avspänningsisolatorer, så 
kallade Rendals-isolatorer, sändes till Kiruna i början av september. För att 
kunna studera dessa närmare monterade Hedin en på prov vid verkstaden. 
Han misstänkte att dessa isolatorer skulle tåla all snö och is som skottades 
från taket sämre än de som tidigare använts, på grund av detta tänkte han 
sätta upp ett skyddstak ovanför isolatorerna.604

Vid en inspektionsresa med generaldirektören den 12 september hade 
en isolator i Nuoljatunneln gått sönder och kortslutit banan. Samma fel hade 
uppstått natten innan men då hade två isolatorer i tunneln gått sönder 
tillsammans med en avspänningsisolator på Riksgränsens bangård. Enligt 
Byrån berodde dessa missöden på spruckna isolatorer medan Siemens 
hävdade att det istället berodde på att isolatorerna var för sotiga. Byrån 
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menade i sin tur att isolatorerna borde vara så pass väl utförda att de skulle 
tåla spänningen även om de var sotiga. Siemens hade också noterat att det 
uppstått spänningsfall i tunnlarna, något de skyllde på den ymniga 
vattenförekomsten. Byrån trodde emellertid inte att detta var orsaken 
eftersom vatten alltid förekommit i tunnlarna.605

Byrån tog så småningom Siemens oro om sotets inverkan på allvar och 
lät tvätta de sotigaste isolatorerna. I slutet av september 1914 tvättades 
sålunda alla isolatorer i tunnlarna och större delen av kontaktledningen 
rengjordes med en roterande stålborste. Ett 40-tal isolatorer hade redan 
bytts ut och fler stod på tur efter att nya isolatorer anlänt till Kiruna. När 
alla trasiga isolatorer ersatts planerade Hedin att besiktiga hela linjen med 
täta intervaller för att fastställa hur många isolatorer som gick sönder under 
en viss period. Enligt Hedin måste detta arbete utföras med hjälp av 
revisionsvagnar. Dittills hade arbetet genomförts med endast en dressin, 
vilket han menade var allt för tidskrävande.606 Hedin planerade även att 
tvätta de flesta isolatorerna på bangårdarna. På de platser där ångloken 
fyllde på vatten eller ofta blev placerade var isolatorerna extra sotiga.607

Det visat sig att Bessemerfärgen som användes av Reb inte var 
tillräckligt motståndskraftig i tunnlarna, utan flagnade av efter en kort 
period. Byrån valde då att pröva en ny metod. Enligt ett förslag från Hedin 
skulle upphängningsanordningar och isolatorpinnar tjärbrännas. Natten till 
den 8 oktober var Rahmberg med vid tjärbränning av några av de värst 
angripna upphängningarna i Nuoljatunneln. Detta skedde först efter att den 
kvarvarande färgen tagits bort. Rahmberg hade då även passat på att 
undersöka övriga delar av tunneln och funnit att färgen nästan helt 
försvunnit på vissa platser medan den inte påverkats så mycket vid 
exempelvis den norra mynningen. På grund av att det pågått rälsutbyte i 
tunneln hade han inte haft möjlighet att undersöka den södra änden, men 
han misstänkte att den, liksom den norra, hade färgen i behåll. Han 
konstaterade även att de isolatorpinnar som undersökts hade tappat mycket 
färg trots att de blivit målade endast två månader innan.608

Under sin undersökning av Nuoljatunneln upptäckte Rahmberg en 
ytterst allvarlig sak. Vid betonggjutningen i tunneln hade papp dragits över 
de träformar som användes. Pappen fastnade i betongen när den torkade 
men lossnade så småningom på grund av fuktigheten. Rahmberg hade 
funnit ett stycke som släppt från betongen och hamnat i direktkontakt med 
kontakttråden, och på flera andra platser hängde bitar av papp väldigt nära. 
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En del av de överslag som inträffat i tunneln kunde enligt Rahmberg 
möjligen förklaras med denna omständighet. Ledningspersonal fick i 
uppgift att försöka avlägsna pappen men det gick bara att ta bort de bitar 
som redan börjat lossna.609

Den 25 oktober 1914 hade återigen flera trasiga isolatorerna bytts ut 
och på bangårdar, tunnlar och gallerier hade de tvättats. Arbetet med att 
rengöra kontaktledningen med den roterande stålborsten var också avslutat. 
Tjärbränningsarbetet fortgick i Nuoljatunneln men var klart i Tornehamns-
och Vassijauretunneln. I ett brev till Öfverholm konstaterade Hedin återigen
att målning med Bessemerfärg inte fungerade trots att det sett bra ut 
inledningsvis. Färgen satt efter ett tag endast som en lös skorpa som flagade 
av vid beröring och blottade rost. Tjärbränning hade visat sig vara mer 
hållbart och lättare att utföra än målning. Arbetet blev fortare klart. 
Fuktigheten och vattnet som sipprade ner utefter takbultarna påverkade inte 
bränningen eftersom vattnet avdunstade. Med tjärbränning kunde ledningen 
även underhållas under vintern. Hedin påpekade återigen att underhållet av 
kontaktledningen blev svårare utan revisionsvagn och att de nu endast hade 
en motorvagn till förfogande.610

Kontaktledningsupphängning i tunnel och snögalleri. Källa: SJ:s bildarkiv © 
Sveriges järnvägsmuseum.
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I slutet av oktober 1914 konstaterade Öfverholm i ett brev till ASEA att 
”tunnelisolatorerna fortfarande var odugliga”.611 Under spänningsprov i 
oktober hade det nämligen visat sig att kontaktledningen Kiruna – Abisko
tålde 30 000 volt medan Abisko – Riksgränsen endast klarade 10 000 volt. 
Så fort högre spänning provades inträffade överslag någonstans efter banan. 
”Ändring måste således snarast ske, och då vi tydligen ej kunna räkna med 
få sådan från Siemens, måste vi i enlighet med kontraktets § 20 [se bilaga 5] 
hänvända oss till Eder. Detta är särskilt viktigt nu, enär annars tydligen ej 
invigning kan ske såsom avsett omkr. den 1 dec. i år.”612 Öfverholm hyste 
således farhågor för att invigningen kanske måste uppskjutas ytterligare. 
Enligt det ursprungliga avtalet skulle banan vara klar den 1 juni 1914.

I månadsskiftet oktober/november 1914 skickade Byrån nya förslag till 
ASEA rörande förstärkning av tunnelisolationen. Nya isolatorer från 
Hermsdorf hade även beställts via telegram och ASEA skulle inom kort få 
detaljritningar över kappa och bult för isolatorerna.613 Beställningen av de 
300 Hermsdorfisolatorerna hade gjorts via grosshandlare R. Abrahamsson 
som påpekade att fabriken i Tyskland inte tog ansvar för krigsrisk och att 
leveranstiden var 4-5 veckor. Isolatorn var av samma grönglaserade typ 
som tidigare levererats via Siemens.614

Det hade tidigt visat sig att svensk cement inte var lämpad för kittning 
av isolatorfästena utan att cement från Porzellanfabrik Hermsdorf var 
bättre. I mitten av november 1914 kontaktade Byrån återigen grosshandlare 
Abrahamsson för att denna gång be honom ta reda på vilken sorts cement 
Hermsdorf använde då de göt fast isolatorpinnarna och hur mycket det 
skulle kosta att få en montör från firman att övervaka nya gjutningsarbeten 
utefter banan.615 En månad senare hade Abrahamsson ordnat med leverans 
av cement från fabriken i Tyskland via deras egen leverantör. Någon 
montör kunde emellertid inte komma till Sverige.616

I oktober inleddes en intensiv provperiod då kontaktledningarna 
testades nästan varje kväll. Resultatet visade att isolatorerna fungerade 
tillfredsställande under förutsättning att de kontinuerligt tvättades och hölls 
rena.617 Fram tills i mitten av december 1914 hade emellertid 238 
tunnelisolatorer, 98 av de större kontaktledningsisolatorerna och 188 av 
avspänningsisolatorerna gått sönder och bytts ut. Med anledning av dessa 
siffror menade Byrån att det var bevisat att kontaktledningens isolatorer var 
odugliga och i ett brev till Siemens framfördes nya krav på att de snarast 
borde bytas ut.618
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Ytterligare ett isolatorrelaterat problem utgjordes av rinnande 
smältvatten i snögallerier. I mars 1914 hade överbanmästaren vid 
Riksgränsen uppmärksammat Hedin på att smältvatten från snön på 
galleritaken kunde rinna på ledningarna. Det hände nämligen att 
smältvatten strilande ner genom taken och när det kom i kontakt med de 
strömförande ledningarna och sedan träffade personal kunde det framkalla 
obehagliga stötar. Hedin kontaktade Öfverholm angående detta och föreslog 
att tjärpapper skulle läggas på taken ovanför kontaktledningen. Han menade 
att detta förmodligen var det billigaste och effektivaste sättet att lösa 
problemet. Alternativet var att skotta alla galleritaken om 4.8 km, vilket var 
både kostsamt och riskabelt.619

Trots att taken till snögallerierna försetts med tjärpapp under våren 
inträffade fortfarande överslag som kunde sätta eld på gallerierna. För att 
förhindra detta ville Hedin skydda taken med asbest eller liknande, och han 
frågade Öfverholm om råd.620 På grund av att asbest absorberade så mycket 
vatten ansåg Öfverholm att det skulle vara bättre att använda eternit-
plattor.621 Hedin genomförde en inventering av snögallerierna under 
december 1914 och kom fram till att det handlade om ett femtiotal platser 
på vilka det skulle behövas skydd av eternit. På några platser där 
isolatorerna var riktigt nära taket hade tillbud redan inträffat och Hedin ville 
få tillstånd av Öfverholm att sätta upp plattor om 600x600 mm på de mest 
utsatta platserna. Ledningspersonalen kunde utföra arbetet och kostnaden 
föras på underhållet av ledningen.622 Förslaget godkändes av Öfverholm.623

Tvist med firmorna
Ström från Porjus släpptes för första gången på ledningsnätet den 6 
november 1914.624 Inför detta verkställdes en förbesiktning av 
anläggningen den 4-6 november. Besiktningen utfördes av E.C. Ericson 
från elektriska inspektionen vid Kungl. Kommerskollegium. Beträffande 
kontaktledningen anmärktes det på att ledningarna vid lastplatser inte var 
anordnade så att frånslagning automatiskt innebar att ledningen var 
jordförbunden och strömlös. Loken fick också anmärkningar på att de 
elektriska skenorna och apparaterna som förde den transformerade 
strömmen till motorn inte var skyddade mot ofrivillig beröring. Ericson 



Sida � 183

beslutade också att ytterligare undersökningar skulle utföras rörande 
anläggningens störande inverkan på telefon- och telegraflinjerna.625

Den elektriska driften påverkade nämligen telefon- och telegraf-
förbindelserna utefter banan. Från Lödingen i Norge hade det rapporterats 
att telegrafförbindelsen med Sverige kommit alldeles i oordning efter att 
den elektriska driften inletts. För att komma tillrätta med problemet hade 
två specialister från Stockholm kallats in, professor Pleijel och ingenjör 
Holmberg.626 I slutet av januari 1915 fick Norrbottens-Kurirens läsare veta 
att problemet var avhjälpt och att förbindelserna åter fungerade utan 
störningar.627 Störningarna i svagströmsledningarna utefter banan hade 
emellertid inte helt avlägsnats även om de reducerats kraftigt. Fortsatta 
undersökningar och utredningar för att komma till rätta med problemet 
pågick under hela 1915 av personal från Järnvägsstyrelsen i samråd med 
Telegrafstyrelsen.628

Det blossade också upp en tvist mellan Byrån och firmorna Siemens 
och ASEA under november 1914 som kunde ha äventyrat hela 
anläggningens framtid, vilket Öfverholm och Hedin diskuterade internt 
inom Byrån.629 Ingenjör Julius Körner vid ASEA hade blivit kontaktad av 
Öfverholm med anledning av spänningsprov av oljemotstånden vid 
anläggningen. Siemens hade sänt ingenjör Krause att ansvara för proven 
och det hade visat sig att han var lite oförsiktig. Under de inledande proven 
hade därför flera av oljemotståndens isolatorer gått sönder. Körner hade 
telegraferat och skrivit till Reb angående detta och påtalat att Krause var 
tvungen att iaktta större varsamhet på grund av att det inte fanns fler 
reservisolatorer. Om fler gick sönder skulle det bli nödvändigt att avbryta 
proven. Även ingenjör Schauman i Porjus hade telegraferats och fått 
instruktionen att utföra proven där ”med största aktsamhet, så att materiel ej 
äfventyras. Det är af vikt för firmorna att nu hålla anläggningen igång”.630

Körner hade informerat Öfverholm om dessa skrivelser och hoppades 
därmed att problemet skulle vara löst.631

Endast två dagar senare, den 14 november 1914, skickade emellertid 
Järnvägsstyrelsen en skrivelse undertecknad av överdirektör Ivar Virgin och 
byrådirektör Ivan Öfverholm till Siemens i Berlin. I brevet påpekades att 
under testerna av ställverksanläggningen i Porjus och ledningsnätet hade 
flera oljemotstånd för överspänningsskydden gått sönder. Brevskrivarna 
hävdade att anledningen till dessa missöden var att Krause hade låtit 
värmeprova motstånden trots den kyla som rådde på plats. Detta hade 
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inneburit att isolatorer på motstånd sprungit sönder och att smältvatten från 
rimfrost inne i kärlen runnit ned i oljan. Krause hade därefter beslutat att 
förbjuda användningen av överspänningsskydden och att ström från Porjus 
endast skulle släppas på ledningsnätet på Kungliga Järnvägsstyrelsens egen 
risk.632Den risken ville givetvis inte Järnvägsstyrelsen ta och menade att det 
vore synd om det inte var möjligt att ta det färdiga kraftverket i bruk på 
grund av felaktigheterna i ledningsnätet. Om inte kraftverket i Porjus kunde 
användas innebar det att undersökningar och prov som var planerade fick 
ställas in. Järnvägsstyrelsen begärde således att Siemens skulle upphäva 
Krauses förbud mot strömpåläggning från Porjus.633

Konflikten mellan Järnvägsstyrelsen och Siemens fortsatte under 
november och den 25 november underrättades Hedin av Byrån att ström 
inte fick släppas på Riksgränsbanans ledningsnät, vare sig från Porjus eller 
från LKAB:s kraftstation i Kiruna. Detta skulle gälla fram till dess nya 
order kom från Stockholm. Inga ellok fick användas innan tvistepunkterna 
med Siemens klarats upp.634 Detta medförde att provkörningarna som 
pågick fick avbrytas.

Siemens menade att konstruktionen av oljemotstånden för över-
spänningsskydden borde ändras. Detta godtogs emellertid inte av 
Järnvägsstyrelsen som påpekade att Siemens hade godkänt ritningarna 
redan i början av 1913 och att alla eventuella ändringar redan borde blivit 
utförda. Vidare påpekades att det förmodligen hade inneburit en tids-
besparing att först testa motstånden i ASEA:s provrum i Västerås istället för 
direkt på ledningsnätet. Reb i Kiruna hade nämligen lovat att ledningen 
skulle vara driftfärdig till den 1 april 1914 vilket inte infriats. Virgin och 
Öfverholm framhöll hur synd det var att ledningsnätet inte stod färdigt 
eftersom det i början av december fanns två driftdugliga generatorer i 
Porjus som kunde lämna ström till banan. De kritiserade vidare samarbetet 
mellan Siemens och ASEA och påtalade att om firmornas gemensamma 
kontor i Stockholm hade fungerat som det borde hade problemet med 
oljemotstånden aldrig inträffat. ”… är givetvis en följd av att Eder byrå i 
Stockholm, vilken skulle hava haft till särskild uppgift att ordna detaljer 
sådana som den här ifrågavarande, ej varit såsom i anbudet utlovats en för 
båda firmorna gemensam byrå.”635
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Sammanfattning 
I detta kapitel har samarbetet mellan de centrala aktörerna i hanteringen av 
de tekniska utmaningarna relaterade till uppbyggnaden av den fasta 
elektriska anläggningens ledningssystem behandlats. Detta arbete pågick till 
stora delar parallellt med utvecklingen och uppförandet av den elektriska 
anläggningens byggnader (se kapitel 3). Även under arbetet med lednings-
systemet innebar de klimatologiska förutsättningarna stora utmaningar på 
både material och arbetsmoment och flera tekniska frågor behövde utredas 
inför uppförandet. Genom omfattande testverksamhet och studieresor 
utomlands samlade Byrån in en mängd ny kunskap under perioden 1905-
1909. Denna kunskap låg sedan till grund för utarbetandet av anläggningens 
tekniska program 1909. I dessa återfanns kravspecifikationer för lednings-
systemet och alla de tekniska komponenter som skulle användas i projektet.
Sommaren 1909 och 1910 utfördes utstakningarna av arbetsvägar mellan 
kraftstationen och de fyra transformatorstationerna och hösten 1911 
inleddes uthuggningen av linjegatan.

Ansvarsfördelningen mellan de centrala aktörerna innebar att Byrån 
ansvarade för transporten av grus och sten till depåer utefter banan, för 
transporten av stolpar till Kiruna och för anskaffandet av montagetåg. 
Firmorna ansvarade å sin sida för utarbetandet av alla ritningar över 
stolpsättning och över alla tekniska komponenter vid anläggningen. Liksom 
visats i föregående kapitel innebar arbetsgången vid utarbetandet av 
ritningar och den omfattande korrespondensen mellan aktörerna en mängd 
förseningar även i denna del av projektet, tills bättre rutiner hade upp-
arbetats. Firmornas lokalkontor i Kiruna, Reb, ansvarade för det praktiska 
arbetet, såsom för efterföljande (efter Byråns leverans) materialtransporter 
utefter banan, för att slå grus och makadam, för gjutning av fundament, för 
resning av stolpar och montering av kontakttråd. Reb:s ansvarsområden var 
arbetsintensiva och krävde en stor arbetsstyrka under sommarmånaderna. 
Under vintern kunde inte alla arbeten utföras på grund av den stränga kylan, 
hårda vinden och djupa snön. 

Trots uppgjord ansvarsfördelning uppstod en mängd konflikter mellan 
aktörerna som medförde störningar i samarbetet. Dessa konflikter kunde 
vara av arbetsmässig karaktär, såsom när Byrån kritiserade Reb för att 
arbetet med markarbeten 1911 och stolpsättning 1912 gick i för långsam 
takt eller då Reb anklagades för att fuska med makadamslagningen. 
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Konflikterna kunde dessutom röra logistiska frågor, såsom arbetarnas 
bostadssituation eller gällande lossning av grus och utplacering av stolpar. 
Även organisatoriska frågor blev ämne för konflikter, såsom Zollands 
upprepade kringående av Byråns representant Warodell. Detta drabbade 
även Hedin sedan han anlänt till Kiruna i slutet av 1913. Konflikter uppstod 
även mellan Reb och SJ:s lokala representanter, såsom när Zolland 
negligerade fastställda säkerhetsföreskrifter vid stolpsättningen i juli 1912. 
Oftast kunde konflikterna lösas genom ingripande av byrådirektör 
Öfverholm, som trots avståndet från Stockholm hölls välunderrättad om 
händelserna och utövade stor auktoritet.  

Arbetet med stolpar och ledning innebar stora tekniska utmaningar. 
Under 1911 beslutades exempelvis att stolparna skulle tillverkas av järn 
istället för av trä efter att trästolparna uppvisat uppenbara svagheter. I maj 
1912 restes den första kontaktledningsstolpen och i december 1913 hade 
kontakttråden monterats på större delen av banan. Under hela arbetet hade 
de speciella klimatologiska förutsättningarna vid banan spelat in och 
exempelvis förankrades stolpar på särskilt väderutsatta platser solidare än 
övriga. Tunnlar och snögallerier hade även anpassats för att passa den 
elektriska driften. Fukten i tunnlarna och snögallerierna orsakade en mängd 
problem med isolatorer, vilka emellertid löstes genom initiativtagande och 
uppfinningsrikedom hos personalen vid banan. Istället för att endast målas 
så tjärbrändes isolatorpinnarna till kontaktledningen i tunnlarna och 
snögalleriernas tak försågs med tjärpapper och eternitplattor som effektiv 
skyddade isolatorerna från smältvatten. 

Den största tekniska utmaningen i denna del av projektet utgjordes 
emellertid av att konstruera en tillförlitlig isolator. Under 1912 omarbetades 
ritningar flera gånger och de första prototyperna höll inte måttet. Dessa 
problem var en av huvudanledningarna till att strömprov vid flera tillfällen 
fick senareläggas. Byrån hade önskat provdrift och igångsättning av den 
elektrifierade bandelen redan under 1913. Provdriften måste emellertid 
ställas in när det stod klart att Siemens varken skulle klara av att leverera 
det lok som skulle användas eller få ledningen i driftklart skick. Också 
själva isolatorkvaliteten innebar ett ihållande problem och flera fabrikat och 
sorter testades fortfarande efter att strömprov inletts i januari 1914. 
Problemet kvarstod under hela året, särskilt i Nuoljatunneln.

Under våren och sommaren 1914 anhöll firmorna vid hela tre tillfällen 
om besiktning och att Byrån preliminärt skulle ta över anläggningen. Detta 



Sida � 187

gjorde emellertid inte Byrån med hänvisning till att anläggningen, i strid 
mot kontraktet, fortfarande inte stod färdig och ännu inte kunde prövas 
genom provkörningar av tåg. I augusti valde emellertid Byrån att trots allt 
överta tillsyn och underhåll av ledningsnät och byggnader, mycket på grund 
av att krigsutbrottet innebar vissa svårigheter för firmorna i fråga om 
transporten av material från Tyskland och genom mobiliseringen av 
personal.

Den 6 november 1914 släpptes för första gången ström från Porjus på 
ledningsnätet. Tidigare hade ström tagits från LKAB:s kraftstation. 
Strömproven visade sig bidra till störningar på telegraf- och telefonlinjerna 
utefter banan. Detta undersöktes av representanter från Telegrafstyrelsen i 
samarbete med Byrån och i januari 1915 hade de allvarligaste störningarna 
reducerats. Ett allvarligare problem var den tvist som blossade upp mellan 
firmorna och Byrån i slutet av 1914 och som kunde ha äventyrat hela 
anläggningens framtid. Under spänningsprov uppträdde den ansvarige 
ingenjören från Siemens oförsiktigt, vilket medförde skador på 
anläggningen. Detta påtalades av ASEA och Byrån med resultatet att 
Siemens representant tog beslutet att avbryta proven. Järnvägsstyrelsen 
beordrade därefter Siemens att upphäva förbudet mot att släppa på ström 
från Porjus och återuppta spänningsproven, vilket slutligen åtlyddes. Under 
tvisten hade provdriften av de nya elloken avbrutits och Byrån var 
angelägen om att återuppta denna så snart som möjligt.
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Kapitel 5 
 

�	�������	����	��		� 

Sedan elektricitetsverket vid Porjus blev färdigbyggt drives all 
trafik på Järnvägen Kiruna – Riksgränsen med elektricitet. De 
väldiga elektriska lokomotiven äro stora som en halv Pullman-
sleeper.636 Det är väldiga lass, som dessa lok draga upp 
genom fjällen till Riksgränsen; varje malmtåg består av 28 
vagnar, vilka lasta 35 tons vardera, alltså en total last på 980 
tons. I passageraretrafiken äro dessa lok fullkomligt jämngoda 
med de bästa ånglok: de köra hårresande fort; på resan 
mellan Kiruna och Narvik kändes det som jag suttit på ett 
Pennsylvania-tåg mellan Chicago och New York.637

Lars P. Nelson, 1918.
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detta kapitel kommer utvecklingen, konstruktionen och den inledande 
provdriften av de elektriska loken till Riksgränsbanan att studeras.
Parallellt med anbudsförfarandet under september 1908 till september 

1909 fortgick planeringen av Riksgränsbanans elektrifiering bland Byråns 
tjänstemän. Innan ett färdigt förslag kunde överlämnas till Kungl. Maj:t för 
godkännande var det vissa frågor som Järnvägsstyrelsen fortfarande 
behövde undersöka och ta ställning till angående de elektriska loken. 
Grundproblematiken gällde hur banans trafikförmåga kunde effektiviseras. 
Det fanns två vägar att nå dit med elektrisk drift; antingen genom att öka 
tågens storlek (mängden vagnar) eller genom att höja tågens hastighet.

I kapitlet studeras inledningsvis den process av argumentation och 
överläggningar mellan de centrala aktörerna, ackompanjerat av kunskaps-
inhämtning och teknisk utveckling, som slutligen ledde fram till valet av ett 
tillvägagångssätt för att öka banans trafikförmåga. När valet väl gjorts tog 
en rad logistiska och tekniska utmaningar vid som dels handlade om att 
transportera rätt lokkomponenter i rätt tid från Siemens och Aseas 
verkstäder, en process som blev speciellt kritisk efter krigsutbrottet i augusti 
1914. Dels handlade det om att få driftdugliga lok, inklusive utbildade 
förare, i drift vid Riksgränsbanan som klarade såväl klimatet som de 
fastställda driftkraven. Det är vidare rimligt att anta att de organisatoriska 
och logistiska problem som omgärdade den så kritiska korrespondensen 
mellan de centrala aktörerna i de övriga, och till stor del parallella, delarna 
av projektet (se kapitel 3 och 4), försvårade samarbetet och innebar 
förseningar även ifråga om lokens konstruktion och provdrift.

En fråga om hastighet och storlek
Frågor beträffande lämplig hastighet på ellokens och storlek på tågen 
diskuterades inom Järnvägsstyrelsen. Byråns ingenjör Hugo Rahmberg 
hade i sin utredning från maj 1908 utgått från att de nya elektriska loken 
skulle uppnå en maxhastighet om 40 km/h medan medelhastigheten skulle 
vara något lägre och variera mellan olika sträckor av banan.638 Det skulle 
dock inte dröja länge innan Järnvägsstyrelsen började planera för snabbare
lok. Vid ett samtal mellan de båda byrådirektörerna, Ivar Virgin från 
Maskinbyrån och Ivan Öfverholm från Byrån, i slutet av oktober 1908
framkom att de ansåg att det vore fördelaktigare om maxhastigheten för

I
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malmtågen kunde ökas till 50 eller 60 km/h. Detta skulle för övrigt innebära 
att lokens hastighet vid de brantaste stigningarna på banan kunde 
uppbringas till 30 km/h istället för de tidigare beräknade 20 km/h. 
Öfverholm påpekade för Virgin att det enligt Rahmberg fanns kritik mot en 
höjning av hastigheten vid 5:e distriktet i Luleå. Banavdelningen där 
menade att en större hastighet än 40 km/h i kurvor skulle kunna innebära 
”otillåtliga påkänningar på spåret” på grund av tågets vikt.639

Synpunkter på lokens hastighet kom även från annat håll. Den 31 
oktober 1908 sände Järnvägsstyrelsen en begäran om yttrande från 
generalstaben angående deras syn på en eventuell elektrifiering av 
Riksgränsbanan. Chefen för generalstaben, K. G. Bildt, lämnade militärens 
synpunkter på denna fråga redan den 4 november. Generalstaben var 
överlag mycket positiv till en elektrifiering av Riksgränsbanan, i synnerhet 
på grund av att de klimatologiska förhållandena i norra Sverige ansågs vara 
bland de svåraste att övervinna i hela landet. Bildt uttryckte däremot 
farhågor beträffande själva kraftverket och dess skydd under kristid.i Vad 
gällde loken ansåg han att den planerade dragkraften väl motsvarade 
militärens krav men att det var önskvärt att höja maxhastigheten.640

Efter en begäran från Byrån tog Järnvägsstyrelsen i början av november 
1908 beslutet att höja maxhastigheten för malmtåg till 50 km/h och att 
loken skulle utföras så att en ökning till 60 km/h kunde tillåtas. I ett brev 
ställt till ASEA i Västerås angavs att en hastighetshöjning var av största 
betydelse för elektrifieringen av banan eftersom personal och lok då bättre 
skulle kunna utnyttjas. En hastighetshöjning skulle dessutom innebära 
minskade driftkostnader då övriga kostnader i form av kraftstation, 
ledningar och stationer inte nämnvärt skulle komma att påverkas av en 
högre nyttjandegrad.641

i I och med att kraften för elektrisk järnvägsdrift kom från en central kraftkälla var det enligt 
generalstabschefen Bildt troligt att en eventuell fiende skulle rikta in sina åtgärder på att slå ut 
denna för att därmed förlama delar av järnvägsnätet. Detta var en avgörande skillnad gentemot 
ångdriven järnvägsdrift där varje ånglok bar med sig en mängd kol i en tender. När kolmängden 
minskade kunde det enkelt fyllas på nytt vid något kolupplag. Dessa depåer kunde dessutom i 
princip placeras var som helst och variera i antal vilket innebar att detta system inte blev lika 
sårbart som en elektrisk kraftstation skulle bli. Därför föreslog Bildt att kraftstationen skulle 
anläggas på ett sätt som försvårade sabotage och direkta fientliga angrepp samt tåla eld från lättare 
vapen. Kraftstationen borde också uppföras som en sluten anläggning som enkelt kunde stängas 
och bevakas. Källa: RA SJ-EBR, Oförtecknat material EBR 101-200, utredningar, PM m.m. Ebr 
115. Afskrift, brev från K. G. Bildt, chef för generalstaben, till Kungl. Järnvägsstyrelsen. 4 
november, 1908.
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Distriktsförvaltningen vid 5:e distriktet i Luleå blev också informerade 
av Järnvägsstyrelsen om beslutet att höja hastigheten. För att understryka 
beslutets vikt var brevet undertecknat av både Järnvägsstyrelsens vice 
ordförande, överdirektör Viktor Klemming, och byrådirektör, Ivan 
Öfverholm.642 Källmaterialet tyder på att frågan om malmtågslokens 
hastighet därefter synes ha upphört för en period. Ett drygt halvår senare, i 
juli 1909, tog emellertid den då tjänsteförordnade [vikarierande] maskin-
direktören, K. Sundkuisti vid 5:e distriktet i Luleå, upp ämnet på nytt. 

Sundkuist ifrågasatte lämpligheten med en högre hastighet än 40 km/h 
vid Riksgränsbanan. Han påpekade att malmtrafik inte kunde jämställas 
med vanlig godstrafik eftersom de tungt lastade malmvagnarna nästan kom 
upp till samma axellagertryck som ett lok. Detta ansågs vara problematiskt 
eftersom vagnarna inte fick samma underhåll som loken. Högt axeltryck i 
kombination med högre hastigheter kunde därför få till följd att ett större 
antal vagnar än tidigare drabbades av varmgång,ii vilket kunde leda till 
allvarliga skador på lager och hjulaxlar.643 Med stöd av en sammanställning 
över antalet varmgångna vagnar som blivit avställda under 1908 hävdade 
därför maskindirektör Sundkuist att det inte var lämpligt att höja 
malmtågens grundhastighet. Antalet vagnar som avställts mellan Kiruna –
Riksgränsen under 1908 uppgick till 66-67 stycken.iii

Sammanställningen visade vidare att störst fara för varmgång förelåg 
under vår och höst, vilket enligt Sundkuist bestyrkte en gammal erfarenhet 
som pekade på just detta. Dessa månader var de mest nederbördsrika varför 
vatten då lättare samlades i lagerboxarna och trängde bort oljan. Därutöver 
kunde delar frysa sönder, exempelvis smörjdynsämnen som frusit fast vid 
axeltappar som sedan slets loss vid tågens igångsättning. Vid riktigt kallt 
väder blev även oljan ibland så tjock och trögflytande att den inte längre 
klarade av att smörja lagerboxarna fullt tillfredsställande. Maskindirektör 
Sundkuist beklagade ifall en lägre hastighet skulle komma att innebära att 

i Karl Sundkuist (1868- ?) avlade examen från KTH 1890 och 1891 blev han anställd vid SJ. Från 
att först varit elev blev han befordrad till extra ritare 1893 och verkmästare 1899.  Sundkuist blev 
maskiningenjör av 2:a klass 1902 och av 1:a klass 1908. Källa: Svenskt Porträttgalleri (1911), s. 
336.

ii Varmgång innebär en okontrollerad temperaturstegring hos en maskin eller maskindel, i detta fall 
ett lager. Varmgången kan bero på bl.a. överbelastning, otillräcklig smörjning, förorenat eller 
olämpligt smörjmedel och bortfall av kylning. Källa: Nationalencyklopedin.

iii Den maskinskrivna siffran ”67” hade ändrats till 66 med blyerts i marginalen av dokumentet.
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de elektriska loken blev dyrare i anskaffning och underhåll. Han ansåg dock 
att det vore ännu mer beklagligt om det införskaffades lok som inte 
lämpade sig för malmtransporter samt vore det olyckligt ”om i förslaget till 
elektrifiering af linjen Kiruna – Riksgränsen utlofvades mera, än som seder-
mera kunde uppfyllas.”644

Järnvägsstyrelsen tog denna information på allvar och lät Maskinbyrån 
undersöka omständigheterna kring de varmgångna malmvagnarna. Under-
sökningen visade att lagertrycket för malmvagnarna nästan var lika stort 
som för andra godsvagnar och att det endast var tillfälligheter som av-
gjorde vilka vagnar som blev varmgångna. Varmgången berodde därmed 
inte på att malmvagnarnas konstruktion var bristfällig och inte skulle klara 
av en högre hastighet. Maskinbyråns resultat sändes till Sundkuist och 
Öfverholm skrev i ett bifogat brev även att han vid ett besök på Malmbanan 
i juli fått se en avställd vagn och där fått beskedet att det främst var norska 
vagnar som drabbades av varmgång. I slutet av brevet påtalades återigen
vikten av en högre hastighet för de elektriska loken, nu också med 
argumentet att undvika behovet av dubbelspår.645

Byrådirektör Ivar Virgin, 1949. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges 
järnvägsmuseum.
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Byrådirektör Ivan Öfverholm, 1939. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges 
järnvägsmuseum.
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Maskindirektör Sundkuist i Luleå var inte nöjd med beskedet från 
byrådirektör Öfverholm. Enligt Sundkuist var det egendomligt att dessa, 
vad Öfverholm benämnde tillfälligheter, upprepades årligen. Vid en 
jämförelse mellan Riksgränsbanan och linjen Gällivare – Luleå visade det 
sig dessutom att andelen varmgångna vagnar var betydligt större vid den 
förstnämnda bandelen trots att det i stort sett var samma vagnar som 
användes på båda sträckningarna. Det totala antalet avställda vagnar på 
linjen Gällivare – Luleå uppgick under 1908 till endast tio vagnar. Att det 
var så pass få vagnar vid denna bandel berodde enligt Sundkuist på 
gynnsammare hastighetsförhållanden, vilket innebar att malmtågen där 
körde långsammare och utsattes för färre inbromsningar än vid 
Riksgränsbanan.646

Vid varje varmgång försökte järnvägspersonal fastställa orsakerna men 
enligt Sundkuist var detta inte alltid så enkelt. Ofta var olyckan så 
omfattande att smörjdynan brunnit upp och lagren skurit, vilket gjorde det 
svårt att klargöra anledningen till incidenten. I regel berodde emellertid 
tillbuden på vatten i boxarna, materialförslitningar eller bristande underhåll. 
Det hade redan tidigare gjorts försök att åtgärda fenomenet med de 
varmgångna vagnarna. Vid prov genomförda utanför stationen i Luleå 
under vintern 1908/09 hade det exempelvis visat sig att om några droppar 
fotogen sprutades in i smörjröret mjukades oljan i vagnarnas axelboxar upp. 
Denna åtgärd bidrog till att ett lok kunde dra samma mängd tomvagnar som 
det tidigare även krävts ett påskjutande lok för att klara av. Enligt Sundkuist 
var anledningen till att det framförallt var de norska vagnarna som 
drabbades av varmgång, ”ett mindre noggrant utförande.” Bolaget som 
levererat dessa vagnar hade redan uppmanats att ordna detta problem. 
Maskindirektör Sundkuist påpekade slutligen att han inte hyste någon 
motvilja mot elektrisk drift, snarare tvärtom. Han menade dock att det var 
bättre att komma med anmärkningar innan det nya driftsystemet införts än 
efteråt.647

Öfverholm översände brevväxlingen med maskindirektör Sundkuist till 
byrådirektör Ivar Virgin vid Maskinbyrån i början av augusti 1909. Han 
ansåg att det vore ”egendomligt” om de skulle vara tvungna att ta hänsyn 
till det som framkommit och menade återigen att varmgång uppstod av 
tillfälligheter oberoende av hastighet och kyla. Om hastigheten sänktes 
skulle det få stora konsekvenser för planeringen och medföra att en stor del 
av det hittills gjorda utredningsarbetet fick göras om på nytt. Öfverholm 



Sida � 196

hoppades att detta inte skulle vara nödvändigt.648 Ivar Virgin svarade att 
han utifrån Maskinbyråns undersökning inte ansåg att en höjning av 
malmtågens hastighet med 10 km/h, till 50 km/h, skulle innebära någon 
ökad risk.649

En annan praktisk och avgörande fråga som krävde en lösning inför den 
fortsatta planeringen var tågsättens storlek. Inledningsvis hade Järnvägs-
styrelsens utredningar utgått från att de elektriska malmtågen skulle vara 
lika stora som ångtågen, det vill säga 28 vagnar.650 För att öka kapaciteten 
på Riksgränsbanan räckte det emellertid inte med att endast höja lokens 
hastighet utan även antalet lastade vagnar måste ökas. Själva järnvägs-
spåren blev emellertid en naturlig begränsning då det endast rymdes tåg om 
40 vagnar med en konduktörsvagn på stationernas mötesspår.651

Vid ångdrift fanns det en fara för att kopplen mellan vagnarna kunde 
ryckas sönder om antalet vagnar ökades utöver de normalt 28. Sönder-
ryckningen berodde inte på för stora påfrestningar på kopplen utan på ett 
svängningsfenomen som uppstod vid långsam gång, då ånglokens dragkraft 
varierade betydligt beroende av kolvställningen. Det var för övrigt kopplen 
längst bort från loket som drabbades och inte de som var närmast loket. 
Svängningsfenomenet ansågs inte kunna uppkomma med elektriska lok 
eftersom de skulle bli konstruerade på ett helt annat sätt. Ett problem som 
däremot skulle kunna uppstå med elektriska lok som drog tåg om 40 fyllda 
malmvagnar var att dragkopplen inte var tillräckligt starka. Därför kunde ett 
sådant tågsätt inte framföras av endast ett dragande lok utan behövdes 
dessutom ett påskjutande lok.652 Kopplen kunde inte tillverkas kraftigare 
eftersom det skulle innebära att de blev tyngre och därmed mer svår-
hanterliga. Att använda sig av påskjutande lok vid ångdrift hade visat sig 
innebära vissa problem genom att förarna av de båda loken inte alltid 
uppfattade varandras signaler. Vid elektrisk drift ansågs detta problem inte 
behöva uppstå genom att en anordning förmodades kunna anordnas mellan 
de båda loken som innebar att när det ena loket bromsade kulle strömmen 
automatiskt slås av i det andra.653Ytterligare ett problem som uppstod med 
påskjutande lok vid ångdrift och som helt väntades försvinna med elektriska 
lok var den stora rökbildningen, framförallt i tunnlar, som i synnerhet
drabbade personalen på det bakre loket.654

En annan tänkbar begränsning av tågens längd som Järnvägsstyrelsen 
var tvungen att ta hänsyn till var den Norska Statsbanens möjlighet att 
transportera tågen vidare från Riksgränsen till Narvik inom deras befintliga 
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system med ångdrift. Järnvägsstyrelsen hade under hösten 1908 beslutat att 
malmtågen efter elektrifieringen skulle bestå av 40 lastade vagnar och en 
tvåaxlig vagn av annat slag. Dessa malmtåg skulle framföras av ett 
dragande och ett påskjutande lok. I början av november 1908 fick 
distriktsförvaltningen vid 5:e distriktet i Luleå i uppdrag av Järnvägs-
styrelsens överdirektör Viktor Klemming och byrådirektör Öfverholm att 
kontakta den Norska Statsbanan och ta reda på om de gick med på att låta 
framföra malmtågen odelade till Narvik eller om de skulle delas upp i 
mindre tågsätt. Ett förslag var i så fall att två fulla tågsätt om vardera 40 
vagnar delades till tre mindre vid Riksgränsens station. Järnvägsstyrelsen 
insåg emellertid att om inte tågsätt om 40 vagnar kunde skickas odelade 
från Riksgränsen skulle det komma att påverka både spåranordningar och 
växeltjänst vid banområdet där.655

Från norsk sida insåg man problematiken med att dela upp tågsätten vid 
Riksgränsen inför vidare transport till Narvik. För att tågens uppdelning och 
senare hopsättning skulle kunna utföras så snabbt som möjligt skulle det 
krävas att bangården vid Riksgränsbanan anpassades till denna 
omständighet. Helst såg dock driftsbestyreren E. Johannsenn vid Norske
Statsbanan i Narvik att tågen passerade Riksgränsen utan att behöva delas 
upp, vilket enligt honom skulle vara mest fördelaktigt. Det var dock 
tveksamt om så mycket som 40 lastade malmvagnar kunde transporteras på 
den norska sidan, dels på grund av den stora lutningen där och dels 
eftersom det krävdes längre mötesspår vid stationerna på den norska sidan 
för att de tomma tågen skulle kunna passera obehindrat på sin väg tillbaka 
till Sverige. Johannsenn ansåg sig emellertid inte kunna säga huruvida en 
ökning av antalet vagnar var möjlig, utan skickade frågan vidare till 
styrelsen för Norges Statsbaner.656

I februari 1909 meddelades Järnvägsstyrelsen av distriktschef Carl 
Gustaf Brincki vid 5:e distriktet i Luleå att Norska Statsbanen inte ansåg 
det vara möjligt att transportera ett fullastat malmtåg om 40 vagnar i 
oförändrat skick till Narvik. Ett sådant malmtåg måste delas upp vid 
Riksgränsen innan det kunde transporteras vidare över gränsen. Då detta 
även påverkade antalet tomvagnar som kom från Norge ansåg Brinck att 

i Carl Gustaf Brinck (1846 – 1928) avlade studentexamen i Västerås 1869 och anställdes 1873 som 
elev vid SJ. Efter en befattning som trafikinspektör från 1898 befordrades Brinck till distriktschef 
1902, en befattning som han innehade till sin pensionering 1912. Källa: Varenius (1931), s. 191.
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Riksgränsens banhall. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum. Foto: 
Borg Mesch.

Inne i Riksgränsens banhall med tullkammare och expeditioner till vänster i 
bild. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum.
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det hela tiden måste finnas ett stort antal lastade och tomma malmvagnar i 
Riksgränsen. Det krävdes däremot inte några spårutvidgningar vid 
Riksgränsen om de norska tågens antal ökades. Således kunde trafiken 
fortgå regelbundet. Däremot menade han att bangården borde byggas över 
till skydd mot snön samt innebar en så betydande växling av tågsätt vid 
Riksgränsen att ytterligare ett växlingslok behövde införskaffas tillsammans 
med ny personal, totalt tre personer, för bemanning och avbyte.657

Tekniska program och kontrakterade krav
I de tekniska program för de elektriska loken och anläggningen som 
presenterades av Byrån under våren och hösten 1909, fastslogs att samtliga 
lok skulle anordnas för drift med enfas växelström om 15 perioders 
frekvens och att spänningen skulle ligga mellan 12 000–15 000 volt. 
Axeltrycket fick inte vara högre än 16,7 ton. De två snäll- och person-
tågslok som skulle konstrueras skulle få framföra tåg med en sammanlagd 
vikt av högst 200 ton i en hastighet av 50 km/h i 10 ‰ stigning. Max-
hastigheten skulle vara 100 km/h och de skulle kunna gå fram och tillbaka 
mellan Kiruna – Riksgränsen tre gånger per dag under sex dagar i följd.658

De tolv malmtågen skulle ha en total vikt om 1855 ton och framföras av 
två lok av vilket ett skulle vara dragande och det andra påskjutande. Loken 
skulle kunna framföra tågen med 30 km/h i 10 ‰ stigning och högsta 
tillåtna hastighet fastställdes till 50 km/h. De skulle dock konstrueras för att 
kunna gå med en hastighet om 60 km/h. Loken skulle dessutom kunna 
framföra två fullastade malmtåg till Riksgränsen och två tåg med tomma 
vagnar till Kiruna per dag, under minst sex dagar i följd.659 Malmtågsloken 
skulle konstrueras som dubbellok med en förarhytt i varje ände och ett 
maskinrum i mitten samt med tre kopplade drivaxlar i varje ände. Snäll-
tågsloken skulle i sin tur byggas som enkellok men ändå förses med förar-
hytter i varje ände. De skulle vidare utföras med endast två drivaxlar.660

Redan i november 1908 hade byrådirektör Öfverholm varit i kontakt 
med ASEA om lokens utformning, mitt under pågående anbudshantering 
och när det fortfarande inte var klart vem offerten skulle gå till. Detta visar 
att samarbetet mellan Byrån och ASEA hade inletts redan innan anbud
antagits eller avtal formellt slutits mellan parterna. I ett brev till ASEA hade 
Öfverholm beskrivit olika tekniska detaljer beträffande lokens motorer 
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samtidigt som han framförde önskemålet att ASEA borde kunna klara av att 
producera motorerna utifrån dessa krav. ASEA hade då redan varit 
pådrivande i fråga om malmtågslokens utförande med sex axlar.661 Även 
generalstaben yttrade sig positivt beträffande ellokens utformning och 
menade att det var önskvärt att malmtågsloken utfördes som dubbellok.662

I det tekniska programmet för loken fastställdes Järnvägsstyrelsens 
önskemål kring alla delar av lokens utformning. Förutom de redan nämnda 
rörande hastighet och tågvikt, detaljstyrdes även lokens maskinella 
utrustning och dess elektriska komponenter, såsom strömavtagare, 
transformatorer och reläer. När det gällde säkerhetsutrustning skulle varje 
malmtågslok vara utrustat med tryckluftsbromsar från Westinghouse663

eller enligt New York Air Brake’s system medan snälltågsloken skulle 
förses med vakuumbromsar. För att motverka slirning på blöt eller isig räls 
beslutades att det skulle installeras ett sandningssystem som föraren skulle 
manövrera med foten. Via ventiler och tryckluftsslangar skulle sanden rinna 
ut från en sandlåda som hölls torr med hjälp av ett värmeelement. Varje 
förarhytt skulle dessutom utrustas med en vissla. Växelström skulle 
användas för belysning och värme i hytterna. Strömmen skulle tas direkt 
från transformatorn medan ett litet batteri skulle fungera som 
reservströmkälla. Under gång fick endast instrument- och manövrerings-
apparaterna belysas och inte så starkt att reflekterande ljus hamnade på 
lokförarens ansikte eller lyste upp fönstret. På utsidan av varje lokände hade 
Järnvägsstyrelsen vidare för avsikt att placera tre signallyktor, varav en 
skulle vara starkare och placeras högt uppe.664

För att kunna föra fram malmtåg om 40 vagnar krävdes lok med 3200 
hk. Beräkningar visade att loken skulle komma att väga ungefär 90 ton 
vilket innebar att de måste konstrueras 6-axliga eftersom högsta tillåtna 
axeltryck på bandelen var 16.7 ton. Alla axlar skulle vidare utföras som 
drivaxlar. Andra elektriska lok hade vanligen ett system där motorer 
seriekopplades. Om Malmtågsloken skulle byggas efter den principen 
krävdes det sex motorer om 270 hk vardera. På grund av den låga hastig-
heten från dessa motorer skulle det bli nödvändigt att utföra dem med en 
kugghjulsutväxling. Det hade emellertid visat sig vid andra banor att starka 
elektriska lok med låg tyngdpunkt, på grund av seriekopplade motorer, 
skadade rälsen och inte hade lika mjuk gång som exempelvis ånglok med 
hög tyngdpunkt. För att motverka detta planerades att loken skulle utföras 
med en motor som skulle placeras i ett maskinrum ovanför ramen. Kraften 
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från motorn skulle genom koppelstänger kopplas till en blindaxel i jämn-
höjd med hjulaxlarna. Därifrån skulle andra koppelstänger förbindas med 
drivhjulen.665

Under 1909 utkom Järnvägsstyrelsen med ”Allmänna bestämmelser 
rörande tillverkning af elektriska lokomotiv” där det framhölls att loken 
skulle tillverkas med största noggrannhet och omsorg och följa de ritningar 
och bestämmelser som då fastställts av Järnvägsstyrelsen. Vad gällde 
materialet skulle allt vara tillverkat i Sverige om inte särskilt undantag 
lämnats. I bestämmelserna fastslogs lokens utformning på detaljnivå, såsom 
tillverkning och montering av ramverk, maskineri, lok-korg. Vidare fast-
ställdes exempelvis målning och märkning.666

De tekniska program och bestämmelser som utarbetats under 1909 blev 
sedan underlag för de kontrakt som skrevs mellan Kungliga Järnvägs-
styrelsen och firmorna Siemens och ASEA (se kap. 2). I kontraktet från den 
1 mars 1910 (se bilaga 5) framkommer att firmorna skulle tillverka 13 
malmtågslok och 2 snälltågslok. De väsentliga detaljerna för loken skulle 
vara bestämda senast 1 juni 1910 och ritningarna skulle skickas till 
Järnvägsstyrelsen en månad innan. Alla huvud- och detaljritningar skulle 
alltid sändas in i två exemplar till Järnvägsstyrelsen för granskning. De 
färdiga loken skulle vara levererade i fullt driftfärdigt skick senast den 1 
april 1913.667 Detta datum kom emellertid att senareläggas till den 1 juni 
1914 genom att det definitiva kontraktet mellan parterna undertecknades 
först i juni 1910.668

I kontraktet återfinns även de krav som tidigare fastställts i de tekniska 
programmen gällande tågsättets längd och vikt. Ett dragande och ett 
skjutande malmtågslok med en lokförare och två hjälpare avsågs kunna 
framföra två malmtåg om 1855 ton per dag mellan Kiruna och Riksgränsen 
under sex dagar i följd. Varje snälltåg skulle med lokförare och hjälpare 
kunna framföra ett tåg om 200 ton tre gånger dagligen under sex dagar i 
följd. Loken skulle inte få förbruka mer energi eller ha högre under-
hållskostnader än vad som angivits och verkansgraden skulle inte få under-
stiga 1 % från de angivna värdena. Om mer personal krävdes för driften 
skulle den kostnaden påföras banans underhåll.669

Under återstående delen av 1910 påbörjades arbetet med att framställa 
de detaljritningar som skulle ligga till grund för tillverkningen av loken. På 
konferenser med representanter från firmorna och Byrån diskuterades bland 
annat lokens manövrering.670 Enligt uppgörelse mellan Siemens och ASEA 
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skulle Siemens ansvara för 11 malmtågslok och ASEA för två malmtågslok 
och de båda snälltågsloken. Den mekaniska delen av loken, såsom ramverk, 
hjul, axlar, korg och bromsutrustning, skulle utföras av Vagn- och 
Maskinfabriks Aktiebolaget i Falun.671 Det fanns vid denna tid inte så 
mycket erfarenhet av att konstruera enfas lok av den dimension som 
planerades till Riksgränsbanan, och Hansson har pekat på den oro som 
exempelvis ASEA:s ingenjör Körner kände inför arbetet med loken när han 
påpekade att det var ”den del av anläggningen, med vilken den största 
risken var förbunden”.672

Bromsprov med malmvagnar
Brevväxlingen mellan distriktschef Brinck och bestyrer Johannsenn vid 
Norske Statsbanen i Narvik angående tågens längd och vidare transport 
mellan Riksgränsen och Narvik som inletts i november 1908 (se ovan), 
fortsatte under 1910. Då båda parter framfört önskemålet att hela tågsätt om 
40 vagnar skulle gå direkt från Riksgränsen till Narvik, hade Järnvägs-
styrelsen undersökt saken. Det visade sig att endast en dragkraft om 18 ton 
skulle krävas för att framföra ett malmtåg med 40 lastade vagnar från 
Riksgränsen och motsvarande tomvagnståg i andra riktningen. Detta 
innebar att ett dragande ånglok skulle vara tillräckligt kraftigt för uppgiften 
och att kopplen inte behövde förstärkas. 

Däremot skulle bromssystemet vara otillfredsställande då det inte skulle 
gå att effektivt reglera bromstrycket utför de långa nedförsbackarna. Det 
skulle få till följd att ryckningar lätt kunde uppstå i tåget. Med anledning av 
detta skulle nya prov utföras med 40-50 vagnar utrustade med en hjälp-
luftledning liknande en modell som hade använts vid de ungerska 
statsbanorna. Två ånglok skulle användas och ledningen skulle monteras 
från vagnarna över tendern via en ventil in i loken. I ett brev undertecknat 
av både överdirektör Klemming och byrådirektör Virgin ställt till styrelsen 
för den Norska Statsbanen i Kristiania, framhölls önskemålet att ett norskt 
tåg skulle utrustas på samma sätt för att utföra bromsprov på den norska 
delen av banan. Från svensk sida ville man dessutom hålla ett sammanträde 
med sakkunniga representanter från båda länder där bromsningen av 
malmtågen kunde diskuteras vidare.673
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Den 4 februari 1911, samma dag som brevet från Järnvägsstyrelsen 
skickades till dess norska motsvarighet, underrättades distriktsförvaltningen 
vid 5:e distriktet om de förestående planerna. Distriktsförvaltningen fick i 
uppdrag att inför bromsförsöken låta utrusta 50 malmvagnar (litt. M2) med 
en hjälpbromsledning enligt en bifogad ritning. Arbetet skulle inledas 
omedelbart och material som slangar och klämmor skulle rekvireras från 
Förrådsbyrån. Även två Ma-lok skulle utrustas med en särskild broms-
ventil.674 I slutet av maj fick distriktsförvaltningen också ritningar för och 
order om att utrusta ångloken. Även en vagn med tryckluftsbromsar (litt. 
CF4) skulle utrustas med hjälpledningar och användas i bromstesterna. 
Järnvägsstyrelsen önskade att den vagnen skulle vara färdig samtidigt som 
övriga vagnar och lok.675

Den Norska Statsbanen beslutade att genomföra egna bromsprov och i 
april skickades en förfrågan till Järnvägsstyrelsen angående när försöken 
kunde sättas igång. Enligt Järnvägsstyrelsen kunde de norska försöken 
inledas tidigast den 1 juni men helst efter den 15 juni. Först då beräknades 
alla svenska vagnar vara utrustade med hjälpbromsledningar.676

I själva verket blev det först den 3 juli som alla vagnar och lok var 
utrustade med ledningen och inför testerna önskade Järnvägsstyrelsen att en 
representant från Norge skulle medverka som observatör. Maskindirektören 
i Luleå fick i uppdrag av överdirektör Klemming att senare kontakta och 
meddela den norske kollegan när han skulle infinna sig i Kiruna.677

Monteringen av ledningen hade tagit längre tid än planerat och försöken 
kunde inledas tidigast den 10 juli. Ett program för hur bromsförsöken skulle 
genomföras hade tagits fram av Järnvägsstyrelsen. Tester utfördes sedan på 
både stillastående- och gående tåg som var lastade och olastade.678

Lindström fick i uppdrag av Järnvägsstyrelsen att redogöra för försöken
efter slutprov och om möjligheten att framföra 40 vagnars tåg mellan Riks-
gränsen och Narvik.679 Närvarande vid slutprovningen den 21 juli var, 
förutom Lindström och ingenjör A. Rydin från Maskinbyrån, även 
maskiningenjör Major från den Norska Statsbanen.680

Resultatet av försöken med hjälpledning för tryckluftsbromsen avlöpte 
så bra att Järnvägsstyrelsen beslutade att alla malmvagnar litt. M2 skulle 
vara utrustade med sådan bromsanordning innan utgången av 1913. Det 
visade sig att bromsningen i nerförsbackar underlättades betydligt med detta 
system. Distriktsförvaltningen vid 5:e distriktet skulle utföra arbetet ”med 
skyndsamhet” och allt material skulle rekvireras från Förrådsbyrån. Alla 
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färdiga vagnar skulle sedan anmälas tillsammans med uppgift om kostnaden
till Maskinbyrån.681 Nya vagnar som beställdes skulle utrustas med 
växelventiler från direkt till automatisk broms och inte utföras som på de 
omgjorda där ventilen var fäst direkt på bromskannorna.682

Malmloken
Arbetet med malmtåglokens detaljritningar fortsatte under 1911 och i mars 
fick Byrån en offert från ASEA angående ett nytt manövreringssystem som 
utvecklats i Tyskland. Efter att Byrån granskat ritningarna fick emellertid 
ASEA beskedet att de inte var intresserade av detta system utan ville att 
arbetet med utvecklingen av det tidigare skulle fortgå.683 Under våren och 
sommaren 1911 var korrespondensen mellan firmorna och Byrån ganska 
sparsam men under sensommaren började förslag och ritningar anlända till 
Byråns kontor i Stockholm. 

I augusti hade Öfverholm och ingenjör Schreiner från ASEA träffats i 
Stockholm och diskuterat malmtågslokens kopplingsschema. Öfverholms 
synpunkter hörsammades av ASEA som efter mötet utarbetade ett nytt 
förslag i enlighet med byrådirektörens önskan. Förändringarna diskuterades 
inte med Siemens utan ASEA skickade det nya schemat direkt till Byrån för 
granskning.684 Under granskningen framkom nya anmärkningar varför 
ytterligare ett schema upprättades av Byrån. Det påpekades att lokförarna 
inte förstod sig på ampere utan att det var bättre om amperemätaren istället 
graderades i ton dragkraft. Byrån hade även anmärkningar på några 
kopplingsdetaljer och ledningars dragning. Man framförde också önske-
målet att sandningsanordningen skulle utföras med en tryckluftsventil som 
manövrerades med foten på samma sätt som Stockholmsspårvagnarnas 
klockor. För denna tryckluftsmekanism och för strömavtagarna krävdes en 
luftslang mellan de båda lokhalvorna. Byrån ansåg dessutom att förarens 
”dead man grip” borde utföras med nollspänningsrelä så att spänningen 
uteblev och strömmen inte kunde kopplas till förrän föraren återfört 
reglaget till nolläget igen.685



Sida � 205

Planritning av malmlok. Källa: RA SJ-EBR. Signum FV, Elektrifiering Kiruna –
Riksgränsen. Preliminärt förslag till tekniskt program för införandet af elektrisk 
drift å statsbanelinjen Kiruna – Riksgränsen, september 1909.

Efter att ASEA tagit emot det nya kopplingsschemat anordnades ett 
möte med Siemens i Berlin där ärendet kunde diskuteras.686 Drygt tio dagar 
senare, den 26 september, kunde Siemens och ASEA lämna ett gemensamt 
förslag på kopplingsschema med justeringar rörande ”dead mans grip” och 
strömbrytarna.687 Byrån ansåg att firmornas förslag var bra och godkände 
schemat. Det påpekades att den strömbrytare (Steuerstromschalter) som 
skulle hindra igångsättning med åtdragna bromsar även kunde användas 
som urkopplare, det vill säga att föraren i det främre loket kunde koppla 
bort strömmen för det bakre och omvänt.688 Under samma tid arbetades det 
även med andra frågor rörande loken och Byrån presenterade bland annat i 
slutet av september en ny ritning där malmtågslokens exteriör förändrats 
något.689

Det var planerat att en konferens rörande de elektriska loken skulle 
hållas den 20 oktober 1911. Drygt en vecka innan kontaktade Öfverholm 
Siemens och ville förhöra sig om konferensen skulle genomföras eller 
senareläggas. Dessutom förtydligade Öfverholm att han inte skulle kunna
ge några medgivanden eller träffa några överenskommelser angående 
detaljer under konferensen utan endast delta i diskussionerna. Öfverholm 
påpekade att alla ritningar enligt kontraktet skulle sändas till Järnvägs-
styrelsen för granskning. Det var även Järnvägsstyrelsen som beslutade om 
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föreslagna förändringar skulle godkännas. Med anledning av detta undrade 
Öfverholm om Siemens kanske tyckte att konferenser var överflödiga och 
att det var lämpligare att endast sända ritningar.690

Siemens ansågs emellertid att konferensen i Berlin skulle genomföras, 
men först den 23 oktober.691 Det visade sig att Öfverholm inte hade 
möjlighet att delta det datumet så konferensen senarelades ytterligare två 
dagar, vilket Siemens också meddelade ASEA.692 Konferensen den 25 
oktober kom att bli välbesökt och förutom Öfverholm deltog även Körner 
och Silwander från ASEA, Hammar från Vagn- och Maskinfabriken i 
Falun, direktör Frischmuth, Heinze och Schrödter från Siemens Askan Platz 
och professor Reichel, Rampacher och Ramberg från Siemens 
Nonnendam.693 Vid konferensen diskuterades flera av lokens detaljer som 
exempelvis motorn och de mekaniska delarna.694

Den omfattande korrespondensen mellan firmorna och Byrån innebar 
en risk för att arbeten försenades eller hamnade fel och ASEA ville med 
anledning av detta att all korrespondens från Byrån skickades till deras 
huvudkontor istället för direkt till de olika avdelningarna inom företaget. I 
december 1911 ville la Cour vid ASEA även att Byrån skulle sända kopior 
på all korrespondens mellan dem och Siemens rörande loken. En liknande 
uppgörelse hade ASEA sedan tidigare med Siemens.695 Sannolikt ville la 
Cour på detta sätt minimera riskerna som brevväxlingen mellan de olika 
parterna kunde medföra och därigenom effektivisera arbetet. Som visats 
hade samma problem rörande hanteringen av post uppstått under arbetet 
med transformatorstationerna, vilket pågick parallellt. Från augusti 1911 
hade Byrån tagit kopior på all inkommande post rörande transformator-
stationerna och skickat kopian vidare till tredje part. För att ytterligare 
effektivisera hanteringen hade det under hösten beslutats att all vidare 
korrespondens i den frågan skulle gå via ASEA (se kap 3).

Efter att Siemens avdelning för elektrisk järnvägsdrift [Abteilung für 
elechtrische banen] skickat flera brev till Byrån angående förändringar av 
loken, meddelade Öfverholm tillsammans med generaldirektör Pegelow i 
januari 1912, att Siemens var skyldigt utföra dem i enlighet med anbudets 
föreskrifter. Siemens hade nämligen lämnat flera förslag som syftade till att 
minska drivhjulens diameter med 100 mm och motorn med upp till 30 %. 
Motivet var att minska lokets totalvikt och därigenom klara det påbjudna 
axeltrycket. Byrån menade emellertid att förändringarna var olämpliga och 
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att axeltrycket kunde ordnas genom att loken utrustades med extra 
ledareaxlar om det skulle visa sig att de blev för tunga.696

Siemens ville även få tillstånd att upprätta dragkraftsdiagram vid 
Riksgränsbanan. Förfrågningar hade gjorts om detta vid upprepade tillfällen 
och Byrån hade varje gång avslagit Siemens begäran. Då frågan återkom 
påpekade Järnvägsstyrelsen, genom generaldirektör Pegelow och byrå-
direktör Öfverholm, att en sådan undersökning varit onödig att genomföra 
så länge det inte fanns snö på banan, vilket enligt dem var en viktig förut-
sättning. Zolland bifogade dessutom en redogörelse till Siemens för 
kolåtgången, vilket på ett lättare sätt visade motståndet som loken hade att 
arbeta efter. Emellertid kunde Järnvägsstyrelsen medge att Siemens fick 
upprätta dragkraftsdiagram utefter banan innevarande vinter om de själva 
ordnade den nödvändiga dynamometervagnen och dessutom åtog sig all 
skötsel och ansvar för den. Öfverholm och Pegelow trodde dock att det 
skulle vara svårt att mäta motståndet med en sådan vagn under de svåra 
snöförhållanden som rådde vid banan.697 Slutligen påtalade Öfverholm och 
Pegelow återigen de problem som uppstod till följd av ASEA och Siemens 
ännu inte öppnat ett gemensamt kontor i Stockholm: 

Slutligen anser sig Kungl. Styrelsen böra ånyo erinra om de stora tidsförluster 
som uppstå genom den pågående vidlyftiga mindre fruktbärande 
korrespondensen, som har blifvit en följd af att den öfverenskommna byrån ej 
blifvit inrättad i Stockholm, … Styrelsen vill redan nu frånsäga sig ansvaret 
för förseningar, som på grund af berörda förhållanden må kunna uppstå.698

När ett gemensamt kontor väl inrättats förmodade Öfverholm att kontakten 
mellan firmorna och Byrån kunde effektiviseras. Drygt en vecka senare 
svarade Siemens och meddelade att de tillsammans med ASEA skulle 
öppna kontoret i Stockholm med Zolland som föreståndare. Järnvägs-
styrelsen var positiva över beskedet men påpekade att det var viktigt och 
enligt kontraktets bestämmelser att Zolland gavs fullmakt att förhandla 
direkt med Järnvägsstyrelsen. Om inte befarades att förhandlingarna snarare 
skulle komma att försenas ytterligare.699 Det visade sig emellertid strax att 
Siemens utfästelse inte infriades och Öfverholm misstänkte att firmorna inte 
var så villiga att ställa i ordning ett kontor i Stockholm. I ett brev till 
Siemens i Berlin påpekades att firmorna inte hade någon rätt att göra ett 
sådant undantag.
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Slutligen vill Kungl. Styrelsen som sin åsikt uttala, att en tillfällig vistelse af 
ingenjör Zolland i Stockholm på intet sätt kan råda bot för de 
missförhållanden som ägt och ännu äga rum på grund af att den af Eder 
utlofvade byrån ej blifvit inrättad. … Edert handlingssätt kommer gifvetvis 
icke att verka till Eder förmån vid den slutliga afvecklingen af våra affärer.700

Trots den skarpa ordalydelsen kvarstod problematiken under hela 1912 och
i februari 1913 konstaterade Öfverholm i ett brev till Siemens i Berlin att 
”Eder byrå ’Riksgränsbanans elektrifieringsbyrå’ här i Stockholm ej 
funktionerar och aldrig funktionerat på kontraktsenligt sätt”.701

Samarbetet kring loken fortgick emellertid trots kommunikations-
problemen. Frågan om lokens vikt diskuterades fortfarande i januari 1912 
eftersom Siemens fruktade att malmtågsloken skulle bli för tunga för banan. 
Det visade sig att både vikten på den mekaniska delen och vagnskorgen 
blev högre än vad som ursprungligen beräknats. Ett annat problem enligt 
Siemens var att den svenska loktillverkaren inte kunde tillverka loken lika 
lätta som de tyska fabrikerna. Järnvägsstyrelsen menade dock att problemet
med för tunga lok kunde avhjälpas om Siemens utförde loken med 
ledareaxlar. Det påtalades dessutom att användandet av utländskt material 
begränsades av kontraktet. Järnvägsstyrelsen varnade också för att bygga 
för lätt då lokens duglighet och varaktighet kunde försämras. Siemens 
uppmanades att ta dessa råd på allvar och det betonades ”att de svårigheter 
som skulle uppkomma, i händelse att Ni misslyckades, säkert skulle bli 
synnerligen kännbara för Eder.”702

Siemens avdelning för elektrisk järnvägsdrift vidhöll att den inte kunde 
tillverka malmtågsloken med det påbjudna axeltrycket trots att Järnvägs-
styrelsen tillåtit en ökning från 16.7 till 17.5 ton per axel. På grund av 
vikten ansåg Siemens att de inte kunde tillverka lok-korgen av trä med 
plåtbeklädnad. Man hade även vänt sig till en tysk lokfabrik för att få ner 
vikten på den mekaniska delen. Detta vände sig Järnvägsstyrelsen mot då 
man befarade att hållfastheten för den mekaniska delen i så fall även-
tyrades. Då axeltrycket inte kunde höjas mer fanns det bara ett alternativ 
kvar enligt Järnvägsstyrelsen, att utföra loken med en ledareaxel. Att utrusta 
loken med ytterligare en axel skulle innebära både ökade produktions- och 
driftkostnader. Siemens hade gjort beräkningar över de ökade drift-
kostnaderna, vilka Öfverholm ansåg var alltför höga. Dessutom menade han 
att farhågan om den ökade driftkostnaden skulle ställas mot den förväntade 
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minskade reparationskostnaden när loken konstruerades så stabila som det 
var tänkt.703

Då det i slutet av januari 1912 fortfarande fanns flera ouppklarade 
frågetecken kring lokens motor och mekaniska del ville Byrån att en 
konferens skulle anordnas i Stockholm där detta kunde diskuteras. 
Öfverholm hade dryftat saken med Zolland och påpekat att det var 
nödvändigt att parterna träffades innan mer arbete utfördes som sedan 
måste göras om på grund av oenighet gällande dimensioneringen. Denna 
onödiga tidsåtgång ville Öfverholm undvika. Siemens framhöll dessutom 
önskan att loken skulle byggas i Tyskland. Detta tyckte Öfverholm fort-
farande var en dålig idé då tyska ”lokomotivfabriker sakna säkerligen nödig 
erfarenhet för att kunna bedöma hvad, som kräves af lokomotiven, då de 
skola arbeta under vid Riksgränsbanan rådande synnerligen svåra drift-
förhållanden.”704

I mitten av februari 1912 sammanställde Byrån en promemoria 
angående de pågående förhandlingarna med Siemens om malmtågsloken. 
Det konstaterades inledningsvis att det tillkommit två omständigheter som 
Siemens inte tagit i beaktande inför anbudet för anläggningen, dels att 
värmen i maskinrummet från motor, transformator och andra apparater blev 
så hög att det skulle krävas fler ventiler för att avleda den, dels att 
axeltrycket blev högre än största tillåtna axeltryck för banan om loken 
skulle byggas enligt den ursprungliga anvisningen. Det visade sig nämligen 
att den mekaniska delen var väsentligt tyngre än vad som tidigare 
uppskattats. Om denna del gjordes lättare med tunnare material riskerades 
emellertid lokens hållfasthet.705

Ett sätt att både minska lokens vikt och öka avkylningen var att inte 
isolera loken, utan endast klä korgen med plåt. Siemens föreslog detta men 
enligt Byrån var det viktigt att lok-korgen byggdes med värmeisolerande 
material för att förhindra stora värmevariationer och rimfrost. Mot detta 
vände sig Siemens som inte kunde tro att insidan skulle täckas av rimfrost. 
Då Öfverholm fick höra talas om invändningen skrev han till Siemens med 
rådet ”att snarast på ort och ställe låta undersöka förhållandena. Ni skola 
säkert därvid lätt komma underfund med att rimfrostbildning med ty 
åtföljande obehag inträder, trots de af Eder erbjudna garantierna, att så ej 
skola ske”.706

Byrån utförde därefter nya beräkningar över värmen i maskinrummet 
som visade att motorernas avkylning inte kom att påverkas nämnvärt, 
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oavsett om loken brädfodrades eller endast kläddes med plåt. Under 
sommaren, då det ofta var samma temperatur ute som inne, skulle effekten 
nämligen bli minimal. Utan träisolation skulle emellertid två andra problem 
uppstå, såsom rimfrost med åtföljande smältvatten och att plåten under 
sommaren skulle upphettas så mycket att det påverkade den luft som sögs 
in via ventilatorn. Utifrån detta menade Byrån att det ur avkylnings-
synpunkt var likgiltigt huruvida loken brädfodrades eller ej då den av-
kylning som kom från lok-korgen var mycket otillräcklig. Däremot hade 
brädfodring andra fördelar. Det enda som fungerade beträffande motorernas 
avkylning var emellertid att avleda värmen genom fler ventiler.707

I ovan nämnda promemoria av Byrån från februari 1912 påpekades att 
Järnvägsstyrelsen gått med på Siemens önskemål att öka axeltrycket till 
17.5 ton och minska drivhjulsdiametern med 100 mm. Trots dessa för-
ändringar lyckades inte Siemens få ner lokvikten till den kontraktsenliga 
nivån och ville därför minska dimensioneringen på både motor och den 
mekaniska delen. Ytterligare ett sätt att minska vikten var att enbart klä 
loket med plåt (se ovan). Siemens var däremot inte intresserad av Byråns 
förslag att konstruera loken med ytterligare en axel. En sådan stor 
förändring av konstruktionen misstänktes fördyra både produktionen och 
den senare driften, något som ville undvikas. Beräkningar från Byrån visade 
dock att kostnadsökningen endast var marginell om axlarna utfördes utan 
broms. För att diskutera dessa frågor hade Öfverholm kallat till ett möte 
men Siemens ansåg att det var onödigt att träffas innan ritningar utarbetats 
över de olika förslagen. Byrån befarade att Siemens skulle framhålla sina 
förändringsförslag som de enda möjliga om loken skulle konstrueras 
kontraktsenligt och att loken därför skulle komma att konstrueras för tunga 
eller så dåligt att driften äventyrades.708

Siemens ändrade dock ståndpunkt beträffande antalet axlar någon gång 
under vårvintern 1912i och gick slutligen med på att utföra loken med fyra 
axlar, varav tre drivaxlar. Vid konferenser och genom brevväxling under 
våren och sommaren 1912 fortsatte emellertid debatten mellan Järnvägs-
styrelsen och Siemens angående lokens konstruktion.709 Järnvägsstyrelsen 
anmärkte på Siemens ritningar och kritiserade företaget för att inte följa 
kontraktet samt för att åberopa muntliga överenskommelser då ”kontraktet 
ej medger att muntliga öfverenskommelser få träffas”. Ännu i augusti ansåg 

i Den exakta tidpunkten för denna omsvängning i frågan kan inte fastställas utifrån det undersökta 
källmaterialet. 
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Järnvägsstyrelsen att det inte gick att utföra en granskning av loket på grund 
av bristen på fullständiga ritningar.710

Även om alla ritningar inte var fastställda kunde trots allt viss 
materialbeställning påbörjas redan under våren 1912. Vagn- och
Maskinfabriks Aktiebolaget i Falun inledde exempelvis förhandlingar med 
Motala Verkstads Nya Aktiebolag i april angående leverans av motor- och 
blindaxlar med vevar.711 Byrån var införstådd med detta och gav sitt 
godkännande till beställningen.712 Drivhjulen producerades av Siemens i 
Tyskland och skulle sedan levereras oborrade till verkstaden i Falun där de 
skulle tryckpressas på axlarna.713

I januari 1913 kunde Siemens sända nya ritningar över motor och 
transformator till Byrån. Dessa godkändes under förbehållet att ASEA:s lok 
utfördes på samma sätt. I kontraktet § 3 reglerades nämligen att motorer och 
transformatorer konstruerades enhetligt. Byrån ville även att detalj-
ritningarna skulle sändas snarast så att dess delar kunde slutgranskas.714

Under 1913 skickades en mängd förslag till ritningar och ändringar av olika 
detaljer rörande lokens konstruktion mellan firmorna och Byrån.715 En fråga 
som måste avgöras var bland annat utförandet av lokens ramverk. Ram-
plåtarna till malmtågsloken skulle utföras i sådana stora dimen-

Plan- och sektionsritning av malmlok utförda med ledareaxlar. Källa: ASEA 
(1915), s. 44.
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sioner att Vagn- och Maskinfabriks Aktiebolaget i Falun hade problem att 
få tag på materialet i Sverige eftersom det endast var ett järnverk som kunde 
tillverka så stora ram-plåtar. På grund av detta önskade lokfabriken få 
tillstånd av Byrån att, om det skulle visa sig förmånligare, få köpa 
materialet från utlandet. Man skulle då utgå från Järnvägsstyrelsens lista 
över utländska fabrikanter.716

Bara några dagar senare kunde lokfabriken presentera två offerter för 
Byrån, där den ena kom från Actiengesellschaft Phoenix i Düsseldorf, 
genom en firma i Stockholm, och där den andra kom från Strömsnäs 
Jernverks Aktiebolag i Degerfors. Vagn- och Maskinfabriken hade 
kontaktat den svenska firman då de hade ansett att offerten som lämnats av 
dem var oskäligt hög. Disponenten vid järnverket hade emellertid meddelat 
att någon sänkning av priset inte kunde komma ifråga. Anbudet från 
Phoenix var 18 % billigare även om både tullavgifter och 
transportkostnader räknades in. Totalt blev priset 173 kr/ton där 50 kr/ton 
var tullavgifter och 5 kr/ton transportkostnad från hamnen i Gävle till 
Falun. Med anledning av detta ansåg Vagn- och Maskinfabriken att 
materialet borde köpas från Tyskland.717 Byrån hade emellertid fått veta att 
Avesta Järnverk var villigt att tillverka ramplåtarna för 170 kr/ton och de 
uppdrog därför åt Vagn- och Maskinfabriken att kontakta detta järnverk för 
eventuell uppgörelse.718

Vagn- och Maskinfabriken kontaktade Avesta Järnverk och begärde en 
offert av valsningen av plåtarna. Offerten inkom den 21 maj 1913 men i 
mitten av juni ringde en representant för järnverket och meddelade att de 
inte kunde åta sig uppdraget. De hade gjort noggranna försök och kommit 
fram till att de inte klarade av att valsa plåtarna då valsverket var för litet.719

På grund av dessa omständigheter tillät Byrån slutligen att plåtarna köptes 
från Phoenix i Düsseldorf. Dock under två villkor. Dels skulle plåtarna upp-
fylla de krav som uppställts av SJ och dels skulle Järnvägsstyrelsens 
kontroll över tillverkningen betalas av Vagn- och Maskinfabriks Aktie-
bolaget i Falun.720

Det var inte endast frågor gällande lokens vikt, axelantal och mekaniska 
detaljer som skulle avklaras. Detaljritningar skulle även framställas över en 
mängd andra delar, såsom strömavtagare. I december 1911 lämnade 
Siemens ett förslag till strömavtagare (bygel), där man hade utgått från att 
kontaktledningens lägsta nivå var 4,65 meter över rälsöverkant. I och med 
att kontaktledningens lägsta placering i tunnlarna sänkts till 4,5 meter måste 
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Siemens anpassa strömavtagaren till detta. Byrån ansåg även att 
konstruktionen i Siemens förslag var för svag. Detta menade Byrån kunde 
motverkas av ett yttre ramverk i enlighet med vad det tekniska programmet 
föreskrev.721

Ytterligare en anmärkning på bygeln rörde fjädrarna som ansågs vara 
för stora, vara placerade för långt inne i strömavtagaren och dessutom 
felaktigt anordnade. Huvudfjädrarna blev nämligen uppspända med högsta 
spänning när strömavtagaren var nedlagd medan en annan fjäder spändes då 
strömavtagaren var uppfälld. Enligt Byrån fanns det en risk att fjädrarna 
med Siemens förslag blev slappa och man ansåg att de istället borde 
anordnas så att de hade minst påkänning när strömavtagaren var nedfälld. 
Om nedfällningsfjädern brast skulle det nämligen vara omöjligt att få ner 
strömavtagaren och Byrån fordrade att den istället anordnades så att den 
fälldes ner om fel inträffade. Byrån framförde även synpunkter rörande 
lokets transformator, isolatorer och andra mindre elektriska detaljer.722

Strömavtagare. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum.
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Under utformningen av loken konstruerades flera olika modeller allt 
eftersom arbetet fortskred, som visade hur det färdiga loket skulle komma 
att se ut. I februari 1913 hade överdirektör Klemming studerat en modell av 
ett enkelt malmtågslok och han uttryckte sin uppskattning över denna och 
menade att formen var bättre än på föregående exemplar. Klemming 
anmärkte emellertid på trapporna som han ansåg borde utföras med tre 
pinnar istället för endast en och att en del av ramverket borde kläs in för att 
undvika att snö samlades där. Samma modell skickades sedan till ingenjör 
Hammar i Falun. Öfverholm påpekade att modellen endast kunde visa 
lokets form i stora drag och att den inte fick anses som fullkomlig.723 I
oktober kunde så Byrån sända en ritning, om än inte fullständig, över de 
elektriska malmtågsloken till maskindirektören i Luleå. Öfverholm trodde 
att han skulle vara intresserad av hur malmtågsloken skulle komma att 
konstrueras.724

Modell av malmlok. Foto: Borg Mesch © Kiruna kommun.
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Siemens insåg under senhösten 1913 att leveransen av loken inte skulle 
kunna ske inom den kontraktsenliga tiden.i Den 12 december lämnade 
Siemens därför in en ansökan till Järnvägsstyrelsen beträffande förlängd 
leveranstid. Anledningen förklarades vara att utarbetandet av konstruktions-
formen tagit tid. Järnvägsstyrelsen godtog emellertid inte förklaringen utan 
menade att anledningen till förseningen endast berodde på att Siemens 
under lång tid framhållit att loken skulle utföras med tre axlar och inte fyra. 
Järnvägsstyrelsen ansåg att detta hade medfört onödigt arbete och 
tidsförlust.725 Alla lok skulle enligt kontraktet vara driftfärdiga och 
levererade till Kiruna den 1 juni 1914.726 Det skulle emellertid visa sig att 
det första loket skulle lämna Falun först i slutet av april det året.727

Montaget av Siemens första malmtågslok inleddes i månadsskiftet 
februari – mars 1914 och utfördes i Vagn- och Maskinfabriks verkstad i 
Falun. Siemens hade egna montörer på plats under arbetet. I början av mars 
1914 inträffade emellertid en incident som föranledde Öfverholm att skriva 
ett brev till Siemens i Tyskland. ASEA hade nämligen skickat personal till 
Falun för att studera montaget men de hade blivit nekade tillträde av en av 
Siemens ingenjörer. Motiveringen var att ASEA redan fått kopior på alla 
ritningar över loket och därför inte behövde närvara vid montaget. Mot 
detta protesterade Öfverholm som menade att Siemens var huvudleverantör 
och inte endast ansvarade för de lok som tillverkades av Siemens utan även 
för dem som tillverkades av ASEA. Därav följde en begäran att Siemens 
skulle beordra den ansvariga ingenjören i Falun att se till att alla lok blev 
monterade på samma sätt. ”I motsatt fall riskera Ni att montaget å vissa 
lokomotiv får göras om.”728

Endast tre dagar efter att Öfverholms protest skickats till Tyskland kom 
en bekräftelse på att Siemens ingenjör i Falun blivit beordrad i enlighet med 
hans begäran. Siemens uttryckte dock en farhåga angående lokens identiska 
utförande. På detta svarade Öfverholm att det inte borde existera några 
sådana svårigheter men att det kanske var brister i samarbetet mellan dem 
och ASEA som kunde ställa till problem. Han påpekade att enligt kontraktet 

i Siemens och Vagns- och Maskinfabriken i Falun hade även ett samarbete kring konstruktionen av 
åtta ånglokomotiv till SJ. Under sommaren 1913 framkom att de skulle få svårigheter att leverera 
dessa lok inom den kontraktsenliga tiden och därför ansökte de hos Järnvägsstyrelsen om 6 
månaders förlängning. Detta gick Järnvägsstyrelsen med på men med passusen att förlängningen 
inte gällde de elektriska loken. Om Siemens önskade förändra den leveranstiden fick det bli 
föremål för senare förhandlingar. Källa: RA SJ-EBR. Signum EII, in- och utgående skrivelser. 
Volym 27, S – U1, 1913. S12. Brev från Byrån till Siemens. 5 juli, 1913.
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kunde problem bli kostsamma då ”det är Edra växlar, som vi få mottaga 
som säkerhet vid utbetalningen.”729

Av samma ingenjör som nekade ASEA tillträde till verkstaden i Falun 
hade Byrån fått veta att Siemens planerade att sända det första loket till 
Kiruna innan det provats. Öfverholm protesterade även mot detta och 
påpekade att enligt avtal skulle loken testas i Falun innan de sändes till 
Kiruna för montage av motor och transformator. Genom att använda den 
transportabla omformaremaskinen kunde loken testas i Falun trots att motor 
eller transformator ännu inte var installerade.730 Siemens ändrade planerna 
och inför de första testerna beordrades Rahmberg i slutet av mars att bege 
sig från Kiruna till Vagn- och Maskinfabriken i Falun för att verkställa 
provningen.731

Även transformatorerna och motorerna skulle besiktigas innan de 
skickades norrut. I början av mars genomfördes en besiktning i ASEA:s 
verkstad i Västerås och Byrån konstaterade att ASEA:s motorer och 
transformatorer skilde sig från de som Siemens tillverkat i Tyskland. Byrån 
menade att detta innebar att ASEA inte utfört sin del av leveransen 
tillfredsställande. Orsaken till att delarna blivit olika berodde enligt ASEA 
delvis på att Siemens inte skickat alla ritningar till dem efter att de blivit 
godkända av Byrån. Öfverholm kontaktade Siemens i Tyskland och på-
pekade att de kunde lösa problemet genom satt ända över de saknade 
handlingarna och besiktiga ASEA:s leveranser innan Byrån gjorde det. 
Detta trodde Öfverholm skulle bli billigare för Siemens än att senare byta ut 
redan levererade motorer och transformatorer. Relevant att nämna i detta 
sammanhang är att Siemens redan föregående höst, i september 1913, hade 
lämnat en skrivelse till Byrån där de erbjöd sig att tillverka bland annat alla 
motorer och transformatorer till Riksgränsbanans lok.732 Detta tyder 
eventuellt på att Siemens var medveten om eventuella brister i ASEA:s 
utförande. 

Byrån försåg ASEA med avskrifter av breven som skickats till Siemens 
i Tyskland. De fick även veta vilka anmärkningar Byrån hade på de av 
ASEA:s transformatorer och motorer som besiktigats. På transformatorerna 
hade bland annat högspänningsspolarna impregnerats med en slags fernissa 
(Sterling Varnish) som innebar att ärgning uppstod och isolationen 
förstördes. Fernissan upplöstes även efter en tid. På grund av fernissan blev 
spolarna, som skulle vara hårda, alldeles lösa och kunde pressas samman. 
Andra anmärkningar rörde ett antal förbindningar med kabel och bläck som 
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skulle ha utförts på annat sätt och lödningar som skulle gjorts med lödlod 
istället för tenn. Byrån ansåg slutligen att ASEA:s transformatorer borde ha 
konstruerats både snyggare och mer gediget än vad som var fallet. Den enda 
anmärkningen Byrån hade på motorerna var att vissa delar borde varit 
impregnerade med zinkvittfärg som var vanligt för banmotorer.733

Byråns lista över anmärkningar på ASEA:s transformatorer och motorer 
skickades även till Siemens, med tillägget att det fanns fler anmärkningar 
men att Öfverholm inte hunnit gå igenom dessa ännu. För att komma 
tillrätta med problemet hade Siemens beslutat att skicka en ingenjör till
ASEA:s verkstad i Västerås för att hjälpa till. Detta ansåg Öfverholm var 
bra men han påpekade att det hade varit ännu bättre om en av ASEA:s 
verkmästare hade kunnat följa arbetet i en av Siemens verkstäder. ”Endast 
därigenom tro vi att Allmänna Svenska kan erhålla den nödiga sporrningen 
att utföra ett verkstadsarbete, som i gedigenhet och elegans något så när 
motsvarar Edert.”734

Snälltågsloken
Det var ASEA som skulle tillverka de båda kontraktsenliga snälltågsloken 
och diskussioner fördes kontinuerligt mellan ASEA och Byrån angående 
deras utformning. De båda loken tilldelades litterabeteckning P-27 och P-
28. Efter en beställning av nya lok 1919 omlittererades loken till Pa.735 I
augusti 1911 träffades ASEA:s ingenjör la Cour och Öfverholm för att 
överlägga om effekten och dimensionerna på lokets motor eller ”elektriska 
ångpanna”.736 Några dagar senare sände Byrån ett förslag till preliminär 
ritning över motorn för påseende till ASEA.737

Byrån ville i december 1911 veta hur mycket kostnaden för 
snälltågsloken skulle minskas om de, liksom malmtågsloken, utfördes med 
tryckluftsbroms istället för med de planerade vakuumbromsarna.738 ASEA 
begärde ett bromsschema för malmtågsloken739 och i januari 1912 lämnades 
besked till Byrån om att ett byte av bromssystemet skulle ge en vinst på 1 
000 kr per lok.740 Byrån ansåg emellertid att vinsten var för låg för att det 
skulle vara befogat att ändra på systemen.741

Sommaren 1912 sände ASEA:s avdelning Riksgränsbanans byggnads-
kontor det första preliminära kopplingsschemat över snälltågslokets 
manöversystem till Byrån för påseende. Först i december kommenterades 



Sida � 218

schemat och då menade Byrån att förslaget var ett ”afsevärdt tekniskt 
framsteg”.742 Då Byrån inte haft några anmärkningar på schemat arbetade 
ASEA vidare och kunde sända en fullständig ritning över kopplingsschemat 
i februari 1913.743 I samband med detta lämnade ASEA även beskedet att 
de konfererat med Siemens och beslutat att använda sig av ett 
manövreringssystem som Byrån tidigare föreslagit. Detta var ett annat 
system än det som användes för malmtågsloken och la Cour vid ASEA 
ansåg att det var värdefullt att arbeta med ett annat system som kunde 
erbjuda fler detaljer.744

Byrån var dock inte beredd att svara ASEA angående kopplingsschemat 
förrän andra frågor blivit avgjorda, exempelvis vilken motor som skulle 
användas. Denna fråga var i sin tur intimt förknippad med hur 
malmtågslokens motor skulle konstrueras (se ovan). Då ASEA var 
ansvarigt för de båda snälltågsloken och två av malmtågsloken i samarbete 
med Siemens var hela frågeställningen ytterst komplicerad. Byrån ville få 
besked från ASEA huruvida de tänkte använda samma motor som Siemens. 
Innan ett sådant besked kunde lämnas fick andra mindre viktiga frågor 
vänta.745 Byrån lät även meddela att snälltågsloken borde utföras med 
samma manövreringssystem som malmtågsloken vilket reglerades av § 3 i 
kontraktet.746

ASEA:s direktör, Sigfrid Edström, menade att Byrån blandade ihop två 
frågeställningar, att kopplingsschemat och motorns konstruktion inte i 
tekniskt avseende var beroende av varandra. ”Då byrån nu cirka 8 månader 
efter den första ritningens inlämnande, sätter schemats slutliga 
godkännande ifråga af för ett tekniskt och opartiskt bedömande helt 
främmande grunder, har byrån vållat oss ett allvarligt afbräck i våra 
arbeten.”747 Edström lovade att återkomma tillsammans med Siemens med 
ett gemensamt förslag angående lokens motor. 748

I början av april lämnade ASEA en ny ritning över kopplingsschemat 
till Byrån som efter granskning kom med åtta anmärkningar rörande bland 
annat storlek och montering av några kontakter, kopplingar och 
strömbrytare. Byrån ville dessutom att sandningen och huvudströmbrytaren 
skulle anordnas på samma sätt som för malmtågsloken. ASEA uppmanades 
även att gå igenom schemat en gång till för att upptäcka fler eventuella 
fel.749 Andra detaljer löstes under sensommaren. I mitten av augusti fick 
lokfabriken i Falun besked om utformningen av malmtågslokens snöplog 
och Byrån föreslog till ASEA att även snälltåglokets plog borde konstrueras 
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på samma sätt. Samtidigt fick ASEA veta att deras förslag till kopplingar 
för manöverströmmen och tågbelysningen godkänts av Byrån som skickade 
en undertecknad ritning till kontoret i Västerås.750

ASEA hade tidigare sålt värmeelement till Saltsjöbanan och föreslog att 
samma typ skulle monteras i snälltågsloken. Byrån vände sig mot detta och 
menade att ASEA:s värmeelement hade visat sig oanvändbara och att de 
istället skulle leverera samma modell som Siemens utlovat. Byrån spelade 
därmed ut de båda företagen mot varandra. ”Edra värmeelement hava ju 
visat sig odugliga vid Saltsjöbanan och anse vi oss därför ej skyldiga att 
emottaga desamma. Enligt kontraktet äro Ni skyldiga att leverera 
förstklassig materiel och anhålla vi därför ännu en gång, att få samma slag 
av värmeelement från Eder, som Siemens redan utlovat.”751

I januari 1914 kunde ASEA presentera en mängd detaljritningar över 
elektriska och mekaniska komponenter till de båda snälltågsloken.i Om
Byrån hade anmärkningar, ville ha förtydliganden eller hade förslag till 
förändringar, påtalades detta och ASEA fick återkomma med nya förslag 
tills dess att Byrån godkänt ritningen. Exempelvis påpekade Byrån att 
ASEA:s förslag till kopplingsschema för vakuumpumparna behövde 
förändras då placeringen av de föreslagna strömbrytarna var olämplig ur
säkerhetssynpunkt.752

Under februari-april fortsatte den omfattande korrespondensen mellan 
ASEA och Byrån.ii Detaljritningar över fler delar till loken skulle granskas 
och godkännas. Om de inte godkändes skickade Byrån tillbaka ritningarna 
med anmärkningar och förslag till förändringar. De delar som framförallt 
diskuterades under den här perioden var hur lok-korgen skulle konstrueras, 
var mellanväggarna skulle placeras och hur stora de olika rummen skulle 
bli. Även detaljer i förarhytten avhandlades, exempelvis utförandet av bord 
och stolar.753

i Detaljritningar över smörjdynor, oljesamlare vid blindaxellager, kabelförläggningar, 
skenförbindningar mellan motor och transformator, transformatorschakt, ramförbindningar, 
kopplingsscheman för vakuumpumpar, strömavtagare, högspänningskablar, maskintavlor, 
sandlådor och tryckluftsanordningar sändes till Byrån för påseende och godkännande.
ii Under perioden fastställdes ritningar över en mängd tekniska detaljer såsom över 
bromskontroller, röranordningar, kopplingsdosor, kopplingsscheman samt över läck- och 
länspumpar.
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Plan- och sektionsritning av snälltågslokomotiv. Källa: ASEA (1915), s. 51.

Lok P-28. Foto: Borg Mesch © Kiruna kommun.
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Framtagandet av lokvisslor illustrerar hur komplex processen vid 
utarbetandet av lokens tekniska detaljer kunde vara. Detta var en liten men 
viktig del av lokets signal- och säkerhetssystem som ännu i maj 1914 inte 
var avklarad. Vid en konferens i Stockholm den 27 mars 1912 diskuterades 
lokvisslorna och Siemens representanter erhöll en skiss från Byrån på en 
tänkbar modell. Denna vissla tillverkades då fortfarande i Sverige men 
firman i fråga hade sedan dess upphört med produktionen. Byrån letade 
således fram en annan tillverkare, A.B. Armaturfabriken Carl Holmberg i 
Lund.754 Vagn- och Maskinfabriken i Falun fick instruktioner direkt från 
Byrån om hur visslan skulle monteras. ASEA befarade att visslans 
betydande luftförbrukning kunde komma att störa övriga luftmanövrerade 
apparater i loket. På grund av detta önskade ASEA att visslan skulle bytas 
mot annat fabrikat och en mer luftsparande konstruktion. ASEA ville i 
annat fall reservera sig mot användandet av denna.755 Byrån kunde inte 
godta någon reservation från ASEA men ville att firmorna lämnade förslag 
på annan typ av vissla.756 Enligt ASEA fanns det en vissla av Knorrs 
fabrikat med mycket låg luftförbrukning. Den hade använts på ett annat lok 
som ASEA byggt och hade visat sig fungera väl.757 Byrån var lite tveksam 
till att använda vekare visslor och påpekade att det var nödvändigt att 
Riksgränsbanans lok, precis som alla andra lok, var försedda med kraftiga 
ljudsignaler.758

Även Siemens blandade sig in i diskussionen om visslorna och menade 
att signalanordningen som Byrån föreslagit borde bytas ut. Efter ett par 
veckors korrespondens i frågan beslöt Byrån att den ursprungliga visslan 
skulle användas trots att den förbrukade mycket luft. Byrån menade att det 
var viktigt att visslan hade en kraftig ton så att den väckte omedelbar 
uppmärksamhet. Den totala luftförbrukningen borde även anses som ringa i 
och med att den endast skulle användas under korta tidsperioder. Då loken 
inte fick färdas på järnvägen utan ljudsignal önskade Byrån att Siemens 
beordrade Vagn- och Maskinfabriken i Falun att åtminstone montera rören 
till visslan.759 Debatten mellan parterna beträffande val av vissla hade 
sammanlagt pågått i närmare två år och åtta månader, till november 1914, 
då Byrån åter begärde att den modell som redan tidigare bestämts av Byrån 
skulle monteras i loken. Det hade då visat sig att den vissla som ASEA 
förordade inte var tillräckligt stark. Byrån påpekade återigen att de svåra 
väderförhållandena vid Riksgränsbanan innebar att det var viktigt att 
signalen kunde höras tydligt.760
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Baltiska utställningen
Under stora delar av 1800-talet och en bit in på 1900-talet hade nationella-
och internationella industriutställningar en framträdande roll som 
förmedlare av tekniska uppfinningar och innovationer till allmänhet och 
fackfolk. Utställningarna fungerade även som förmedlare av en nationell 
självbild när olika länders tekniska framsteg skulle jämföras och mätas med 
varandra. På detta sätt bidrog de stora industriutställningarna till att 
konstruera en tekniknationalism i Sverige.761

I maj 1914 skulle det anordnas en utställning i Malmö arrangerad av 
Malmö Industriförening med syftet att verka för att främja det lokala 
näringslivet i Malmöregionen. På grund av unionsbrytningen med Norge 
1905 var det enligt Industriföreningen viktigt att knyta nya band med 
länderna runt Östersjön och utställningen kom därför att heta Baltiska 
utställningen.762 Redan året innan, i maj 1913, hade ASEA tagit kontakt 
med Järnvägsstyrelsen för att anhålla om tillstånd att ställa ut det ena 
snälltågsloket på Baltutställningen. Samtidigt anhölls om att leveranstiden 
av det loket senarelades till dess att utställningen avslutats. Järnvägs-
styrelsen godkände ASEA:s anhållan och upplät även fri transport på 
statsbanan och kostnadsfri plats på utställningen för loket. Skötsel och 
tillsyn skulle emellertid skötas av ASEA fram tills dess loket levererats i 
Kiruna. För att kunna planera för transporten fick ASEA information om 
banans kapacitet. Högsta axeltryck norr om Storvik var 12,6 ton medan det 
var 14 ton söder därom.763

I januari 1914 fick ASEA veta att loket P-27 skulle vara i Malmö senast 
den 1 maj. Det var viktigt att loket hade anlänt till detta datum i och med att 
spåren till utställningshallen skulle monteras ned och området göras i 
ordning med planteringar i god tid innan invigningen.764 I början av februari 
kom ett nytt besked. Loket skulle stå i SJ:s egen hall och vara i Malmö 
senast den 15 april för att planteringarna utanför hallen skulle hinna 
iordningställas.765 I slutet av februari meddelade ASEA att loket inte skulle 
bli färdigt i tid och därför inte kunde vara uppställt i Malmö till den 15
april. Trots att arbetet hade forcerats så kunde inte den elektriska 
utrustningen monteras förrän omkring den 10 mars. ASEA påtalade att 
monteringen tillsammans med vissa kompletteringsarbeten och målning
beräknades ta ungefär två månader, vilket innebar att loket kunde levereras 
först den 15 maj.766 Detta besked godtogs inte av Järnvägsstyrelsen. ASEA 
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Affisch för Baltiska utställningen i Malmö 1914. Källa: 
Wikipedia.

intensifierade därpå sina ansträngningar och i början av april meddelades att 
loket skulle vara klart till den 29 april767 och att det även var möjligt för 
Byrån att besiktiga det innan avresan.768

Transporten till Malmö vållade en del bekymmer som emellertid kunde 
lösas på ett enkelt sätt. På grund av lokets tyngd kunde loket nämligen inte 
skickas över bron över Dalälven utan fick istället transporteras från Falun 
till Krylbo och sedan från Stockholm med ett vanligt godståg till Malmö.769

Även kontaktsledningsstolpar från Kiruna skulle sändas till utställningen. 
Detta tog lite längre tid än planerat då Reb hade problem med att finna de 
aktuella stolparna. Först efter flera dagars letande kunde den sista stolpen 
lastas på ett tåg som snabbt skulle föra dem till Malmö.770
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Under besiktningen av snälltågsloket anmärkte Byrån på att skyltarna 
till belysningstavlorna hade beteckningarna ”Övre laterna” och ”undre 
laternor”. Dessa beteckningar hade inte godkänts av Byrån som önskade att 
de byttes mot ”övre signal” och ”nedre signaler”. Det upptäcktes också att 
ASEA använt enpoliga pansarklädda kablar till belysning och mät-
instrument. Byrån hade vid tidigare tester kommit fram till att den sortens 
kablar inte lämpade sig för 50-perioders ström på grund av energiförlust 
(hysteresförlust) orsakat av kabelns pansarhölje. De ville därför att kabeln 
skulle prövas med lokets 15-periodiga ström.771

ASEA var frågande till Byråns anmärkning mot skyltbeteckningarna 
och hänvisade till att det var samma termer som Siemens använde på 
ritningarna över tavlorna i sina malmtågslok, dessa ritningar borde vara 
godkända av Byrån. ASEA kunde dock tänka sig att byta ut skyltarna.772

Öfverholm besvarade ASEA:s undran och meddelade att Siemens 
beteckning inte hade godtagits och att även deras skyltar hade underkänts 
vid besiktning.773 Även om någon detalj på en ritning hade godkänts av 
Byrån så innebar det inte att felaktigheter var deras ansvar, ”vi betona, att vi 
ej hava något som helst ansvar för fel, som av Eder begås, även om de 
förekomma på av oss godkända ritningar.”774 Den 22 maj hade de felaktiga 
skyltarna ersätts av nya med rätt beteckningar.775

Efter att snälltågsloket hade ställts upp i utställningshallen i Malmö var 
det fortfarande vissa smärre justeringar kvar att åtgärda. ASEA hade därför 
skickat en montör och ett par man från vagnsfabriken.776 Bland annat hade 
inte loket försetts med några strömavtagare, vilka emellertid var beställt 
från Siemens fabrik i Tyskland. Leveransen från Siemens var dock 
försenad. I ett brev till Siemens den 14 maj efterfrågade Öfverholm 
leveransen och påpekade att det var mycket olyckligt att strömavtagarna 
inte anlänt och därför inte kunnat monteras i loket inför utställningens 
öppnande, ”något som vi hava stort obehag av”.777 Den 19 maj anlände 
strömavtagarna till Trelleborg men när Öfverholm besökte utställningen 
fem dagar senare hade de fortfarande inte monterats i loket. Efter egna 
undersökningar fick han reda på att de var kvar hos tullen i Trelleborg, 
vilket förvånade honom.778
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Lok P-27 som ställdes ut på Baltiska utställningen i Malmö, 1914. Foto: Borg 
Mesch © Kiruna kommun.

Baltiska utställningen skulle pågå 15 maj – 30 september,i men 
avslutades först 4 oktober efter ett beslut av utställningens 
förvaltningsutskott.779 Den svenska järnvägsutställningen återfanns i en
större hall och utomhus, där en bangård med rullande material före-
visades.780 Elektrifieringsprojektet var väl representerat. Invid bangården 
hade en överföringsledningsstolpe rests och vid ett av spåren fanns det en 
sektion kontaktledning. I hallen visades det elektriska snälltågsloket P-
27.781 Enligt uppgift från utställningens styrelse skulle loket lämna hallen 
den 15 oktober. ASEA önskade emellertid att Byrån ordnade att loket 
skickades till Västerås tidigare.782 Byrån lovade att snälltågsloket skulle få 
lämna Malmö direkt efter att utställningen avslutats.783

i I augusti avbröt Tyskland och Ryssland sitt deltagande på grund av krigsutbrottet och lämnade i 
all hast kvar delar av sina utställningsobjekt, däribland en stor mängd rysk konst. Malmö 
konstmuseum har fortfarande 93 ryska verk i sina samlingar som härrör från den baltiska 
utställningen. Källa: Malmö Konstmuseum.
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De första loken anländer till Kiruna
Inför de elektriska lokens ankomst till Kiruna inleddes den första 
utbildningen av lokala lokförare och eldare i elektromaskinlära i april 1914. 
Kursen leddes av Rahmberg som hade 12 deltagare varav fyra lokförare. 
Rahmberg tyckte att deltagarna var mycket intresserade och att de i 
allmänhet hade lätt för att förstå det han gick igenom. De hade utfört ett 
hundratal räkneexempel och studerat lokets kopplingsschema samt några av 
de elektriska apparater som fanns i Kiruna. Avsikten var att sex av 
kursdeltagarna skulle vara med vid montaget av lokens transformatorer och 
motorer. Därigenom skulle de få ytterligare teoretisk men framförallt 
praktisk utbildning. Ännu en kurs skulle genomföras i maj och då var två 
lokförare och tio eldare kommenderade att delta. Rahmberg kontaktade 
Öfverholm för att efterlysa fler läroböcker. En beställning var gjord sedan 
tidigare men dessa böcker i maskinlära hade ännu inte anlänt till Kiruna 
trots att de utlovats inom 8-14 dagar.784 Ett par dagar senare meddelade 
Öfverholm att 50 läroböcker skickats från Stockholm tillsammans med 
några elektriska apparater att använda under kursen. Öfverholm meddelade
även att han skulle komma till Kiruna om några dagar och att det vore bra 
om han fick träffa Hedin såväl som Warodell som då arbetade i Porjus.785

Loken skulle komma att bli försenade. I juni 1913 hade Siemens 
kommit överens med Vagn- och Maskinfabriken i Falun om att det första 
loket skulle vara färdigmonterat och leveransklart den 6 april 1914. Byrån 
hade tagit del av uppgörelsen och kunde den 25 april konstatera att det 
första loket hade avgått från Falun tre veckor efter utsatt tid. Det verkade 
dessutom som om nästa lok inte skulle kunna sändas förrän tre veckor 
senare. Byrån kontaktade Siemens och påpekade att deras montage-
avdelning i Falun arbetade för sakta och att Siemens därför skulle se till att 
arbetet påskyndades.786 Samtidigt kontaktades ASEA i samma ärende och 
en kopia av brevet till Siemens bifogades. Kritiken mot ASEA:s montage 
var ännu hårdare. ”Vad montaget av Edra lokomotiv i Falun beträffar hava 
vi den uppfattningen, att det går ännu mycket långsammare än montaget av 
Siemens lokomotiv. Såvitt vi kunnat finna är detta delvis beroende på 
bristande ledning, och hemställa vi därför att detta av Eder ordnas 
bättre.”787

ASEA tog inte emot kritiken från Byrån stillatigande utan gav svar på 
tal. Man påpekade att det första loket skulle sändas den 28 april efter att det 
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blivit hopmonterat på endast fem veckor, inklusive transformator och 
motor. Det var snälltågsloket P-27 som skulle ställas ut i Malmö som 
avsågs. De båda malmtågsloken skulle levereras inom den tid som Siemens 
utlovat, varav det första dubbelloket skulle skickas något tidigare.788

I mitten av maj 1914 kontaktade Öfverholm Siemens på grund av 
försenade leveranser av en del material, exempelvis strömavtagarna till 
utställningsloket (se ovan). Enligt ingenjör Zolland så var det Vagn- och
Maskinfabriken i Falun som orsakade förseningarna men Öfverholm 
påpekade att: ”Edra leveranser bliva minst lika mycket försenade som 
lokomotivfabrikens och till och med i en del fall vålla, att lokomotiv-
fabriken ej på senast mellan Eder och dem överenskomna tider kan fullfölja 
sitt åtagande.”789

Siemens lok, med beteckningen litt. O 01-02, lämnade Falun den 25 
april men råkade ut för en olycka på vägen mot Kiruna. I Ånge blev loket 
påkört av ett annat lok varav ett stort fönster och ett skyddsfönster med 
karm blev förstörda. Dessutom kröktes en stång. Efter denna incident kunde 
loket transporteras till Kiruna utan vidare missöden.790 Loket skulle 
iordningsställas av Reb i Kiruna men ersättning för skadorna skulle 
utbetalas av SJ:s trafikavdelning. På loket saknades fortfarande plogar, 
visslor och gummiskrapor till fönstren.791

Dubbelloket 01-02 anlände till Kiruna den 30 april 1914 tillsammans 
med ett ordinarie tåg. Direkt efter att det kopplats loss sattes loket in i 
verkstaden inför montaget av transformator och motor. Arbetet inleddes den 
2 maj och en vecka senare var båda loken utrustade med motorer och i 01 
var även transformatorn insatt. Redan den sjätte maj provades till vissa 
delar manövreringen av strömslutarna i 02. Det visade sig att allt fungerade 
redan vid 90 volt och att det inte fanns någon anledning till anmärkning.792 I
slutet av maj 1914 var malmtågsloket 01-02 färdigmonterat. Enligt Byråns 
ingenjör Hugo Rahmberg, som var ansvarig för kontrollen av de elektriska 
loken, hade emellertid vevarna ännu inte kontrollerats eftersom det arbetet 
skulle ha försenat montaget kraftigt. Hela loket skulle dock komma att 
besiktigas i och med att monteringen avslutats.793

För att de elektriska loken skulle få framföras på Riksgränsbanan fick 
axeltrycket inte överstiga 17.5 ton. Lokens vikt skulle därför kontrolleras 
efter att motor och transformator monterats. Loken vägdes på två typer av 
vågar, däribland på malmvagnsvågen. De båda mätningarna skilde sig åt 
något då den ena vågen vägde varje hjulaxel för sig medan den andra vägde 
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dubbla hjulaxlar. Hedin som ansvarade för vägningen kom fram till att 
dubbellokets totalvikt var 138 ton fördelat på 16,8 ton för de båda främre 
löphjulsaxlarna medan de sex drivhjulsaxlarna vägde 17,4 ton vardera.794

Högspänningsprov med dubbellok 01-02 utfördes med omformarevagn 
den 27 och 29 maj. Alla elektriska apparater fungerade men ledningarna till 
tryckknapparna för in- och urkoppling av oljeströmbrytarna hade kastats 
om. Det felet åtgärdades omgående. Det visade sig även att koppel-
stängernai inte var tillräckligt fastsatta och detta, liksom justering av broms-
anordningarna, skulle ordnas inom några dagar.795

Den 29 maj anmälde Reb dubbelloket till slutbesiktning och Öfverholm 
påpekade för Hedin att undersökningen borde inledas med spänningsprov
och mätning av strömmen för reläslutare, kompressor och andra elektriska 
delar vilka han tidigare begärt in mätningsresultat för men ännu inte 
erhållit. Öfverholm hade även varit i kontakt med ingenjör Bildt vid LKAB 
med förfrågan om att använda bolagets kraftstation för att släppa på 
spänning på nätet inför de första provkörningarna av loket. Enligt Bildt 
kunde körning ske den 5 eller 6 juni och Öfverholm beslutade sig därför att 
komma till Kiruna på morgonen den 5 juni.796 Siemens underrättades 
därefter om att den provisoriska provdriften skulle inledas den 5 juni och att 
de kunde ha en ingenjör närvarande.797

Den första provkörningen av ett elektriskt malmtågslok på Riksgräns-
banan genomfördes på kvällen den 5 juni 1914. Det visade sig genast att 
den ena motorn var så felkopplad att den inte kunde användas utan 
dubbelloket fick köras med endast en motor till Krokvik och tillbaka. 
Dagen efter kopplades motorn om och en andra provfärd kunde 
genomföras, denna gång till Abisko. Under båda resorna hade varmgång
uppstått i lagren men under resan till Abisko hade även motorn blivit så 
varm att motorveven delvis smält och ett axellager gått varmt. Loket kunde 
på grund av detta inte återvända till Kiruna förrän nästa dag.798

Loket hade dock visat på fina köregenskaper under provkörningen och 
gick bra i kurvor och växlar. Enligt Öfverholm skulle loket ha kunnat gå 
ännu bättre om det försetts med mjukare fjädring eftersom det stötte ganska 
hårt över rälsskarvarna. Provkörningen utgjorde samtidigt slutbesiktning av 
loket och efter körproven undersöktes det noggrant. Några allvarliga 
omständigheter uppmärksammades. Flera elektriska delar hade kortslutits 
eller bränts, däribland reläslutare och strömkontakter. Inte heller 

i Koppelstänger är de stänger som är monterade på utsidan av hjulen och sammankopplar dem.
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pumpregulatorn fungerade tillfredsställande. Igångsättandet av loket 
kritiserades också eftersom det på grund av felinställningar ryckte till vid 
start. Siemens underrättades om besiktningsresultatet och fick veta att loket 
inte kunde godkännas på grund av de uppdagade felaktigheterna. 
Öfverholm menade att fler provkörningar måste genomföras innan loken 
kunde komma i driftfärdigt skick. Till detta behövde Siemens avsätta större 
personalstyrka då all befintlig personal användes under provkörningarna 
och det därför inte fanns någon som arbetade med att iordningsställa de 
andra loken. Detta för att undvika ytterligare förseningar.799

Öfverholm beordrade Hedin att efter varje provkörning skicka dagliga 
rapporter via telegram där allt av intresse meddelades. Han fick även i 
uppgift att se till att det genomfördes så många provkörningar som möjligt 
eftersom det fortfarande fanns många oklarheter. Hedin skulle turas om 
med Rahmberg om att vara med under provkörningarna så att de även 
kunde följa det övriga arbetet vid banan.800

Den 12 juni på eftermiddagen kunde loken 01-02 provas för tredje 
gången. På malmbangården i Kiruna utfördes startprov med olika antal 
vagnar och det visade sig att en motor kunde dra igång ett tåg om 40 lastade 
malmvagnar. Därefter kördes ett tåg om åtta vagnar till Krokvik och 
tillbaka. Start i 10 % lutning misslyckades emellertid då kraftstationen i 
Kiruna inte lyckades hålla spänningen.801 Tre dagar senare utfördes nästa 
prov då tåg om åtta vagnar åter kördes till Krokvik och tillbaka. Denna 
gång var lok 02 dragande och inga anmärkningar gjordes sånär som på att 
kopplingen var för lös trots att den varit maximalt åtdragen.i Vid senare 
prov slog kraftstationen åter ifrån på grund av för stor belastning. Hedin 
menade att det verkade som om loken gick bäst på en spänning om 14 000 
volt.802

Även den femte provfärden, den 18 juni, utfördes med åtta lastade 
malmvagnar mellan Kiruna och Krokvik. Båda loken kördes separat men 
även en kortare stund tillsammans. Spänningen var återigen 14 000 volt 
men loken ryckte den här gången så hårt vid start att ett koppel brast. 
Lokens hjul slirade dessutom och under den andra resan mot Krokvik gick 
ett lager så varmt att färden avbröts. Det visade sig emellertid att färdtiden 
under första resan till Krokvik endast varit 13 minuter. I den tidtabell som 
upprättats beräknades tiden till 14 minuter och för ångloken tog samma färd 

i Nya bultar hade beställts från Falun men problemet löstes provisoriskt genom att brickor 
placerades under muttrarna innan de drogs åt.
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21 minuter.803 Dagen efter utfördes flera tester där loken startades på olika 
platser utefter sträckan till Krokvik. Spänningen var 11 000 volt och det 
visade sig att loken hade problem att starta i motlut medan de däremot 
startade mjukt på plan mark.804

Efter att ha samlat in erfarenheter från flera olika spänningsnivåer 
föreslog Hedin att spänningen borde vara lägre i syfte att komma tillrätta 
med en del av problematiken vid provkörningarna. Öfverholm menade 
emellertid att det inte var lämpligt att sänka transformatorspänningen innan 
det stod riktigt klart vad som krävdes. Dels därför att spänningen sannolikt 
kom att sjunka avsevärt på grund av den tröga regleringen av generatorerna 
i Porjus. Dels att det vore bättre om hastigheterna kunde ökas då Järnvägs-
styrelsen hade beslutat att öka maximalhastigheten till 60 km/h.805

Under provkörningarna i slutet av juni 1914 fick dock spänningen i 
kontaktledningarna sänkas vid flera tillfällen. Vid spänning om 14 000 –
16 000 volt slirade hjulen ofta vid igångsättning. För att undvika slirningen 
hade spänningen sänkts till 11 000 volt men då hade ett annat problem 
inträffat, motorerna hade börjat gnistra till följd av för låg spänning. Ett 
annat sätt att komma tillrätta med slirningen vid 16 000 volt var att sänka 
spänningen på det första kontrollerläget (hastighetsreglaget) till 120 volt 
mot det uppmätta 174,3 volt. Antalet lägen borde enligt Byrån dessutom 
minskas till hälften vilket skulle ge ett bättre förhållande till transformatorn. 
Det antogs att en sådan förändring skulle bidra till en mjukare igångsättning 
och körning.806

Nya provfärder genomfördes i slutet av juni och rapporter skickades 
kontinuerligt från Hedin till Byrån.807 Turerna förlängdes först till 
Torneträsk och även dit höll tåget sig inom beräknad tidtabell.808 Den 25 
juni körde lok 02 det första riktiga malmtåget då åtta fullt lastade vagnar 
kördes till Abisko och 20 tomma togs med på turen tillbaka. Gångtiderna 
klarades på väg mot Abisko men på vägen tillbaka gick en isolator till 
kontaktledningen sönder och loket fick därmed dras av ett ånglok förbi två 
sektioner innan loket kunde köras igen. Från Stordalen lämnade lok 02 
stationen 1 timma och 3 minuter försenat men anlände till Kiruna inom 
fastställd tidtabell. Enligt Hedin fungerade loken bra vid dessa körningar.809

Under en provfärd dagen efter, med 20 lastade malmvagnar, var båda 
loken 01 och 02 inkopplade under hela färden till Abisko. På turen tillbaka 
till Kiruna medfördes 50 tomma malmvagnar och då inträffade en del 
problem. Strömavtagaren var inte justerad mot kontaktledningen vilket 
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innebar att loket tappade spänning ibland. Detta medförde att loket ryckte 
och ett koppel drogs av. Efter justering fortsatte färden men då gick ett 
vevstakslager varmt då locket till en smörjkopp inte skruvats fast varvid 
oljan slungats ut. En dragstång drogs dessutom av så att en vagn fick 
lämnas kvar på en station.810 Efter att lagret bytts ut kunde provkörningen 
av 01-02 återupptas den 6 juli. Lok 01 var hela tiden dragande med 10 
lastade vagnar under färden till Rautas. Lagren förblev smorda och kalla 
men fram- och backkopplaren fungerade osäkert och behövde under-
sökas.811

Siemens andra dubbellok, 03-04, anlände till Kiruna den 20 maj. Vid 
inväxlingen till verkstaden skedde en olycka även med detta lok. Lok 04 
stötte ihop med en motor som var uppställd bredvid spåret. Anledningen till 
kollisionen var att personal inte kontrollerat att spåret var fritt utan endast 
åtlytt Reb:s order om att växla in loket i verkstaden. Olyckan orsakade 
omfattande plåtskador där även en skylt och handtag hade rivits loss från 
loket. Rahmberg konstaterade att det skulle bli svårt att slå ut bucklorna 
från insidan eftersom träbeklädnaden och ledningar var i vägen.812 De båda 
motorerna sattes in i slutet av maj medan transformatorerna skulle monteras 
första veckan i juni.813

I slutet av juni 1914 inleddes provkörning av lok 03-04. Loken 
prövdrogs först av ett ånglok men efter omkring 20 km avbröts provet då ett 
vevstakslager gick varmt. Dagen efter skiftades lager och loken kunde för 
första gången köras för egen maskin. Först var för sig och sedan 
sammankopplade. Inledningsvis gick allt bra men vid Krokvik började 
samma lager som tidigare visa tendens till varmgång varpå provkörningen 
avslutades.814 Under natten ordnades lagret på nytt och dagen efter fortsatte 
provkörningen, denna gång till Rautas ungefär 65 km från Kiruna. Båda 
loken turades om att vara dragande och inledningsvis körde de endast 30 
km/h. Trots det blev åter igen samma vevstakslager varmt och Rahmberg, 
som denna dag ledde körningarna, misstänkte att det problematiska lagret 
hade för lite utrymme i sidled. Under ett uppehåll i Krokvik skalades därför 
lagrets yttre sidoyta av och under den fortsatta färden svalnade lagret allt 
mer trots att farten ökades till 60 km/h.815

Under ett test den 2 juli av kontaktledningen drogs loken 03-04 av ett 
ånglok till Riksgränsen och sedan tillbaka till Abisko. Från bakomvarande 
vagnar studerades strömavtagarnas gång och de ansågs ligga bra mot 
kontaktledningen. Dagen efter kördes ett tåg om 20 tomvagnar och två 
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andra vagnar till Kiruna utan anmärkningar.816 Två dagar senare kördes 
loken återigen till Abisko med 20 lastade malmvagnar. LKAB:s kraftstation 
hade emellertid problem med spänningsfall vilket påverkade körningen och 
först dagen efter kunde loken köras tillbaka till Kiruna. Båda loken drog 
men efter ett motorfel kopplades det ena ur och färden kunde därefter 
fortsätta utan avbrott, trots att ett motorlager blev varmt.817

Efter en dryg veckas uppehåll återupptogs provkörning med loken 03-
04. Denna gång gick körningen bra men på grund av sotlagret på kontakt
ledningen brändes skåror in i strömavtagarnas (byglarnas) slitskenor.818

Loken ryckte dessutom fortfarande vid start men efter att en transformator 
kopplats om, och motorn fick 118 volt vid första kontrolläget mot tidigare 
165 volt, minskade problemet. Vid den följande körningen kunde loket 
starta mycket mjukare än tidigare vid ledningsspänning om 16 000 volt. 
Loket drog vid det tillfället 9 malmvagnar med en totalvikt om 550 ton.819

De nya elektriska loken tilldrog sig viss uppmärksamhet i de norr-
bottniska tidningarna. Norrskensflamman publicerade en bild i juli 1914 på 
ett av de nya elektriska loken som var i drift vid Riksgränsbanan. Enligt 
bildtexten skilde sig detta nya lok ”ojämförligt från ’ånghästarna’. Snarast 
liknar det en vanlig personvagn”.820 Även Norrbottens-Kuriren gjorde ett 
litet reportage och publicerade en bild från banan där det framkom att 
elektrifieringen var färdig men att ström ännu inte kunde tas från Porjus.821

Förseningar och fortsatta provfärder
De försenade lokleveranserna och det utdragna arbetet i Kiruna med att få 
loken i driftsäkert skick var något som oroade Öfverholm. Siemens hade 
försäkrat att loken skulle vara driftsäkra två veckor efter ankomst till 
Kiruna. Detta hade inte infriats. Siemens hade även försäkrat att det första 
malmtågsloket skulle vara färdigt i Falun den 6 april och att övriga lok 
skulle skickas med fjorton dagars mellanrum. Enligt dessa utfästelser skulle
det den 23 juni ha funnits sex dubbellok i Kiruna, varav fem skulle ha varit 
driftfärdiga. I själva verket hade endast tre anlänt och inget var i driftfärdigt 
skick.822 Denna omständighet påpekades av Öfverholm och Siemens 
påmindes om kontraktets bestämmelser angående plikt vid försenad 
leverans. Järnvägsstyrelsen kunde å sin sida inte finna några förklarande 
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omständigheter till förseningarna och Siemens uppmanades att öka sina 
ansträngningar för att krympa den försening som redan inträffat.823

I svaret till Öfverholm menade Siemens att förseningarna till stor del 
berodde på att Byrån hade tvingat dem att tillverka en större motor och att 
det arbetet varit tidskrävande. Detta ifrågasattes av Öfverholm som tog 
tidigare korrespondens till stöd när han framhöll att det var Siemens som 
hade inkommit med en ny motorritning som sedan godkänts av Byrån. 
Öfverholm ifrågasatte även Siemens påstående att motorn skulle vara för 
stor. Han menade att problemet var att den inte kunnat testas fullt ut då 
kontaktledningen mellan Abisko och Riksgränsen inte var i driftfärdigt 
skick och loken under alla dittills gjorda provfärder fått stanna för olika 
problem med lager, strömavtagare och annat. ”Det kommer därför att bliva 
en för Kungl. Styrelsen angenäm överraskning om det visar sig att de 
[loken] verkligen kunna uppfylla de kontraktsenliga bestämmelserna.”824

Samtidigt som förseningarna diskuterades mellan Öfverholm och 
Siemens fortsatte arbetet i Kiruna med att färdigställa de lok som trots allt 
anlänt. Arbetet var framförallt inriktat på att ordna de problem som 
uppmärksammats vid provkörningarna. En detalj som observerats var att 
lokföraren i det främre loket inte kunde avläsa det bakre lokets strömstyrka. 
Därför föreslog ingenjör Zolland att en ny amperemätare skulle sättas in där 
det bakre lokets strömstyrka kunde visas. Detta förslag godtogs av Byrån 
men för att inte instrumenteringen i loket skulle se ”lappigt” ut föreslogs att 
en helt ny sockel skulle sättas in där alla instrument placerades.825

Under tiden som provkörningar genomfördes med dubbelloken 01-02 
och 03-04 ankom nya malmtågslok till Kiruna. Loken 05-06 anlände i juni 
och i mitten av juli var den ena transformatorn monterad medan det 
fortfarande saknades material för att den andra skulle kunna monteras. Det 
framgår inte i källmaterialet vad det var som fattades men materialet 
beställdes från Siemens i Berlin och sändes som fraktgods. Rahmberg 
förmodade att det andra loket skulle vara färdigmonterat och i driftfärdigt 
skick i början av augusti.826 I juli gjordes tre provkörningar med lok 05 utan 
större problem. Lagren blev varma vid några tillfällen men någon fara för 
varmgång förelåg inte. Det konstaterades vidare återigen att loken gick 
mjukare med lägre spänning. Efter dessa provkörningar skulle den fortsatta 
monteringen av lok 06 slutföras. 827

Det fjärde dubbelloket, 07-08, anlände i slutet av juli och monteringen 
av motor och transformator påbörjades omgående. Detta lok hade 
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vindrutetorkare av gummi monterade men Rahmberg menade att de borde 
placeras på ett annat sätt. Torkarbladen var nämligen placerade vid karmen 
i mitten av fönstret och kunde därför endast bestryka en liten del av 
fönstret. Bladens normala läge var riktat nedåt vilket också innebar att all 
snö skrapades uppåt. Istället borde bladet vara placerat i det inre övre hörnet 
av fönstret och anordnat så att snön skrapades neråt. Med denna montering 
skulle även en större del av fönstret hållas rent från snö och regn.828

Den första augusti meddelade Hedin till Öfverholm att sammanlagt sex 
ånglokförare och 18 eldare genomgått den teoretiska kursen som anordnats 
av Byrån. Av dessa hade fem lokförare och 12 eldare medverkat i montaget. 
Den tredje kursen, som skulle ha påbörjats den 27 juli, hade ställts in på 
grund av att personalen behövdes för ångdriften. En annan förklaring var att 
de försenade leveranserna inneburit att inte alla från de föregående kurserna 
ännu hade kunnat delta i montaget och provkörningarna. Med anledning av 
detta ansåg Hedin att det var bättre om den tredje kursen kunde påbörjas i 
oktober.829

Rahmbergs ritning över lokens torkblad. Källa: Rapport ang
lokomotivmontaget i Kiruna, juli 1914.830
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Arbetet med de fyra dubbelloken fortsatte under augusti 1914. De två 
lok som anlänt först, 01-02 i april och 03-04 i maj, hade problem med
reläslutarna som inte var utrustade med motstånd. Detta innebar att även om 
transformatorerna ändrades så skulle det krävas ytterligare bemanning till 
loken enbart för att sköta dem. Motstånd till reläslutarna hade beställts och 
anlänt till Kiruna men Hedin befarade att montaget skulle ta lång tid. Lok 
05-06, som anlänt i juni, var färdigmonterat den 12 augusti. Och 
provkörningar skulle inledas så snart det gick. På det fjärde loket, 07-08
som anlänt i slutet av juli, ändrades några detaljer efter order från Siemens. 
Hedin antog i augusti att det snart skulle finnas två dubbellok att köra 
provturer med och planerade således för två turer dagligen på bansträckan 
Kiruna – Abisko.831

Provkörningarna med loken 05-06 fortsatte den 13 augusti utan 
anmärkningar. Loken framförde 20 lastade vagnar till Abisko. På resan 
tillbaka mot Kiruna var endast motorn till lok 05 i gång och tomvagnståget 
framfördes i 40 km/h. Lokets voltmätare visade 13 000 volt men den 
verkliga kontakttrådsspänningen kunde inte anges då ingen spännings-
transformator ännu byggts in i loken.832 Tre dagar senare gjordes en likadan 
körning, där båda lokens motorer var påkopplade på resan mot Abisko 
medan endast lok 05 användes på tillbakavägen. Inte heller denna gång 
uppstod några större problem med loken. Lagren hade gjorts större och gick 
därför inte lika varma som tidigare. Däremot hade LKAB:s kraftstation 
svårigheter att leverera ström och under den dagens andra provkörning 
bröts strömmen helt på tillbakaturen i Vassijaure, varefter ett ånglok fick
dra tåget till Kiruna.833

Under provkörningen hade Siemens kamrer Loeff och ingenjör Kuntze 
med fruar följt med. När konduktören velat ha biljett för damerna hade 
Loeff svarat att de hade rätt att åka med utan biljett. Konduktören sökte upp 
Rahmberg som befann sig på tåget och redogjorde för händelsen. Rahmberg 
konstaterade att fruarna var likställda med vanliga resenärer och därför 
skulle lösa biljett. Konduktören gjorde ett nytt försök men även denna gång 
blev resultatet detsamma. Rahmberg hade till Kuntze även vid tidigare 
tillfällen meddelat att tyskarnas familjer inte hade fribiljett och att ingen 
fick följa med loket som inte behövdes för framförandet. Då detta hade 
ignorerats vid upprepade tillfällen och Rahmberg misstänkte att liknande 
händelser skulle inträffa igen, rapporterade han om dessa händelser till 
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Siemens dubbellok O 03-04. Foto: Borg Mesch © Kiruna kommun.

Siemens dubbellok O 13-14. Foto: Borg Mesch © Kiruna kommun.
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Öfverholm. Det framgår emellertid inte av materialet hur ärendet därefter 
utvecklade sig.834

Vid fortsatta provkörningar med lok 05-06 påvisades en del nya brister. 
Tak och fönster var inte helt täta vid starkt regn, fram- och backkopplaren 
fungerade inte säkert, den övre lyktan behövde riktas nedåt, de provisoriska 
visslorna hade för låg signal och fönsterskrapornas utförande var inte 
lämpligt. Dessutom saknades snöplogar och vissa målningsarbeten behövde 
förbättras. Dessa fel var inte av någon allvarligare karaktär och Hedin 
påpekade att loket annars gick bra, undantaget fram- och backkopplarens 
osäkra utförande. Loket hade dessutom slutat rycka efter att nödvändiga 
ändringar av kontrolläget blivit utförda. Lok 09-10 anlände den 18 augusti 
och Hedin konstaterade att fönsterskraporna var riktigt utförda, enligt hans 
anvisningar. 835

Under en av provturerna med lok 05-06 skadades LKAB:s motor
generator svårt då den överhettades och brändes upp. Detta innebar att 
strömmen bröts och att provkörningen fick avbrytas. Loket fick därefter 
transporteras med hjälp av ånglok till Kiruna.836 Öfverholm ansåg att loket 
05-06 skulle ställas åt sidan så att arbetet med att få klart andra lok kunde 
påskyndas. Han menade vidare att provkörningarna inte längre behövde 
forceras och att det var bättre att vänta tills det fanns två lok att provköra. 
Förhållandena vid banan var inte heller de bästa då ett stort antal isolatorer 
gått sönder. Öfverholm ville vidare få information om de problematiska 
loktransformatorerna och om de fyra som skulle ändras borde skickas till 
verkstäderna i Västerås eller Örebro. Han undrade också om Hedin visste 
något om de två transformatorer som enligt uppgift skulle ha skickats från 
Siemens i Tyskland.837 Zolland hade lovat att transformatorerna skulle vara 
i Kiruna innan den 1 augusti men de hade inte kunnat lämna hamnen i 
Sassnitz på grund av krigsutbrottet.838

På kontinenten hade första världskriget brutit ut den första veckan i 
augusti, vilket innebar att Tyskland befann sig i krig. Detta påverkade
leveranser från Siemens såväl som arbetet vid banan. Många av de svenska 
arbetarna blev mobiliserade och den 19 augusti hade Reb endast en svensk 
och två tyska yrkesskickliga montörer kvar. Detta innebar att arbetet gick 
långsamt och enligt Hedin verkade det dessutom som om att de kvarvarande 
montörerna tyckte att de hade god tid på sig. Han ansåg därför att 
Öfverholm borde göra påstötningar som påskyndade arbetet. Hedin antog 
nämligen att det skulle dröja tre veckor att få nästa lok klart och därefter 5-6
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veckor för varje ytterligare lok. Hedin hade inte heller hört något om 
transformatorerna från Berlin.839 Redan den 1 augusti skrev Siemens till 
Järnvägsstyrelsen och meddelade att leveranser kunde bli försenade som en 
följd av krigeti. Enligt kontraktet skulle sådana förseningar inte ligga 
företaget till last.840

Även Körner vid ASEA framhöll att de påverkades av kriget eftersom 
flera av deras arbetare mobiliserats. Körner kunde inte lova några datum då 
loken kunde vara färdiga att levereras men hoppades att de fastställda 
tiderna kunde hållas. Det skulle dock uppstå problem om fler arbetare 
mobiliserades eller om materialleveranser försenades. ASEA väntade 
nämligen på leveranser av stål och koppar från Domnarvet men hade inte 
fått några klara besked om leveranstid. Körner hade emellertid tagit upp 
saken med Domnarvet och hoppades att de skulle visa sig mer tillmötes-
gående.841

I slutet av augusti var alla platser vid verkstaden i Kiruna upptagna med 
olika lokarbeten. ASEA fick därför erbjudande att sända sina båda malm-
tågslok och snälltågslok P-28 till verkstaden i Notviken utanför Luleå där 
det kunde ordnas plats för montaget av transformatorer och motorer. Byrån 
önskade att ASEA skulle lämna så exakta tider som möjligt för att inte 
montageplatserna skulle stå tomma i onödan. Platserna kunde annars 
användas för reparationer av ånglok som i annat fall skulle ha sänts till 
centralverkstaden i Örebro.842 ASEA undrade om det fanns samma 
utrustning i Notviken som i Kiruna beträffande kranar, arbetsmaskiner och 
montagearrangemang.843 Byrån meddelade att verkstaden i Notviken både 
var större och bättre utrustad än den i Kiruna.844 Trots att verkstaden i 
Notviken ur flera aspekter var bättre än den i Kiruna önskade ASEA att 
deras lok skulle bli monterade i Kiruna. Körner ansåg att det skulle 
underlätta arbetet om deras lok kunde monteras på samma plats som 
Siemens. Han menade att Siemens kanske kunde montera några lok i 
Notviken istället.845

Det skulle visa sig att ASEA:s lok inte hade blivit utrustade med 
motstånd till reläslutarna trots att frågan diskuterats och Siemens lok blivit 

i Kriget på kontinenten påverkade inte endast transporten av material, såsom kol och reservdelar
från Siemens i Tyskland, utan även persontransporter drabbades. Inför två resor i april 1916, till 
Siemens i Tyskland, blev exempelvis Öfverholm ombedd av Siemens representant i Stockholm att 
kontakta kaptenen på ångfärjan mellan Trelleborg och Sassnitz. så att ”obehaget av 
undersökningen blir minsta möjliga”. Källa: RA SJ-EBR. Signum EII, in- och utgående skrivelser. 
Volym 60, R5 – S12, 1916. Brev från Byrån till kapten på ångfärjan mellan Trelleborg och 
Sassnitz. 4 och 26 april, 1916.
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utrustade med detta. När Öfverholm fick reda på detta förbjöd han ASEA 
att skicka loken från Falun innan de ordnat så att reläslutarna var i 
driftdugligt skick. ASEA menade att de inte hade materialet till detta men 
Öfverholm påpekade att det inte kunde vara ett problem eftersom det var 
möjligt att ta det material som behövdes från andra lok som för tillfället 
ändå inte kunde göras färdiga.846

Vi äro mycket missbelåtna med Edert sätt att sköta denna sak. Ändringen 
hade ju kunnat sättas igång för flera månader sedan, men hava Ni tydligen 
trots undertecknads upprepade påpekningar aktat nödigt att göra så. Detta är 
givetvis ett förhållande, som vi måste taga hänsyn till vid blivande 
beställningar.847

Det var viktigt att alla malmtågslok utfördes på samma sätt för att kunna 
kopplas samman med varandra. Därför kunde inte ASEA konstruera sina 
lok med ett manöversystem med spänningsreglering om 118 eller 153 volt 
när Siemens lok hade 141 volt för manöverreläerna. Det ursprungliga 
manöversystemet hade efter provkörningar också visat sig obrukbart 
eftersom en person hela tiden var tvungen att passa reläerna.848

Öfverholm besökte Vagn- och Maskinfabriken i Falun den 28 augusti 
1914 och studerade där ASEA:s kvarvarande snälltågslok P-28. Han 
upptäckte att manöveranordningen för strömavtagaren monterats på den 
bakre väggen till skillnad från malmtågsloken där den placerats framtill 
mellan fönstren. Detta skulle ändras då förändringen inte var godkänd av 
Byrån. Öfverholm upptäckte dessutom detaljer angående huvudström-
brytaren som påtalats av honom tidigare och som ASEA inte tagit någon 
hänsyn till. Han begärde att en luftventil skulle monteras som på 
malmtågsloken, och att strömbrytaren skulle förses med en ratt istället för 
en spak. ”Vidare bör frånslagningsanordningen för strömbrytaren göras så 
att man vid frånslagningen ej är hänvisad till att använda endast lill-
fingret.”849

Efter besöket vid fabriken i Falun förde Öfverholm och Körner ett 
telefonsamtal där Körner fick reda på vad som upptäckts. Körner påpekade 
senare i ett brev att manöverventilen till högspänningsbrytaren var utförd 
enligt ett schema över tryckluftssystemet som var godkänt av Byrån. 
Dessutom hade Öfverholm själv godkänt montaget i det första 
snälltågsloket under ett tidigare besök vid fabriken i Falun. Körner 
avslutade brevet med att poängtera att då montaget var avslutat innebar 
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varje förändring ytterligare kostnader och att han därför ansåg att Byrån 
borde ersätta ASEA för arbetet.850

Öfverholm svarade att han inte kunnat hitta schemat men erkände att 
Körner hade rätt beträffande placeringen, vilken genomförts enligt det 
ursprungliga förslaget. Han hade emellertid påpekat vid en tidigare besikt-
ning av malmtågsloken att strömavtagarnas manövreringsanordning inte 
borde vara placerad vid den bakre väggen utan flyttas över till den främre 
väggen. Detta ändrades därefter på alla lok utom på det andra snälltågs-
loket, vilket Öfverholm ansåg var obegripligt. ”Vad sista punkten i Ditt 
brev beträffar vill jag endast meddela, att den visar att Du tydligen lägger 
större vikt vid det juridiska i saken än det tekniska. Skall det fortfara, få vi 
väl söka vända oss till andra, för vilka de tekniska synpunkterna träda mer i 
förgrunden.”851

Provkörningarna med Lok 05-06 genomfördes den 11-12 september 
men fick avbrytas på grund av trasiga ledningsisolatorer, framförallt i 
Nuoljatunneln. Loket fick då bogseras med ånglok tills det kom till en 
strömförande sektion. Enda felet som observerades på loken var att 
oljeströmbrytaren slogs av varje gång motorströmmen kopplades från.852

Den 25 september provkördes lok 07-08 för första gången. Två turer till 
Krokvik fullföljdes med resultatet att två lager blev något varma. Trans-
formatorerna var omkopplade för att ge mindre spänning vid start och den 
elektriska utrustningen fungerade utmärkt.853 I slutet av september fanns 
således sex dubbellok i Kiruna, Siemens lok 01-12.854

I slutet av augusti 1914 antog Öfverholm att generatorerna i Porjus 
skulle kunna sättas igång den 15 oktober. Han antog dessutom att det tills 
dess skulle finnas fyra driftsäkra dubbellok från Siemens; lok 05-06, 07-08,
09-10 och 11-12. Därutöver hoppades Öfverholm att ASEA:s båda 
malmtågslok, 23-24 och 25-26 skulle vara klara och kunna sättas in i trafik. 
Om detta inträffade kunde ångdriften avslutas den 20 oktober och all trafik 
därefter skötas av de elektriska loken. Öfverholm diskuterade detta med 
ingenjör och vice VD Arthur Lindéni från ASEA:s huvudkontor och 
påpekade vikten av att ASEA:s lok utfördes med samma manövrerings-
system som loken från Siemens för att kunna kopplas ihop. Öfverholm ville 

i Arthur Lindén (1877-1944) var ingenjör och anställdes 1899 som konstruktör vid ASEA:s  
Mekaniska avdelning. Från 1904 utgjorde han en av cheferna för Banavdelningen och från 1910 
var han chef för både Ban- och Mekaniska avdelningen. Lindén blev för övrigt suppleant i ASEA:s 
styrelse 1911 och företagets vice verkställande direktör från 1913. Han var förövrigt även svåger 
till direktör S. Edström. Källa: Glete (1983), s. 78. 
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att Lindén skulle ordna saken då Körner ”tydligen ej alls brytt sig om vad 
jag sagt. Att med vänliga ord förmå honom att inse att det är nödvändigt, är 
tydligen omöjligt”.855

Trots att Siemens leveranser försenades på grund av kriget önskade 
Byrån att de skulle göra vad de kunde för att påskynda arbetet med att få 
loken i ordning till den 15 oktober, vilket var det datum Öfverholm önskade 
påbörja den elektriska driften av banan. Siemens ingenjör i Falun hade fått 
erbjudande att ta emot arbetare från SJ men avböjde på grund av att SJ:s 
montörer hade högre lön.i Byrån hade också erbjudit Reb i Kiruna mer 
personal eftersom även deras arbetsstyrka ansågs väl liten. Siemens i Berlin 
fick också erbjudandet som Byrån tidigare gett ASEA, att använda verk-
staden i Notviken för montering av två eller tre lok. I SJ:s verkstäder fanns 
för tillfället gott om ledig plats och personal och Byrån kunde även tänka 
sig att upplåta plats till Siemens vid centralverkstaden i Örebro.856

Direktör Lindén hade undersökt sakförhållandena både vid ASEA:s 
verkstad i Västerås, där de elektriska delarna till loken tillverkades, och vid 
fabriken i Falun, där loken monterades. Han var enig med Öfverholm om 
att det var viktigt att åtgärder vidtogs för att Riksgränsbanan skulle kunna 
sättas igång men han kunde endast lämna dåliga besked till byrådirektören. 
Verkmästaren som ansvarade för lindningen av transformatorerna var 
hemkallad till Schweiz för mobilisering och tillika var fyra lindare inkallade 
för tjänstgöring i den svenska försvarsmakten.ii ASEA:s två malmtågslok, 
23-24 och 25-26, kunde därför inte färdigställas till den tid Öfverholm 
önskade men det ena förmodades vara klart till den 12 oktober med lite 
extra hjälp från SJ med transporten till Kiruna. Det andra malmtågsloket 
kunde kanske bli färdigt att sändas till Kiruna den 31 oktober. Beträffande 
manöversystemet skulle den saken ordnas utan förlängd leveranstid. Det 

i SJ:s verkstadspersonal som arbetade utanför sitt eget verkstadsområde betalades 9 kr om dagen, 
75 öre per timma plus ett tillägg om 1,50 kr per dag. Källa: RA SJ-EBR. Signum EII, volym 38, 
S3 – S12, 1914. S12. Brev från Byrån till Siemens. 1 september, 1914.
ii ASEA kontaktade Byrån i oktober 1914 med anledning av att en av deras montörer hade inkallats
till mobilisering. Då flera av järnvägens arbetare vid anläggningen skulle undantas från 
mobiliseringen önskade ASEA att Byrån kunde begära befrielse även för deras anställda eftersom 
det var viktigt för anläggningens igångsättning att ifrågavarande montör kunde fortsätta sitt arbete. 
I december vände sig ASEA direkt till Kungl. Maj:t och anhöll om att vissa arbetare skulle 
frikallas eftersom de höll på med leveranser till staten. Huruvida dessa arbetare blev frikallade är 
oklart men det var inte alltid som SJ:s egen personal blev frikallad trots att begäran framfördes 
från exempelvis ingenjör Rahmberg. Källa: RA SJ-EBR. Signum EII, in- och utgående skrivelser. 
Volym 30 A15 – A25, 1914 Brev från ASEA till Byrån. 6 oktober, 1914 samt Brev från ASEA till 
Byrån. 7 december, 1914. RA SJ-EBR. Signum EII, in- och utgående skrivelser. Volym 35, 1914. 
H9. Brev från Rahmberg till Maskindirektören i Luleå. 29 oktober, 1914.
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andra snälltågsloket P-28 skulle vara klart inom två månader efter att P-27
kommit tillbaka från utställningen i Malmö.857

Vid krigsutbrottet införde Tyskland exportförbud för vissa varor, 
däribland tekniska komponenter som var viktiga för elektrifieringsarbetet. 
Järnvägsstyrelsen hade för avsikt att genom det svenska utrikes-
departementet utöva påtryckningar på den tyska regeringen för att därmed 
lätta på kraven.858 I slutet av september upphävde emellertid det tyska 
rikskanslerämbetet exportförbudet på vissa varor vilket innebar att Siemens 
därefter kunde leverera som tidigare. Två motorer och två transformatorer 
skulle omgående sändas från Berlin. Men det skulle visa sig att kriget 
innebar även andra problem för transporterna. Siemens representant i 
Stockholm hade varit i den tyska huvudstaden och meddelade Byrån vid 
hemkomsten att godstransporten Berlin – Sassnitz ännu inte fungerade som 
vanligt och att problemen varierade dagligen. Enligt honom hade Siemens 
huvudkontor ändå försäkrat att de kvarvarande 14 motorerna och övriga 
delar skulle levereras så snart de blev klara, men de hade också påpekat att 
arbetsstyrkan i fabrikerna var reducerad på grund av kriget.859

Siemens ville att Byrån tog på sig ansvaret för transporterna på grund 
av krigsrisken men Byrån menade att transporterna på järnväg inom 
Tyskland kunde betraktas som säkra och att riskerna vid färjetrafiken 
mellan Sassnitz-Trelleborg var obetydliga. Byrån var tillmötesgående i 
frågan och tog ansvaret för transporterna till havs under förutsättningen att 
lasten fraktades på svensk ångfärja. Om skeppet blev kapat eller gick på en 
mina skulle Byrån betala värdet på det förlorade godset till Siemens. Något 
ansvar utöver detta togs dock inte och Byrån ansåg därmed att det inte 
längre förelåg några hinder för de kommande leveranserna.860

Öfverholms förhoppning om att Riksgränsbanan från den 15 oktober 
skulle kunna drivas av elektriska lok med ström från Porjus infriades inte. 
Porjus släppte första gången på ström den 6 november 1914861 och en 
sammanställning över lokens status från den 26 oktober visar att endast 
dubbelloken 05-06 och 07-08 var driftfärdiga. De första loken som anlände, 
01-02 och 03-04, var ännu inte driftklara eftersom motstånden till 
reläslutarna fortfarande inte anlänt från Tyskland. Lok 09-10 beräknades 
vara klart inom kort medan lok 11-12 bedömdes behöva ytterligare någon 
vecka. Lok 13-14 saknade motor samt transformator som var på väg från 
Tyskland. Loken 15-16 och 17-18 anlände till Kiruna den 13 respektive den 
18 oktober medan lok 19-20 var under transport mot Kiruna. Lok 21-22
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skulle sändas från Falun senare under veckan. Beträffande ASEA:s lok hade 
endast malmtågslok 23-24 anlänt och var under montage. Snälltågsloket P-
28 skulle sändas från Falun den 24 oktober och försöksloket Z-31i var
nästan färdigt, endast detaljer till Strömavtagaren saknades.862

Provkörningar med 40-vagnars tåg
Enligt kontraktet skulle de elektriska loken kunna framföra ett malmtåg om 
40 lastade vagnar med ett dragande och ett påskjutande lok.863 För att 
undersöka huruvida detta var en lämplig tågsammansättning genomfördes 
körprov med ånglok sträckan Abisko-Riksgränsen under hela sommaren 
1914. Inga svårigheter rapporterades vid transporter om 40-46 lastade 
vagnar med ett dragande och ett skjutande ånglok.864 I början av november 
1914 hade nästan alla de elektriska loken anlänt till Kiruna. ASEA hade 
endast snälltågslok P-27 och ett malmtågslok kvar i Falun medan Siemens 
överlämnat alla sina lok. Siemens leveranser av delar fungerade återigen 
och flera motorer och transformatorer var på väg från Tyskland. Till 
provkörningarna fanns det emellertid endast fyra driftfärdiga lok att 
tillgå.865

De elektriska loken hade inledningsvis provkört tåg om 20 vagnar men 
under hösten inleddes prov med påskjutande och dragande lok för att se om 
det kontraktsenliga kravet om 40 lastade vagnar kunde fullföljas. Det visade 
sig emellertid att tågen inte kunde framföras utan risk då lokens dragkraft 
på första kontrollerläget var 14 ton när det istället borde varit 5,6 ton. 
Dessutom var bromsningen för hård. Med en sänkning av dragkraften och 
genom insättandet av reglerbromsar, vilka redan fanns på vagnarna, ansåg 
emellertid Järnvägsstyrelsen att en mjukare bromsning skulle kunna 
erhållas. Detta var viktigt med tanke på tågens stora vikt. Då det enligt 
kontraktet var firmornas ansvar att leverera loken med tillfredsställande 

i Lok Z-31 var ett elektriskt lok som ASEA 1907 erbjudit att på egen bekostnad tillverka åt SJ som
sedan skulle få köpa loket till självkostnadspris. Loket kom att genomgå en rad förändringar under 
de kommande åren och först i december 1914 köptes det av SJ. Z-31 var ett persontågslok och 
användes oftast för mindre persontransporter i Kiruna eller utefter Riksgränsbanan. Källa: 
Wiklund (2005), s 22 ff.
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ASEA:s försökslok Z 31. Foto: Borg Mesch © Kiruna kommun.

driftsäkerhet begärde Järnvägsstyrelsen att nödvändiga förändringar 
genomfördes.866

Det var många vagnkoppel som inledningsvis gick sönder på grund av 
den ryckiga gång som inträffade till följd av att lokens dragkraft inte 
reglerades tillräckligt av kontrollerläget. Efter en körning då flera koppel 
gått sönder, stoppades försöken tillfälligt. Hedin menade att det måste 
utarbetas kör-regler då det endast var genom erfarenhet och beräkning som 
så stora tåg med så svaga kopplingar kunde framföras säkert. Hedin ansåg 
det därför fördelaktigare om ett lok drog 28 vagnar istället för 40. Med 22 
tåg dagligen under 280 dagar skulle 6 miljoner ton kunna transporteras på 
banan. Mätningar visade dessutom att lokens energiförbrukning var 
avsevärt lägre än det kontrakterade vilket innebar att fler tåg kunde köras 
inom den garanterade energiåtgången och att det elektriska systemets 
dimensionering var tillräckligt. Hedin påpekade att de ökade personal-
kostnaderna täcktes av att det det skulle krävas färre lok genom att de 
befintliga skulle utnyttjas i större grad.867 Hedins förslag om 28 vagnars tåg 
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stöddes även i en undersökning gjord av Byrån där det framkom att 300 
trafikdagar gav en transportmängd om 8 232 000 ton vilket ansågs vara fullt 
tillräckligt för framtida behov.868

Det var inte bara provkörningarna som vållade bekymmer i Kiruna. 
Även novemberkylan påverkade underhållet av loken då oljan blev så 
trögflytande att den inte kunde hällas genom smörjrören till lagren. Genom 
att borra hål och använda en oljespruta var det möjligt att spruta oljan direkt 
på lagren medan smörjröret istället användes till att kontrollera 
oljeståndet.869 Byrån meddelade Vagn- och Maskinfabriken i Falun som 
också gavs uppdraget att ordna problemet.870 Vid fabriken ville man 
emellertid studera problemet ytterligare och påpekade att borrning borde 
ske när loken var intagna i verkstaden eftersom både axlar och lager måste 
demonteras.871

Problemen med provkörningarna innebar att Hedin blev beordrad av 
Öfverholm att avsluta körningar med 40 vagnar och fortsätta med tåg om 20
vagnar istället. Det var enligt Byrån firmornas uppgift att ordna så att loken 
kunde framföra tågen på kontraktsenligt sätt.872 Tre dagar senare, den 14 
november, kom ett nytt besked från Stockholm. Järnvägsstyrelsen hade 
fattat beslut om att tillåta försök med ett lok om 28 vagnar. Om detta 
informerades även Siemens i Tyskland. Järnvägsstyrelsen påpekade att 
anledningen till att loken inte kunde framföra 40-vagnars tåg på 
kontraktsenligt sätt var att dragkraften vid igångsättning fortfarande var för 
stor. För att komma tillrätta med detta var det nödvändigt med ytterligare en 
tidskrävande ändring av transformatorer och luftbromsar.873

För att ytterligare utreda frågan om tågens optimala längd genomfördes 
testkörningar där loken placerades på tre olika platser i tåget, med ett lok 
framtill och ett baktill, dels med båda loken placerade framtill och dels med 
ett lok framtill och ytterligare ett efter tio vagnar. I slutet av november 
redovisade Rahmberg resultatet i en rapport till Byrån. Det visade sig att ett 
dragande- och ett påskjutande lok medförde minst påkänning på kopplen. 
Det var endast en gång som ett koppel ryckts av under körning medan ett 
annat gick sönder under inbromsning. Rahmberg menade vidare att dessa 
missöden skulle komma att försvinna då lokförarna blivit mer erfarna.874

Körning med båda loken framtill medförde alldeles för stor dragkraft 
varigenom flera koppel slets av vid start samt om något av loken ryckte
under gång. Lokens dragkrokar hade även rätat ut sig i 90º vinkel på grund 
av den konstanta dragkraften. Med ett dragande lok och ytterligare ett lok 
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Provkörning med två dragande lok., främre loket är dubbellok O 09-10. Foto: 
Borg Mesch © Kiruna kommun.

Provkörning med ett dragande och ett påskjutande lok., främre loket är 
dubbellok O 13-14. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum.
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efter tio vagnar uppstod samma problem med avslitna koppel. De slets 
oftast av på vagnarna mellan de båda loken vid start då det första loket drog 
på och en stöt fortplantades genom de tio vagnarna fram till det andra loket. 
På grund av motståndet när vagnarna sträcktes ut brast kopplen. Inga 
koppel slets däremot av om det andra loket igångsattes först och tryckte 
vagnarna och det första loket framför sig tills även det startade. Detta 
tågsätt hade fördelen att det inte behövdes någon förbindelse mellan loken 
vilket var nödvändigt med ett påskjutande och ett dragande lok, där det 
bakre loket kördes med hjälp av signaler från det främre. Med anledning av 
provkörningarnas resultat förordade Rahmberg fortsatta försök med ett 
dragande- och ett påskjutande lok.875

Efter ytterligare några dagars provkörningar med dragande- och 
påskjutande lok tog Hedin hjälp av en av SJ:s ingenjörer som var väl insatt i 
bromssystemet. Tillsammans studerade de 40-vagnars ångtåg för att komma 
underfund med problemet med koppelslitningarna. De kunde konstatera att 
det framförallt var vid tre tillfällen som kopplen gick av; vid start, under 
gång vid brytpunkter och vid lossning av bromsarna under gång. De hade 
vidare kommit fram till att problemet bäst undveks genom att starta det 
bakre loket först och sedan köra det med något pådrag ända tills tåget 
bromsades, samt genom att använda en hjälpledning mellan loken för att 
minska bromstrycket. Lokförare Adolfssoni hade kommit med ett förslag på 
hur denna tryckluftsledning kunde monteras vid bromsarna för större effekt 
och utan stora ingrepp på loken.876

Tvisten som uppstod i mitten av november mellan Byrån och Siemens 
angående ingenjör Krauses spänningsprov där ett flertal oljemotstånd gått 
sönder (se kapitel 4), påverkade även provkörningen av de elektriska loken. 
Från den 14 november fick strömmen återigen tas från LKAB:s kraftstation 
i Kiruna eftersom ledningsnätet från Porjus inte längre fick användas. Den 
25 november trappades konflikten upp då Öfverholm beordrade Hedin att 
ingen ström överhuvudtaget fick släppas på ledningsnätet och att inga ellok 
fick köras innan tvisten klarats upp.877 Öfverholm ville emellertid att prov 
med 40-vagnars tåg skulle fortsätta, fast med ånglok. I ett brev till Hedin 
uttryckte Öfverholm sin oro över att 40-vagnars tåg kanske aldrig skulle 
komma att framföras av de elektriska loken eftersom det inte gick att 

i Lokförare Adolfsson fick den 2 december 1915 motta en gratifikation om 300 kr på grund av sitt 
arbete som instruktionsförare och genom sina förslag till nya anordningar för bromssystemet. 
Källa: RA SJ-EBR. Signum AI, volym 7, protokoll, 1915. Kungliga Järnvägsstyrelsens protokoll: 
elektrotekniska byrån. 2 december, 1915.
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förhindra att de två loken slets isär. Han påpekade också hur hela 
anläggningen kunde komma att kasseras enligt § 15 i kontraktet varför de 
därefter fick vara mycket försiktiga med vad de gjorde. ”Vi hava nu fått ett 
brev, som absolut hindrar vidare körning. Vare sig från omformarestationen 
eller Porjus”.878

Under tiden som provkörningarna var inställda utfördes andra 
välbehövliga arbeten på de elektriska loken. Den 1 december hade alla 
malmtågslok och det ena snälltågsloket anlänt till Kiruna, medan några 
genomgick montage väntade andra på att motorer och transformatorer 
skulle anlända från Siemens i Tyskland eller från ASEA:s fabrik i Västerås. 
Trots att det inte fanns någon ström så kunde lok 13-14 få sina lager 
justerade genom att bli draget längs banan av ett ånglok.879 Redan under 
besiktningen av de första loken i juni hade Byrån påpekat att skyddsdörrar 
eller skärmar skulle monteras inne i lokens transformatorrum för att skydda 
personal från att kastas mot de strömförande relästativen. Hedin anmärkte 
på att inget av detta ännu gjorts. Vidare hade Öfverholm under sitt senaste 
besök i Kiruna noterat att jordförbundna ledare inte målats svarta, såsom 
överenskommet. Han begärde därför att Reb skulle åtgärda detta 
omgående.880

Siemens lok O 16. Foto: Borg Mesch © Kiruna kommun.
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Provkörningarna med ånglok fortsatte parallellt med konflikten i 
december och bidrog till viss utveckling av monteringen och kopplingen av 
tryckluftsledningen till bromsarna.881 Öfverholm kontaktade också ASEA 
med anledning av problemen med bromsar och dragkraften hos de 
elektriska loken och påpekade att det inte skulle bli möjligt att framföra 40-
vagnars tåg på kontraktsenligt sätt förrän en ny reglerbroms satts in och 
lokens manöversystem ändrats så att dragkraften minskade på det första 
körläget. Han framförde förhoppningen att ASEA snarast skulle utföra 
dessa förändringar.882 Arbetet med att ändra dragläget på alla malmtågslok 
skulle emellertid komma att inledas först i början av 1915.883

Den 28 december 1914 lät ASEA meddela att man hade för avsikt att 
utrusta ett par av de elektriska loken med Westinghouse Reglerbroms för att 
kunna utföra fler tester med 40-vagnars tåg.884 Tanken var att befintliga 
bromsar skulle tas från ånglok och monteras i de elektriska loken. I och 
med att SJ endast hade två ånglok vid Riksgränsbanan som var utförda med 
ifrågavarande bromssystem och det skulle innebära minst en månads 
leveranstid vid beställning av nya, ansåg Byrån att man måste finna en 
annan lösning. Öfverholm uttryckte stort missnöje över firmornas insats i 
ett brev till Körner där han påpekade att trots att tester pågått sedan juni 
kunde anläggningen ännu inte tas i bruk. ”Hittills har det sett ut som om Du 
och Din firma samt Siemens i stället skulle sträva att försena anläggningen i 
möjligaste mån. Vad det kan erbjuda för slags fördel inser jag ej riktigt.”885

Under försöken med hjälpbromsledning på ångtåg om 40-vagnar hade 
bästa resultatet uppnåtts när lufttrycket gått ut genom ledningens bakre 
ände. Då lossnade bromsarna vid de bakre vagnarna först och främre loket 
sist. Om istället en reglerbromsventil sattes på det främre loket skulle 
ordningen bli den omvända, vilket skulle medföra att det bakre lokets 
bromsar släpptes sist, vilket i sin tur skulle försvåra körningen. ASEA 
förordade därför en lösning där hjälpledningen drogs genom båda loken och 
där den främre änden stängdes av en kran medan utblåsningen bakåt kunde 
regleras med en annan kran i det bakre loket. Körner ansåg att denna 
konstruktion borde kunna riggas upp på rätt så kort tid och han skulle 
underrätta Siemens så att även de kunde prova.886

I slutet av året kunde ASEA:s snälltågslok P-27 lämna verkstaden i 
Falun. Loket blev dock stående under ytterligare två veckor på grund av att 
Byrån inte skickade någon besiktningsman. ASEA kontaktade därför 
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Öfverholm som gav klartecken att sända loket norrut utan besiktning.887

Loket beräknades anlända till verkstaden i Kiruna senast den 5 januari.888

Sammanfattning
I detta kapitel har samarbetet mellan de centrala aktörerna i hanteringen av 
de tekniska och logistiska utmaningarna relaterade till utvecklingen, 
konstruktionen och den inledande provdriften av de elektriska loken till 
Riksgränsbanan behandlats. Detta arbete pågick till stora delar parallellt 
med utvecklingen och uppförandet av den fasta anläggningens byggnader 
och ledningssystem. Grundproblematiken med Riksgränsbanan var att öka 
dess trafikförmåga och detta var möjligt genom att öka mängden vagnar 
eller genom att höja tågens hastighet. 

Redan 1908 diskuterades malmlokens hastighet och det beslutades att 
höja denna till 50 eller 60 km/h trots att tjänstemän vid 5.e distriktet i Luleå 
opponerade sig mot beslutet på grund av risk för varmgång i vagnarnas 
lager. Malmtågens längd anpassades till befintliga mötesspår och 
begränsades till 40 vagnar. Ett tänkbart problem med 40-vagnars malmtåg 
var att vagnarnas koppel eventuellt inte var tillräckligt starka och kunde 
dras sönder. Detta valde järnvägsstyrelsen att lösa genom att använda både 
ett dragande- och ett påskjutande ellok samt genom att utrusta vagnarna 
med en tryckluftsledning som reglerade bromsarna.

All den kunskapsinhämtning som Byrån gjort genom egna tester och 
studiebesök utomlands, under perioden 1905-1909, låg till grund för 
utformandet av lokens komponenter. Kunskapen sammanställdes 1909 i 
lokens tekniska program, vilket utgjorde underlaget för lokbeställningen 
och den kungliga propositionen i maj 1910. I kontraktet mellan firmorna 
och Järnvägsstyrelsen från juni 1910 fastställdes att 13 malmtågslok (littera 
O 01-26), varav 11 skulle utföras av Siemens och två av ASEA, skulle 
utföras som dubbellok för att kunna kombineras med varandra. Lokens 
elektriska delar skulle konstrueras av firmorna medan den mekaniska delen 
skulle konstrueras av Vagn- och Maskinfabriks Aktiebolaget i Falun, i 
enlighet med firmornas ritningar. Varje lok skulle väga 90 ton, utföras med 
en motor om 800 hk, ha sex drivaxlar och en maxhastighet om 60 km/h. 
Två dubbellok, om sammantaget 3200 hk, skulle framföra två malmtåg om 
1855 ton per dag, sex dagar i följd. Det fastställdes även att två elektriska 
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snälltågslok (littera P 27-28) skulle konstrueras av ASEA med en 
maxhastighet om 100 km/h. De färdiga loken skulle vara levererade i fullt 
driftfärdigt skick senast den 1 juni 1914.

Redan när anbudsförfarandet fortfarande pågick etablerade Byrån ett 
visst samarbete med ASEA angående lokens driftsystem. Relevant i detta 
sammanhang är att ASEA och Byrån vid den här tiden redan samarbetade 
kring ett annat ellok, försöksloket Z-31. Samarbetet som inleddes mellan 
Byrån, ASEA och Siemens kring lokens utförande var präglat av lika 
omfattande korrespondens som kring den fasta anläggningen i föregående 
kapitel. Lokens utförande diskuterades vid möten, konferenser och genom 
brev. Ritningar ändrades och skickades mellan aktörerna, och varje ändring 
skulle godkännas av Byrån. För att underlätta det fortsatta samarbetet 
utvecklades därför under 1911 organisatoriska rutiner för administrationen 
av korrespondensen. Då beslutades att all post från Byrån till ASEA skulle 
skickas till deras huvudkontor för att undvika att brev hamnade på fel 
avdelning. Det beslutades också att all post rörande loken skulle kopieras 
och sändas till tredje part, på samma sätt som för transformatorstationerna. 

Liksom i tidigare kapitel beträffande den fasta anläggningen framgår
också här hur Byråns och Reb:s lokala representanter i Kiruna inte alltid 
hade ett fungerande samarbete. Trots att det var sagt att Reb skulle vända 
sig till Byråns personal, Warodell och Hedin, tog Zolland ofta istället 
kontakt med SJ:s personal vid anläggningen för att få dem att utföra vissa 
arbeten och ändringar. Detta ogillades av byrådirektör Öfverholm, som vid 
upprepade tillfällen fick påpeka vilka avtal som ingåtts mellan parterna och 
som noga reglerade arbetsgången i projektet. Det är oklart varför Zolland 
vid upprepade tillfällen valde att kringgå den reglerade arbetsgången. 
Ansåg han kanske att Byråns relativt unga medarbetare var underordnade 
honom? Eller är det mer ett uttryck för pragmatism hos Zolland, där 
resultatet var viktigare än att följa skrivna överenskommelser, en väg som 
kanske också var lätt att ta i det kärva och öde landskapet så långt från 
beslutsfattarna i Stockholm.

Under arbetet med malmloken visade det sig att Siemens ville göra 
flera förändringar för att få ner vikten och klara ett axeltryck om 16.7 ton, 
såsom genom mindre drivhjul, minskad motor, lättare metalldelar i den 
mekaniska delen och genom att inte isolera lokets väggar utan endast klä 
det med plåt. Byrån invände emellertid mot det sistnämnda och krävde att 
Siemens tog hänsyn till de svåra driftförhållandena i norra Sverige och den 
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stränga kyla som rådde där under vintern. Problemen med vikt- och 
axeltrycket diskuterades mellan aktörerna vid flera konferenser och möten 
och Byrån godkände efterhand en höjning av axeltrycket till 17.5 ton och en 
dimensionsminskning av drivhjulen med 100 mm. Frågan om lokvikten 
löstes till fullo under våren 1912 då Siemens gick med på att utföra loken 
med en extra ledaraxel, något som man tidigare inte velat göra på grund av 
risken att fördyra både konstruktionen och lokens senare drift. 

I slutet av 1913 insåg firmorna att loken inte skulle hinna bli klara inom 
den kontraktsenliga tiden. Byrån godtog emellertid ingen förändrad 
leveranstid utan vidhöll att loken skulle vara levererade i Kiruna tills den 1 
juni 1914. Detta klarade inte firmorna, vilket kritiserades av Byrån vid ett 
flertal tillfällen. Det första dubbelloket anlände till Kiruna först den 30 april 
1914, det andra den 20 maj och det tredje i mitten av juni. Först efter 
årsskiftet hade alla ellok levererats, det sista var ASEA:s snälltågslok P-27
som varit utställt på Baltiska Utställningen i Malmö. Vid ankomst till 
Kiruna monterades motor och transformator, vilka skickats separat. 
Därefter inleddes körprov med och utan vagnar. Firmorna hade garanterat 
att loken skulle vara driftsäkra inom två veckor efter leverans men detta 
infriades inte utan istället framkom mängder med elektriska och mekaniska 
fel som måste åtgärdas allt eftersom. Många fel kunde avhjälpas relativt 
enkelt medan andra var av allvarligare karaktär, såsom problemen med 
lokens transformatorer som måste kopplas om för att anpassa dragkraften 
till olika kontrollerlägen. Också krigsutbrottet i augusti 1914 ställde till 
problem med försenade eller helt stoppade leveranser från Siemens 
fabriker, vilket tillsammans med mobiliseringen av många arbetare ytter-
ligare försenade arbetet. 

Under de inledande provkörningarna testades olika antal vagnar men 
under hösten inleddes prov med 40-vagnar. Dessa prov kom att uppdaga en 
mängd problem, såsom att vagnkoppel drogs sönder för att loken var för 
starka, olja blev trögflytande i kylan och de före detta ånglokförarnas, trots 
elektroteknisk utbildning, svårigheter att hantera/saknade erfarenhet av 
ellok. För att åtgärda problemen minskades lokens dragläge vid start och en 
hjälpledning som reglerade vagnarnas bromstryck monterades mellan 
loken. Byrån önskade minska antalet vagnar till 28 men det godkände inte 
kontraktet så istället testades olika placeringar av de båda dubbelloken i 
tåget såsom båda dragande, ett dragande och det andra efter tio vagnar samt 
ett dragande och ett påskjutande. Proven med elloken stoppades under 
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tvisten som uppstod mellan firmorna och Byrån i november 1914 efter prov 
med strömpåsläpp från Porjus. Under denna tid fortsatte emellertid Byrån 
att genomföra tester med 40-vagnars tåg, men med ånglok, i syfte att 
försöka förbättra bromssystemet. Elloken genomgick revision och andra 
efterarbeten inför den fortsatta provdriften som planerades för 1915.

Abisko med Riksgränsbanan och Lapporten i bakgrunden. Källa: SJ:s bildarkiv © 
Sveriges järnvägsmuseum.
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Kapitel 6 
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Med Porjus kraftverk och Riksgränsbanans elektrifiering har 
under svenska statens ledning slutförts ett i såväl tekniskt som 
nationalekonomiskt avseende ytterst betydelsefullt arbete, 
vilket helt säkert kommer att följas av en lyckosam utveckling 
av vårt lands nordligaste delar

ASEA, 1915
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detta kapitel kommer samarbetet kring färdigställandet av den 
elektriska anläggningen och Järnvägsstyrelsens övertagande av 
densamma att behandlas. Hur tedde sig samarbetet i detta slutliga skede 

av projektet när alla olika delar och komponenter skulle fogas samman till 
ett fungerande system? Vilka var de mest ihållande tekniska och klimat-
ologiska utmaningarna och hur påverkades projektet av det pågående 
världskriget? Vad innebar i sin tur den försenade leveransen av lok och det 
faktum att loken och isolatorerna ännu var bristfälliga, för projektets 
färdigställande? Detta är frågor som kommer att behandlas i föreliggande 
kapitel som inleds med anläggningens högtidliga invigning i februari 1915. 
Först därefter kunde den kontraktsenliga provdriften, anläggningens 
slutbesiktning och den tvååriga garantitiden inledas.

Anläggningens invigning
Byrådirektör Öfverholm hade i oktober 1914 räknat med att invigningen av 
den elektriska anläggningen kunde äga rum den 1 december 1914.889 På 
grund av alla de problem om uppstått och som redogjorts för ovan fick 
invigningen senareläggas till den 20 januari 1915. ASEA vände sig dock 
mot det datumet eftersom ihopkopplingen av statorhalvorna i generator 1 
beräknades kunna vara klart först den 1 januari och det därefter återstod 
flera andra arbeten, exempelvis montering av kåpor, lufttrummor, kylrör 
och oljepump för mellanlagret. Dessa arbeten beräknades vara utförda till 
den 15 januari och Körner vid ASEA antog att även generator 5 borde vara 
klar ungefär samtidigt, dock utan kåpa. Målning och andra resterande 
arbeten vid anläggningen i Porjus beräknades vara färdiga först i mitten av 
februari.890

Det var även en del arbeten som visat sig vara felaktiga och som 
behövde rättas till, såsom isgrindarna till turbin 1, telegrafer och telefoner i 
kontrollrum och maskinsal, uppvärmningen av vattenledningar samt 
personalhissen mellan ställverket och maskinsalen. Dessutom ansåg Körner 
att det vore bra om hela anläggningen kunde testas under några veckor 
innan invigningen för att se om allt fungerade som det skulle. Körner 
påpekade med anledning av detta att invigningen borde skjutas upp 
ytterligare en månad.891

I
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B.B. [Bäste Broder] … Det förvånar mig för öfrigt att höga vederbörande 
synas så energiskt i förtid drifva fram just invigningsceremonin. När det 
gäller ett så storslaget och allvarligt arbete som Porjusverket och 
Riksgränsbanan, hvarå arbetats i många år, förefaller det mig själfklart, att 
det ej bör presenteras för allmänheten förrän i fulländadt skick och några 
månaders dröjsmål borde därvidlag ej spela någon roll. Din tillgifne, J. 
Körner.892

Körners vilja att senarelägga invigningen till dess hela anläggningen var
driftsäker kom sannolikt inte som någon överraskning för Öfverholm som 
förmodligen var väl medveten om de problem som Reb och firmorna stod 
inför. Ungefär en vecka innan Körner kontaktat Öfverholm angående 
invigningsdatumet hade Byrån sammanställt en promemoria angående 
Riksgränsbanan där flera problem uppmärksammats. Byrån hade då 
konstaterat att arbetet med tunnelisolationen pågick men beräknades vara 
färdigt först i slutet av februari och vidare att modifieringen av ledningarna 
för överspänningsskydden borde vara avslutad till den 15 januari. Däremot 
beräknades ändringen av motstånden till överspänningsskydden ta längre 
tid. Byrån hade även konstaterat att isolatorerna efterhand borde bytas ut 
mot bättre isolatorer av tyskt fabrikat men detta arbete planerades ske 
gradvis under kommande drift. Vidare skulle ändringar av telefon- och
telegrafledningar inte vara klart förrän i slutet av januari, delvis beroende på 
kylan eftersom det under en tid varit -30° vid Riksgränsbanan. Under 
sådana förhållanden var det svårt att arbeta utomhus, vilket försenat arbetet. 
Trots dessa problem ansåg Byrån att anläggningen kunde sättas igång, om 
dock med något lägre driftsäkerhet.893

Den 2 januari 1915 beslutade SJ:s nye generaldirektör Axel Granholmi

att elektrisk tågdrift skulle införas från och med den 20 januari vilket 
innebar att invigningen blev något ytterligare senarelagd. Den inledande 
driften skulle till att börja med bestå av tåg om 20 malmvagnar men därefter 
utökas. Om det krävdes skulle kontakttråden åter putsas och isolatorerna i 
tunnlarna rengöras. Inget fick hindra att tågdriften den här gången verkligen 
igångsattes.894

i Axel Granholm (1872-1951) avlade examen från KTH 1894. Han anställdes som biträdande 
ingenjör vid statens järnvägsbyggnader 1897 och året efter som avdelningsingenjör. Granholm 
befordrades till avdelningsingenjör 1907 och 1911 blev han anställd av vattenfallsstyrelsen som 
arbetsplatschef vid kraftverksbygget i Porjus. Den 7 november 1913 blev Granholm 
generaldirektör för SJ. Källa: Varenius (1931), s. 171.
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Den roterande kvartsskiva som använts till att rengöra kontaktledningen 
hade efter ett missöde gått sönder, men till den 12 januari hade en ny skiva 
ordnats. Däremot var isbildningen på kontaktledningen svår att få bort med 
skivan. Isen bildades av att den varma röken från ångloken smälte 
rimfrosten på kontaktledningen. När fukten sedan frös bildades ett hårt 
lager av is. Detta innebar att ledningen fick skrapas innan den tvättades.895

Att skrapa ledningen var ett tidskrävande arbete men under januari 
utvecklades ett annat sätt att få bukt med isbildningen. Genom att kasta en 
träpåk på ledningen sprack isen och ramlade av. Detta tillvägagångssätt
ansåg Hedin var fördelaktigare än det föregående och han meddelade 
Öfverholm att ”vi hava nu våra ledningar fria från de tyngre belastning-
arna.”896 Senare samma år skulle ännu mer raffinerade metoder att få bort 
rimfrost och is från ledningarna komma att utvecklas. En blykula som var 
fastsatt i ett snöre som kokats i linolja för att inte vara ledande, kastades 
över ledningen. Därefter skakades ledningen så att frosten ramlade av. 
Denna anordning användes emellertid inte när det var fuktigt eller 
regnade.897 Öfverholm ansåg att anordningen var bra så länge ingen 
skadades. Han önskade emellertid att ledningen blev jordförbunden innan 
linjevakten skakade loss isen.898

Firmorna blev informerade om den förestående provdriften och direktör 
Lindén vid ASEA hade inget att invända mot att driften inleddes det 
föreslagna datumet. Han menade att kontaktledningen var färdig och att 
endast isolatorerna behövde kontrolleras. Efter att ångdriften avslutats och 
upphängningsanordningarna i tunnlarna rengjorts hoppades Lindén 
dessutom att svårigheterna i tunnlarna skulle upphöra.899 Öfverholm var 
däremot inte lika positiv som Lindén beträffande isolatorerna i allmänhet 
och tunnelisolatorerna i synnerhet och menade att ASEA inte tog frågan på 
tillräckligt stort allvar. I tunnlarna hade kontaktledningen inte ens efter 
tvättning hållit den kontraktsenliga spänningen och därför hade Byrån under 
vintern ordnat med förstärkning av ledningens isolatorer.900

Inför provdriften bedömde ASEA att det i slutet av januari skulle finnas 
elva driftklara lok vid banan, åtta malmlok och tre snälltågslok. Då det 
endast krävdes fyra malmlok och ett snälltågslok till den dagliga driften 
ansåg Lindén att den rullande materielen skulle vara fullt tillräcklig.901
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Nedisad kontaktledning, den 17 januari 1913. Källa: SJ:s bildarkiv © 
Sveriges järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.

Rimfrost på kontaktledningsbrygga, den 17 januari 1913. Källa: SJ:s 
bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.
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Mätning av rimfrost överföringsledning, den 1 november 1913. Källa: SJ:s 
bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.
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ASEA föreslog för Siemens att Körner skulle ta hand om tillsynen av 
arbetet och driften vid Riksgränsbanan eftersom Reb:s personal inte räckte 
till. I själva verket handlade det också om att ASEA ville undvika 
inblandning av specialister från Tyskland, Körner uttryckte sig i linje med 
detta i ett brev till Öfverholm att inblandningen av specialister från 
Tyskland ”visat sig ej vara alldeles riskfri[tt]. Vi tro också, att därigenom 
det hela fortare skall bringas till ett gynnsamt slut både för SJ och firmorna, 
då en hel del korrespondens om småsaker kan undvikas”902 Siemens 
verkade inte ha något att erinra mot detta och det beslutades att Körner 
skulle övervaka arbetet åt firmorna.903 Inför avresan ville han veta när 
invigningen skulle äga rum så han kunde planera sin garderob. ”Bör man ta 
fracken med, eller kan den tills vidare hänga?”904

Enligt kontraktet skulle anläggningen besiktigas efter att den ansågs 
färdig. Därefter skulle provdrift under ledning av Järnvägsstyrelsen ta vid. 
Efter att alla tåg drivits med elektrisk kraft under en månad kunde firmorna 
begära att Järnvägsstyrelsen tog över anläggningen. När Järnvägsstyrelsen 
tog över anläggningen inträdde en garantiperiod om två år då firmorna hade 
rätt att utföra efterarbeten. Järnvägsstyrelsen hade rätt att inom tre år efter 
övertagandet kräva att firmorna kasserade anläggningen om den inte 
uppnådde vissa kriterier, i fråga om exempelvis driftsäkerhet, material-
kvalitet, underhållskostnad och elförbrukning.905 Trots att anläggningen 
ännu inte slutbesiktigats ansåg Byrån att provtiden kunde inledas när den 
elektriska driften igångsattes. Siemens informerades om detta den 16 
januari. Malmtåg om 20 vagnar och en tågfinka skulle framföras av ett 
dubbellok och Järnvägsstyrelsen skulle finansiera kostnaderna för normalt 
underhåll och tågpersonal under provtiden.906

Något som förmodligen påverkade beslutet att övergå till eldrift, trots 
att tillgången på elektriska lok fortfarande i januari 1915 var begränsad, var 
de minskade malmtransporterna på Riksgränsbanan. Sedan krigsutbrottet i 
augusti 1914 hade malmexporten från Narvik minskat drastiskt. Under juli 
1914 transporterades 370 000 ton malm till Narvik jämfört med 203 000 ton 
under den första krigsmånaden. Transportkvantumet sjönk därefter
kontinuerligt under resten av året för att uppgå till endast 65 000 ton i 
december 1914.907 För att transportera 100 000 ton krävdes 6 malmtåg om 
dagen i 25 dagar vilket innebar att det i detta skede endast behövdes två 
lastade malmtåg och två tomvagnståg på banan samtidigt. Ett problem som 
påpekades inom Byrån var att loken ännu inte uppfyllde det kontraktsenliga 
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kravet att kunna framföra 40-vagnars tåg med ett påskjutande och ett 
dragande lok. Firmorna skulle kunna hota att driften fick ställas in om inte 
Byrån gick med på att godkänna loken. Siemens hade helt avvisat ett 
förslag om 30-vagnars tåg medan ASEA eventuellt kunde tänka sig att 
medge det. Följden kunde bli att ASEA:s två lok kunde komma att dra 
större tåg än Siemens.908

Intresset för den elektriska driften var påtagligt hos den lokala pressen i 
början av 1915 och den 18 januari spekulerades det i Norrbottens-Kuriren
om vilken dag anläggningen kunde komma att tas i bruk. Tidningen 
hänvisade till initierade källor som lät meddela att eldriften kunde påbörjas 
inom kort, kanske redan den 20 januari.909 Detta var för övrigt det datum 
som generaldirektör Granholm hade fastställt i början av månaden.910 Den 
elektriska driften kom emellertid att inledas en dag tidigare, den 19 januari 
1915.911 Inledningsvis ombesörjdes trafiken av både ånglok och elektriska 
lok men successivt utökades andelen tåg som drevs av elektricitet.912

I slutet av januari 1915 beslutade civilminister Oscar von Sydow att 
göra en inspektionsresa till Porjus och Riksgränsbanan måndagen den 8 och 
tisdagen den 9 februari. Under denna resa skulle den formella invigningen 
av anläggningen hållas. Tåget från Stockholm skulle avgå på lördagen om 
aftonen och vid ankomst till Boden kopplas samman med vagnar från 
Luleå. De speciellt inbjudna gästerna skulle besöka Porjus på måndagen för 
att senare på kvällen resa till Kiruna. På tisdag morgon skulle inspektions-
tåget köras med ett elektriskt lok till Riksgränsen där frukost skulle serveras 
i stationshallen. Besöket beräknades till två timmar och utöver att äta 
frukost skulle området granskas och civilministern dela ut medaljer till 
förtjänstfulla arbetare och tjänstemän vid banan. Generaldirektör Granholm 
uppdrog åt distriktschef Schultz att ordna det praktiska i samråd med 
Öfverholm och han ansåg att banhallen och plattformen borde dekoreras. 
Granholm önskade att stanna i Kiruna efter att övriga gäster rest. Han, 
Öfverholm, Virgin och Fogelmarck avsåg nämligen att under onsdagen resa 
med ett malmtåg till Narvik och besöka LKAB:s norska anläggningar och 
träffa representanter från bolaget och Norska Statsbanen. Han ansåg att 
även distriktschefen, maskindirektören, trafikdirektören och trafik-
inspektören borde följa med. Efter besöket på Riksgränsbanan ville 
Granholm även besöka Haparandabanan.913

I början av februari 1915 var förberedelserna inför den officiella 
invigningen av Porjusanläggningen och den elektriska järnvägen i full gång 
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och det beslutades att snälltågsloket P-28 skulle köra invigningståget till 
Riksgränsen. Öfverholm hade emellertid av maskininspektör Hedin fått veta 
att Körner inte skulle vara med på resan och i ett brev undrade han något 
sarkastiskt om orsaken till frånvaron var den svaga motorn som ASEA 
konstruerat.914

Hör av Hedin att Du ej vill vara med om att köra invigningståget, som tyvärr 
kommer att väga 300 ton, med P-28. Hastigheten blir ej så stor i medeltal. 
Varför skulle detta då ej gå? Motorn skall ju vara större än godstågslokens. 
Var och en sådan drar ju i trafiken 10 lastade malmvagnar eller 460 ton. Om 
snälltågsmotorn vore lika stor borde den således draga 320 ton åtminstone. 
När han nu skall vara större, varför drar han ej mer än 200 ton? Det var 
tydligen en stor olycka att Ni fingo efter Eder vilja bygga en s.k. större 
motor. Begrunda detta. I värsta fall få vi väl köra besiktningståget med 
ånglok. Men det vore väl ej trevligt. Vännen I. Öfverholm.915

Motorn till snälltågsloket P-28 drabbades av mycket mer gnistbildning än 
motorerna till malmtågsloken som konstruerats av Siemens. ASEA hade 
påstått att malmloksmotorerna var för knappa för snälltågsloken men 
Öfverholm hade i slutet av januari konstaterat att det förmodligen var

Ställverket i Porjus, ritat av arkitekten Erik Josephson. Källa: SJ:s bildarkiv © 
Sveriges järnvägsmuseum.
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Invigning av Porjus, den 8 februari 1915. Från vänster Pegelow, 
Öfverholm, Granholm och Hansen. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges 
järnvägsmuseum.

Generaldirektör Axel Granholm, 1928. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges 
järnvägsmuseum.
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tvärtom och att ASEA snarast borde utföra nödvändiga ändringar.916 Redan 
efter fem dagar, den 4 februari, kunde Järnvägsstyrelsen trots detta meddela 
distriktsförvaltningen i Luleå att både lok P-28 och Z-31 var så driftsäkra 
att de skulle användas för att framföra persontågen 503 och 504 på 
Riksgränsbanan från den 9 februari.917

Till invigningen av Porjusanläggningen infann sig representanter från 
regering och riksdag i sällskap med företrädare för Järnvägsstyrelsen, 
Vattenfallsstyrelsen och LKAB.918 Bland de omkring 70 gästerna återfanns 
statsrådet von Sydow, statsutskottets ordförande Swartz, vattenfalls-
direktören Hansen, generaldirektörerna Granholm och Rydin, den förre 
generaldirektören Pegelow, överdirektörerna Klemming och Virgin, 
landshövding Murray, generalmajor Geijer, disponent Lundbohm och 
direktör Edström.919 Även pressen var inbjuden att delta och rapportera från 
evenemanget.920 Från Byrån och Reb kunde inte så många delta eftersom 
många var tvungna att vara i tjänst utefter anläggningen men firmorna var 
likväl representerade. Till måltiderna beräknades upp emot 50-talet gäster 
närvara och då inräknades även personal i Porjus respektive Riksgränsen.921

Efter invigningen av Porjusanläggningeni den 8 februari reste gästerna 
till Kiruna för övernattning inför den påföljande resan till Riksgränsen. På 
tisdagsmorgonen lämnade tåget, draget av det elektriska loket P-28,
stationen i Kiruna för vidare färd norrut. Två kilometer innan Riksgränsen 
brast emellertid kontaktledningen och fastnade i tåget. P-28 kunde därmed 
inte fortsätta att dra vagnarna utan istället skickades bud efter ett ånglok. 
Invigningståget blev därmed draget av ett ånglok och anlände 45 minuter 
försenat till Riksgränsens station.922 Efter att gästerna blivit serverade kaffe 
förklarade Öfverholm vad som inträffat men påpekade att det inte förelåg 
någon fara i och med att strömmen genast slagits ifrån.923 Efter kaffet 
samlades alla på plattformen utanför stationshuset där generaldirektör 
Granholm höll tal:

… I dag befinna vi oss på järnvägens område. Från dessa trakter igångsattes 
för ett 15-tal år sedan ett arbete, som i mycket har släkttycke med det i Porjus 
utförda, nämligen Riksgränsbanans byggande i ödemarken. Vad denna bana 
har för betydelse för Sveriges ekonomi, behöver jag ej tala om. … Tanken på 
att å banan införa elektrisk drift uppstod hos den föregående järnvägsstyrelsen. 
Hur den sedan utvecklades behöver jag ej orda om. Vi stå nu vid 
elektrifieringsarbetenas fullbordan, men genom krigets invärkan kunna vi 

i För en utförligare beskrivning av invigningen av Porjus kraftstation, se Hansson (1994).
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ännu ej göra den fullständiga avprovning, som stipulerats i kontrakten med de 
elektriska bolagen. Vi kunna nämligen ej nu få tillräcklig kvantitet malm att 
frakta. Trots dagens missöde vågar jag emellertid säga, att vi praktiskt taget 
stå vid målet.924

I slutet av talet tackades både personer och myndigheter som planerat och 
övervakat arbetet samt ”veteranerna inom arbetarkåren, som trotsat den 
arktiska vintern och gjort armarnas arbete i det stora företaget”.925 Därefter 
talade civilminister von Sydow som påpekade att ”om icke världens hela 
uppmärksamhet tagits i anspråk av kriget borde denna kunnat riktas på det 
storvärk, som här utförts, fullbordandet av världens nordligaste kraftstation 
och elektrifieringen av världens nordligaste järnväg”.926 Därefter delade 
von Sydow ut ordnar, medaljer och gratifikationer till särskilt förtjänstfulla 
personer. Axel Granholm utnämndes av konungen till kommendör av 
Vasaordens 1:a klass medan överdirektör Virgin blev utnämnd till riddare 
av Nordstjärneorden. Även flera arbetare uppmärksammades. Förmannen 
K. J. Ekberg, stenarbetarna K. E. Jansson och K. Jansson-Grafström samt 
banarbetarna G. Morell, E. G. Andersson och J. L. Palm blev tilldelade 
silvermedaljen i 8:e storleken för flit och redlighet i rikets tjänst. Det
delades också ut 10 gratifikationer. Efter utdelningen utropade civil-
ministern ett av flera kraftiga hurrarop som åtföljdes av ett leve för 
fosterlandet.927 Innan återresan till Kiruna kl. 12:00 förevisades både 
snögallerier och den roterande plogen. För att kunna visa plogens fulla 
effekt var man tvungen att skotta upp snö på banan innan den igångsattes 
och Norrbottens-Kurirens korrespondent konstaterade att denna vinter hade 
varit snöfattig även i Riksgränsen.928

Samtidigt som invigningen av anläggningens olika delar ägde rum så 
besiktigades även densamma. Förrättningsman var återigen inspektör E. C. 
Ericson från inspektionen över elektriska anläggningar för belysning eller 
arbetsöverföring. Det var samma Ericson som hade verkställt förbesikt-
ningen av anläggningen i november 1914 och de anmärkningar som då 
gjorts kvarstod (se kapitel 4). Dessa avsåg bland annat skydd i loken och 
jordförbindning av kontaktledningen på bangården i Kiruna. De åtgärder 
som vidtagits sedan senaste inspektionen beträffande telefon och 
telegrafstörningarna utefter banan skulle undersökas när driften ökat, först 
då skulle slutgiltigt beslut fattas i den frågan. I övrigt framkom inga 
anmärkningar mot anläggningen och Ericson förklarade densamma 
godkänd.929 Övriga deltagare utgjordes av byråchef Landström och 
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professor Pleijel från Kungliga Telegrafstyrelsen, byråchef Öfverholm och 
byrådirektör Billing från Kungliga Järnvägsstyrelsen medan ingenjör 
Körner representerade de båda firmorna Siemens och ASEA. 

Den kontraktsenliga provdriften
Den kontraktsenliga provdriften innebar att alla tåg vid Riksgränsbanan 
skulle drivas av elektriska lok under en månad, först därefter skulle 
slutbesiktning av anläggningen utföras och den tvååriga garantitiden 
inledas.930 Provdriften med de elektriska loken utökades successivt och 
mellan den 21 och 27 februari 1915 kördes endast åtta malmtåg av ånglok 
medan resterande 56 kördes av ellok. Alla veckans persontåg kördes 
dessutom av ellok. Det uppstod emellertid en del problem som störde 
trafiken, bland annat bröts strömmen från Porjus vid tre tillfällen under 
perioden samt inträffade fem kortslutningar på kontaktledningen och tre 
överslag i Nuoljatunneln. Dessutom härjade en svår snöstorm som innebar 
att flera tåg fick ställas in. Snöyran påverkade även loken direkt då snön 
kom in genom ventilationen och proppade igen densamma vilket innebar att 
värmen ökade i maskinrummen. Försök gjordes att täppa till så att snön inte 
skulle komma in men då stängdes även luftintaget. Snön orsakade också att 
ett lok kortslöts.931

Under samma tid som provdriften pågick provkördes också de lok som 
blivit färdigmonterade eller kommit tillbaka från revision. Den 20 februari 
kördes exempelvis malmlok 17-18 ett flertal gånger på bangården i Kiruna. 
Efter att motorn på lok 18 inkopplats kortslöts emellertid en reläslutare och 
brändes upp.932 Ett annat lok som provkördes i slutet av februari var P-27. 
På tur till och från Riksgränsen råkade också detta lok ut för flera missöden. 
En reläströmbrytare gick sönder och kontakten på en annan rödglödgades. 
Ungefär 1 km norr om Krokvik uppstod så en kortslutning i transformatorn 
och loket fick bogseras till Kiruna. Transformatorn skickades därefter till 
Västerås. Trots dessa missöden ansåg Hedin i sin rapport att P-27 fungerade 
väl då lagren inte blivit varmgångna och inte heller motorn blivit för 
varm.933

Inledningsvis utgjordes ett problem med de elektriska loken av att 
transformatorerna drabbades av överslag som gick igenom skydds-
skärmarna. Detta berodde enligt Körner på en kombination av olyckliga 
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omständigheter; fuktighet, dålig linolja och förorenat material. Han menade 
vidare att fuktigheten inte innebar något problem bara transformatorerna 
kokades och oljan filtrerades.934 Nya skärmar skulle monteras och de 
trasiga transformatorerna repareras i Västerås men Öfverholm ansåg att 
Körner tog transformatorgenomslagen allt för lätt och beordrade att alla 
trans-formatorer skulle iordningsställas i ASEA:s verkstad. Öfverholm var 
även kritisk till den tidigare konstruktionen och utförandet. ”Det är ofattbart 
att Ni kunnat finna det lämpligt att fuska så som Ni gjort i detta fall.”935

Körner menade att det hela var mycket ledsamt men hoppades att de nya 
skärmarna skulle visa sig bättre.936

I slutet av februari hade ASEA fått skärmarna, som skulle fungera som 
skydd för transformatorerna, från sin leverantör. Malmtåglokens trans-
formatorer skickades till Västerås för korrigering och montering av de nya 
skärmarna. De två första transformatorerna beräknades kunna sändas till 
Kiruna i mitten av mars.937 Byrån ville att transformatorerna skulle sändas 
så fort som möjligt, men inte innan de besiktigats. Även transformatorn till 
snälltågsloket P-27 hade gått sönder under körning den 24 februari och 
sänts till Västerås för reparation. Byrån önskade att ASEA reparerade denna 
såväl som P-28:ans transformator snarast möjligt. ”Härav synes nu åter hur 
omöjlig Eder transformatortillverkning är. I detta fall torde Ni ej kunna 
skylla på ändringar från Siemens sida.”938 Skärmarna till snälltågslokens 
transformatorer skulle också beställas men monteras på plats i Kiruna.939 I
slutet av april var det fortfarande fem transformatorer kvar i Västerås.940

Ett återkommande problem med de elektriska malmtågsloken var 
varmgångna lager. Ingenjör Kuntze som var Zollands efterträdare som 
Siemens representant vid Riksgränsbanans Elektrifieringsbyrå (Reb) i 
Kiruna ansåg att orsaken till varmgången var att loken kördes i för hög 
hastighet. Han menade att tågen inte fick framföras fortare än 50 km/h och 
möjligtvis rulla i tomgång upp till 60 km/h. Byråns ingenjör Rahmberg, 
som var ansvarig för loken, ansåg att Kuntzes uppfattning var felaktig och 
poängterade att varje lokförare som var försenad var skyldig att framföra 
tåget så fort som möjligt inom gällande begränsningar för lokets och 
bandelens högsta tillåtna hastighet. Då det var bestämt att högsta tillåtna 
hastighet för loken var 60 km/h menade Rahmberg att loken inte kunde 
godkännas om de inte kunde framföras i denna hastighet annat än vid 
tomgång.941
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Anledningen till att maxhastigheten för malmloken ökats från 50 till 60 
km/h var att lokens dåliga acceleration innebar att gångtiderna annars inte 
kunde hållas, vilket i sin tur påverkade transportmängden. Om Siemens 
önskade att den högsta tillåtna hastigheten åter skulle fastställas till 50 km/h 
skulle Byrån beordra en sådan förändring. Från Byrån påpekades emellertid 
att lokens acceleration då måste ökas och pådragningen ske snabbare än 
tidigare.942 Den 9 mars blev distriktsförvaltningen vid 5:e distriktet i Luleå 
beordrad att tills vidare sänka högsta tillåtna hastighet till 50 km/h. Man 
skulle också utföra körprov för att se om de kontraktsenliga gångtiderna 
kunde hållas.943

Från mitten av mars månad genomfördes provkörningar i båda rikt-
ningarna Kiruna – Riksgränsen, vilka visade att de kontraktsenliga gång-
tiderna kunde hållas med en högsta tillåten hastighet om 50 km/h. Det var 
dock svårt att köra in förlorad tid eftersom malmtågen ofta stannade för att 
plocka upp och lämna skolbarn utefter banan. Ibland kunde ett tåg göra tio
sådana stopp med en beräknad tidsförlust om 3 minuter varje gång. Å andra 
sidan fanns det stopp inplanerade i tidtabellen där tåget inte stannande och 
därvid tjänade tre minuter.944 Byrån beslutade emellertid att behålla 
maximalhastigheten om 60 km/h för malmtågsloken, annars skulle det vara 
svårt att hålla tiderna med inberäknade uppehåll för av- och påstigande 
skolbarn och banpersonal.945 Under sommaren höjdes även hastigheten i 
tunnlarna från 30 till 40 km/h.946

Under första veckan i mars fortsatte försöksdriften och 33 eldrivna 
malmtåg med sammanlagt 761 lastade vagnar framfördes mot endast fyra 
ångtåg med 105 vagnar. Personvagnar hade även kopplats sist i malmtågen 
vid några tillfällen och det hade visat sig fungera bra. Hedin rapporterade 
att som mest hade 40-vagnars malmtåg framförts tre gånger under en dag. 
Han menade att bara förarna fick mer vana skulle svårigheterna minska att 
framföra dessa långa tåg. Oftast framfördes dock malmtågen med betydligt 
färre vagnar.947

Veckan den 7-13 mars kördes för första gången alla 36 malmtåg av 
elektriska lok och 13 av dessa var 40-vagnars tåg. Inga driftstörningar på 
grund av ledningsnätet inträffade men 4 dragstänger gick av och 10 
dragkrokar rycktes sönder.948 Veckan efter kördes alla tåg utom ett av 
elektriska lok och anledningen till att ett ånglok användes var att kontakt-
ledningen skulle undersökas, utan el i ledningen fungerade inte elloken. 
Under samma vecka uppmärksammades fortsatta problem med oljeström-
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brytarna, varmgångna lager och avryckta koppel. Ledningen hade fungerat, 
men det inträffade ett kortare strömavbrott när en pump till en turbin i 
Porjus gått sönder. Även transformatorstationerna fungerade tillfreds-
ställande, och endast en oljeströmbrytare i Torneträsk hade slagit ifrån 
några gånger utan anledning.949

På grund av den stora påkänning malmloken hade när de framförde 
malmtågen hade Zolland innan han lämnade Kiruna begärt hos Vagn- och
Maskinfabriken i Falun att de gamla dragstängerna som höll ihop 
lokhalvorna skulle bytas ut mot en starkare modell med dubbla muttrar och 
en säkringskil. Det hade nämligen visat sig att det ibland uppstod ett glapp 
mellan lokhalvorna vilket påverkade lokens gång och kunde leda till att 
dragstången slets av. Vagn- och Maskinfabriken hade till den 10 mars bytt 
dragstängerna i tre lok och Siemens nya representant hade begärt att även 
de övriga loken skulle tas in för kontroll. Vagn- och Maskinfabriken var 
dock villrådig till denna begäran och kontaktade Byrån och meddelade att 
de inte ansåg att det var dragstången som var problemet. De hade nämligen 
precis tagit emot två trasiga dragstångsändar varav den ena var av den nyare 
konstruktionen. Vagn- och Maskinfabriken önskade att saken utreddes 
ordentligare innan några fler dragstångsbyten gjordes av dem.950

Byrån var måttligt intresserad av att inleda nya omfattande utrednings-
arbeten som ytterligare skulle påverka den elektriska driften. Fyra 
dubbellok var tagna ur tjänst till den 11 mars på grund av brustna 
dragstänger och ånglok hade blivit återinsatta under tiden. Enligt en av
Byråns ingenjörer i Kiruna (ej namngiven men förmodligen Rahmberg) var 
problemet beroende av att dragstängernas konstruktion innebar att de inte 
gick att smörja. Byrån hänvisade till detta i sitt svar till Vagn- och
Maskinfabriken och begärde att de vidtog nödvändiga åtgärder omedel-
bart.951 Byråns antagande att dragstångsbrotten berodde på utebliven 
smörjning avfärdades inte men enligt Vagn- och Maskinfabriken var det 
antagligen inte hela förklaringen. Förmodligen hade de båda lokhalvorna 
satts fast för hårt i varandra så att den tänkta fjädringen uteblev. I 
exempelvis kurvor blev därför belastningen på dragstängerna för hög.952

Den enda åtgärden som följde blev att ordna smörjning av dragstängernas 
tryckbrickor.953

Samtidigt som problemen med dragstängerna diskuterades tog Byrån 
upp en annan fråga med Vagn- och Maskinfabriken. I början av mars var 
vintern långt gången men loken hade fortfarande inte utrustats med 
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snöplogar trots att beställningen var gjord sedan länge. Byrån önskade 
således att dessa skulle levereras.954 Vagn- och Maskinfabriken beklagade 
att snöplogarna ännu inte kunnat sändas men påpekade att tillverkningen 
varit arbetsam och att en mängd specialverktyg hade tillverkats. Framförallt 
berodde förseningen på att beställningen kommit så sent trots flera 
påminnelser från deras sida.955 Inom en månad hade emellertid alla 
snöplogar levererats och monterats på loken. Trots några kraftiga snö-
stormar var det ovanligt lite snö vintern 1914/15 men oavsett detta 
konstaterades att plogarna fungerade mycket bra efter en liten justering. Det 
hade visat sig att de lösa plogtungorna böjdes vid hård belastning men efter 
att de skruvats fast fungerade de utmärkt och snön kastades långt ut från 
banan. På ett lok hade plogtungorna inte skruvats fast utan istället hade ett
slags ”kloanordning” monterats, vilken också visat sig fungera.956

Vid underhållsarbetet med loken uppmärksammades det att den olja 
som användes till smörjning av motorlagren inte var lämplig. Lokförare 
provade en annan olja som visade sig lika oanvändbar och även en tredje 
oljetyp testades med samma resultat. En fjärde olja, som kallades 
ersättningsolja eller bomolja, visade bäst resultat men var svårare att få tag 
på än de övriga. Ingenjör Kuntze meddelade dock i mars 1915 att malm-
tågsloken inte kunde köra två turer om dagen utan rätt olja till motorlagren. 
Maskindirektören underrättades och lovade att ordna rätt olja.957 Det hände 
även att kompressorolja läckte ut till kugghjulshuset och vidare genom 
motorn vilket medförde stor oljeförbrukning och firmorna arbetade under 
mars med att avhjälpa även detta problem.958

Från den 21 mars till den 28 april kunde återigen alla malmtåg 
framföras med elektrisk drift samtidigt som allt fler tåg bestod av 40 lastade 
vagnar. En ny tidtabell utarbetades som tog större hänsyn till tågrubbningar 
orsakade av exempelvis påstigande skolbarn och banarbetare. Framförallt 
behövdes den omarbetas därför att brytningen av malm ökade och LKAB 
inte längre lät transportera malm från Kiruna till Luleå. I slutet av månaden 
utökades därför antalet malmtåg med ungefär tio per vecka, från nästan 40 
till drygt 50. Ledningsnätet fungerade tillfredsställande trots att isbildning i 
Nuoljatunneln fordrade uppmärksamhet. Det hade varken under denna eller 
föregående vinter bildats så mycket is eller rimfrost på ledningarna att det 
vållat några bekymmer. Hedin ansåg däremot att det krävdes alldeles för 
stor arbetsstyrka att hålla loken i driftsäkert skick. Många felaktigheter 
åtgärdades men det uppstod hela tiden nya som behövde åtgärdas.959
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Snöslunga på Riksgränsbanan I, förmodligen 1920-talet.
Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum.

Snöslunga på Riksgränsbanan II, förmodligen 1920-talet.
Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum.
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Snöslungan i verksamhet på Riksgränsbanan, vintern 1916 Foto: Borg 
Mesch © Kiruna kommun.

Snöskottning på Riksgränsbanan, vintern 1916. Foto: Borg Mesch © Kiruna 
kommun.
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.
Snöplogen s.k. ¨Amerikanare¨ vid Riksgränsen 1917. Foto: Borg Mesch © 
Kiruna kommun.

Vädret var en faktor som ständigt kunde föranleda bekymmer och i 
slutet av april var det fortfarande full vinter i den lappländska vildmarken. 
På morgonen den 28 april var det vindstyrkor upp till orkan, norr om 
Abisko registrerades en vindhastighet om 37 m/s vilket var det högsta som 
uppmätts de senaste 10 åren. Nedfallande snö hopade sig i drivor över 
banan och vinden blåste ut flera fönster i Abisko transformatorstation. 
Vidare blåstes ett tak av från en skyddsstation vid Rensjön. Ovädret 
orsakade trafikförseningar då kontaktledningen kortslöts vid två platser och 
stoppade snälltåget, först norr om Rensjön och sedan vid Björkliden. 
Strömmen från Porjus stängdes av och då ellokets bygel skadats fick ett 
ånglok assistera och dra tåget till Riksgränsen. Övriga tåg ställdes därefter 
in och reparations- och snöröjningsarbeten igångsattes. Sent på kvällen 
kunde strömmen återigen slås på från Porjus och ett tåg kunde gå från 
Riksgränsen mot Kiruna. Något som ytterligare förvärrade arbetet var att 
ovädret påverkade kommunikationerna då nästan alla telefoner och 
telegrafer blev utslagna och obrukbara. Detta innebar att det var svårt för 
ledningspersonal att få annat än sparsamma underrättelser om läget utefter 
banan. Det innebar också att det var svårt att få fram order om nödvändiga 
åtgärder.960
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Lokproblem under våren 1915
Den 1 april återkom Byråns underingenjör Warodell till Kiruna efter att ha 
varit stationerad i Porjus sedan den 15 oktober 1913. Warodell skulle hjälpa 
Hedin vid prov, tillsyn och kontroll av ledningarna, transformatorstationen 
och kraftverket.961

En mängd felaktigheter på loken hade upptäckts under provperioden 
fram till slutet av mars. Vissa brister hade kunnat åtgärdas relativt enkelt. 
Skruvarna till underboxarna till de främre löphjulslagren hade exempelvis 
gått av vid upprepade tillfällen vilket inneburit att boxarna lossnat och fallit 
ner på banan. Det hade visat sig att det inte räckte att endast byta skruvar 
utan det var först efter att en bygel hade fästs utanpå boxen som problemet 
upphört. Flera lådor till oljeströmbrytarna hade även gått sönder efter att ha 
blivit fastsatta för hårt och nya lådor hade därför beställts från Tyskland.962

Andra problem som lösts provisoriskt var exempelvis den otillfreds-
ställande kylningen av loken. På några lok hade hål borrats i taket så att den 
varma luften kunde komma ut. Fler hål hade borrats genom exempelvis 
väggar för att därigenom öka utsuget. För att skydda hålen mot snö hade 
trådduk satts över. Det hade också visat sig att fläkten sög luft även från 
förarrummet vilket bidragit till att det blivit ett kraftigt drag där.963 Ett nytt 
fläktsystem utarbetades således under våren 1915.964

Andra problem med malmtågsloken som inte hade kunnat åtgärdas 
genom vanlig skötsel och utbyte av trasiga delar var exempelvis att pump-
automaterna fungerade dåligt och behövde mycket tillsyn. Dessutom hade 
två motstånd till reläslutarna bränts sönder och några oljeströmbrytare slagit 
av utan att de överbelastats. Det hade även noterats att snälltågslokens 
motorer till läck- och länspumpar samt kontakterna till en reläslutare blev 
för varma och brändes.965

Efter begäran från Rahmberg hade ASEA tagit hand om reparation och 
revision av snälltågsloket P-28. Detta berodde på att SJ:s knappa 
personalstyrka var strängt sysselsatt med att få i ordning malmtågsloken 
och dessutom inte var lika förtrogna med snälltågslokens elektriska 
utrustning. Lindén från ASEA:s huvudkontor påpekade för Öfverholm att 
ASEA hade förutsatt att Byrån skulle ta över den mekaniska revisionen av 
P-28 och att de även skulle ställa personal till förfogande till de elektriska 
arbetena som utfördes. På detta sätt skulle SJ:s personal få kännedom om 
snälltågslokens elektriska system för att därefter kunna överta också den 
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revisionen. Lindén önskade att SJ:s personal inom de närmsta veckorna 
kunde överta all revision då ASEA behövde sin personal till arbeten med 
framför allt montering av de ändrade transformatorerna.966

Öfverholm kontaktade Hedin och fick av denne veta att Lindén hade 
gett felaktiga uppgifter angående revisionen av loken. Enligt Hedin hade två 
av SJ:s lokreparatörer använts vid all revision av loken och ofta hade de 
dessutom hjälpt ASEA:s montörer vid reparationer och montagearbeten. 
Personal från ASEA behövde därmed inte delta utan revisionen var redan 
fullt övertagen av SJ. Hedin menade vidare att det skulle krävas en större 
personalstyrka om SJ även skulle arbeta med reparationer av felaktigheter 
som inte berodde på normalt slitage. Det ansågs lämpligare att ASEA 
anställde fler montörer tills dess att alla lokens felaktigheter blivit 
åtgärdade. Hedins kommentarer skickades till Lindén och Öfverholm 
påpekade att Byrån inte hade några skyldigheter att hålla ASEA med 
hjälpmontörer och att ASEA:s önskemål därför var oberättigade.967

I slutet av mars 1915 var det endast fem malmtågslok som var i drift av 
de nio som hade förklarats färdiga.968 Siemens första dubbellok, 01-02, 
hade då ännu inte varit i drift under det att övriga lok avverkat 875 km -
13375 km. Antalet avverkade km berodde på när loket levererats och hur 
ofta det varit avställt på grund av reparation.969 Siemens tionde dubbellok 
19-20 var nästan klart men motorerna behövde justeras så att båda drog lika 
mycket ström. På de fyra trasiga loken hade vevstakslager gått varma på två 
för att föraren glömt att sätta på locken till smörjkoppen. På det tredje loket 
hade löphjuslagret gått varmt och på det fjärde hade en vev vridit sig om 
axeln.970

Problemet med svaga vevar drabbade även snälltågsloket P-27. Då 
ASEA:s ingenjör Körner i slutet av mars kontaktade Vagn- och maskin-
fabriken i Falun fick han veta att de inte kunnat göra vevarna starkare på 
grund av materialet och vid kontakt med Motala Verkstad fick han höra att 
det handlade om ett fabrikationsfel. Körner vände sig därför till Öfverholm 
och önskade att denne kunde kontakta fabriken i Falun och få dem att 
intressera sig för frågan. För att förstärka vevarna hade ASEA tänkt slå in 
pluggar av nickelstål i axeln och därigenom få en starkare press på navet 
inifrån. Enligt Körner kunde arbetet utföras i Kiruna, vilket för övrigt var 
det enda sättet att få loken driftfärdiga i rimlig tid då det skulle ta minst fyra 
till fem månader att få nya vevar levererade. Han meddelade att det likväl 
skulle göras en beställning så att det skulle finnas vevar i reserv.971
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Öfverholm ansåg emellertid att han inte hade befogenhet att påverka 
fabriken i Falun att ändra vevaxlarna eftersom det var ASEA som beställt 
loken därifrån. Däremot kom Öfverholm med ett förslag över hur vevarna 
kunde utföras på de nya loki som beställts av ASEA.972

Motala Verkstad meddelade ASEA den 9 april att de inte kunde pressa 
vevarna på grund av att deras press inte var nog stor. Detta bidrog till att 
Lindén vid ASEA:s huvudkontor kontaktade Öfverholm och hörde efter om 
SJ hade lämpliga pressar vid verkstäderna i Kiruna, Notviken eller 
Örebro.973 Enligt Öfverholm kunde vevarna inte pressas i Kiruna förrän 
lämpligt avpressningsstycke anskaffats, något som kunde dröja längre än tre 
månader. Han kunde vidare inte se varför Byrån skulle hålla ASEA med 
maskiner för att reparera konstruktionsfel.974

i Järnvägsstyrelsen hade redan under sommaren 1913 tillfrågat ASEA om de var intresserade av att 
lämna anbud på tillverkning av ytterligare fyra lok till Riksgränsbanan. Denna förfrågan avböjdes 
av ASEA den 25 augusti samma år. De nya loken skulle vara av samma typ som de malmtågslok 
som Siemens och ASEA konstruerade och Byrån skickade en offert med programbestämmelser till 
några andra elektriska företag som kunde vara intresserade av en sådan beställning. Anledningen 
till att fler lok skulle beställas var en planerad ökning av malmexporten från Kiruna till 5 100 000 
ton per år. I mars 1914 fick ASEA av Öfverholm veta att det snart skulle fattas beslut i frågan. 
Med anledning av detta begärde ASEA att de också skulle få programbestämmelserna i likhet med 
de andra firmorna som konkurrerade om beställningen. Återigen fick ASEA veta att loken skulle 
utföras likadant som tidigare och att Byrån med intresse skulle ta emot ett anbud från dem utifall 
de ändrat åsikt. Beställningen hade emellertid utökats till fyra dubbellok och ytterligare fyra 
senare. ASEA hade ångrat sitt tidigare avvisande och Öfverholm fick ett muntligt löfte om att ett 
anbud skulle lämnas till honom den 1 april. Fem dagar senare hade ASEA fortfarande inte lämnat 
in något bud vilket fick Öfverholm att skriva ett brev och efterlysa detsamma. Samma dag som 
Öfverholm skickade efterlysningen till ASEA anlände emellertid deras brev till Byrån i 
Stockholm. ASEA var intresserade av beställningen av de nya loken men under två villkor. Dels 
att det nya kontraktet skulle vara oberoende firmornas kontrakt från 1910 och dels att 
beställningen inte blev definitiv förrän det första loket provkörts utan att ytterligare ändringar 
krävdes som skulle påverka kostnaden. ASEA påpekade att de efter undersökningar kommit till 
resultatet att kugghjulslokomotiv förmodligen var billigare än det system som användes på de 
redan beställda loken och att de hade för avsikt att lämna anbud på båda typer. Öfverholm och 
ingenjör Körner från ASEA träffades ett par dagar senare och diskuterade bland annat ASEA:s 
förslag om kugghjulslok. Öfverholm var inte avvisande men påpekade att om flera motorer skulle 
användas och seriekopplas var det viktigt att en transformator sattes in i parallell mot dessa så att 
de hamnade i serie. Om ASEA istället valde att koppla hjulen med koppelstänger skulle 
transformatorn vara överflödig. I slutet av juni 1914 ville Byrån i sin tur få in anbud från ASEA på 
den elektriska utrustningen till loken; motorer, transformatorer, regleringsapparater och liknande 
utrustning. ASEA:s anbud antogs och medel till de fyra loken beviljades av riksdagar 1913, 1914 
och 1916 om sammanlagt 840 000 kr. Källa: RA SJ-EBR. Signum EII, in- och utgående skrivelser. 
Volym 29, A – A14, 1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. Korrespondens mellan Byrån och 
ASEA. 5 mars; 9 mars; 9 mars; 6 april; 4 april; 8 april och 30 juni, 1914. RA SJ-EBR. Signum EII, 
in- och utgående skrivelser. Volym 47, N – R10, 1915. Brev från Byrån till telegrafinspektör E. 
Rasmussen, Kristiania. 7 september, 1915. RA SJ-EBR. Oförtecknat material, utredningar, PM 
m.m. Ebr 1851 – 1900. Ebr 1861. P.M. angående de elektriska lokomotiven till Riksgränsbanan. 
21 april, 1917.
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Snälltågsloket P-27 hade varit ur drift sedan den 11 mars och ännu i 
början av april hade vevaxlarna inte ordnats. Motorn befann sig fortfarande 
i Kiruna vilket föranledde Byrån att kontakta ASEA och begära att den 
skulle sändas därifrån. Det konstaterades dessutom att då lok Z-31 var i 
Västerås för reparation var Byrån eventuellt nödgad att återinsätta ånglok 
för persontågsdriften.975 Efter en inspektion den 28 april framkom att även 
vevarna till snälltågsloket P-28 behövde bytas. Enligt Byrån var det 
materialet som var för dåligt. Inte heller godkändes ASEA:s förslag till 
ändring. Däremot påpekades att material till nya axlar förmodligen kunde 
erhållas från Surahammar på relativt kort tid.976 Detta tillbakavisades av 
ASEA som påpekade att Surahammar endast kunde leverera inom fyra 
månader, vilket också Motala Verkstad utlovat. ASEA ville därför fortsätta 
att plugga vevaxlarna med nickelstål och se till att de sedan blev ordentligt 
påpressade. På det sättet skulle loken åter bli tjänstedugliga på kortast 
möjliga tid.977 Öfverholm gick med på ASEA:s förslag men påpekade att 
det inte var säkert att resultatet skulle bli bra.978 Det diskuterades även om 
snälltågslokens motoraxlar borde utföras på samma sätt som malmlokens. I 
början av maj hade Vagn- och Maskinfabriken i Falun utarbetat en ritning 
för detta som efter en ändring godkändes av Byrån.979

Det var inte endast de elektriska loken som uppvisade felaktigheter 
under provdriften. Svårigheterna med kontaktledningens isolatorer kvarstod 
också under vårvintern 1915. Den 9 mars kontaktade Öfverholm därför 
Siemens banavdelning i Berlin och krävde att alla isolatorer på fri sträcka 
och i snögallerierna skulle bytas ut. Han krävde dessutom att isolatorerna i 
tunnlarna skulle förstärkas ytterligare då isolatorerna fortfarande sprack. 
Förutom de 238 som ersatts fram tills mitten av december 1914 hade 
ytterligare 292 skiftats ut sedan årsskiftet. Tre överslag hade dessutom 
inträffat i Nuoljatunneln sedan den elektriska provdriften inletts den 19 
januari. Alla isolatorfel hade emellertid kunnat avhjälpas utan några 
allvarligare driftstörningar. På grund av den låga temperaturen hade 
nämligen alla fel upptäckts i tid (oklart varför). Detta misstänkte emellertid 
Byrån skulle förändras under våren när det var större temperaturskillnader 
mellan dag och natt. Byrån menade därför att kontaktledningens isolatorer 
inte motsvarade kontraktets bestämmelser.980



Sida � 279

Lok P-28 i Björkliden. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum.

Lok P-27 på station i Kiruna. Foto: Borg Mesch © Kiruna kommun.
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En dryg månad senare kontaktades Siemens igen efter att isolatorerna 
åter börjat gå sönder. Under april hade ytterligare ett 100-tal bytts ut och 
Öfverholm krävde åter att samtliga isolatorer skulle ersättas och att det 
arbetet skulle påbörjas snarast.981 Det var framförallt sprickor i porslins-
godset, kappa, kjol och topp, som observerats men några hade varit helt
sönderslagna. Även isolatorer med små sprickor ersattes eftersom det var en 
indikator på att den var av sämre kvalitet. Utöver det pågående arbetet med 
att byta ut alla Rörstrandsisolatorer mot Hermsdorfisolatorer hade 97 
isolatorer bytts ut mellan den 25 februari och 21 april.982

Trots att fabrikat och modeller ändrats fortsatte problemen och i 
november 1915 inleddes prov av nya isolatorer vid Rörstrands fabrik med 
representanter från Byrån, ASEA och Rörstrand. I varje serie som 
producerades av Rörstrand togs flera ut och prövades. De sattes först tio 
gånger i omväxlande varma bad om 100º och kalla bad om 0º. Därefter 
undersöktes de för att senare spänningsprövas med 75-80 000 volt i 15 
minuter. Denna typ av prov genomfördes under november och december 
1915 och fortsatte under 1916. Om flera isolatorer sprack under provet 
kunde hela serien bli kasserad.983

Missnöje bland personal och fortsatta prov
Efter ett missöde med ett malmtågslok utvecklades en mindre konflikt 
mellan elektroingenjör Hedini och maskiningenjör Uddenberg i Kiruna. 
Den 4 maj inträffade ett överslag i transformatorn till ett malmlok som 
förorsakade en timmes försening för det påföljande persontåget. Lokföraren 
uppgav under det följande förhöret att han egentligen visste vad som skulle 
göras men att han blivit så förvirrad under händelsen att han inte kom ihåg 
hur strömbrytarna skulle hanteras. Efter det efterföljande förhöret kom 
Hedin och maskiningenjören överens om att ett tillägg borde skrivas till 
föreskrifterna för lokens skötsel. Maskiningenjören utarbetade ett förslag 
men Hedin ansåg att det förslaget var olämpligt och skrev om det. Samtidigt 

i Den 1 maj inträffade ett par organisatoriska förändringar vid banan. Hedin blev underställd 5:e 
distriktet och utnämndes till elektroingenjör vid 15 maskinsektionen. Warodell befordrades till 
kontrollant över de elektriska anläggningarna. Den 1 december befordrades Warodell åter, denna 
gång till elektroingenjör i Kiruna. Källa: RA SJ-EBR. Signum EII, in- och utgående skrivelser. 
Volym 43, B2 – D2, 1915. B14. Brev från Byrån till distriktsförvaltningen 5:e distriktet. 13 april, 
1915 och 1 november, 1915.
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Revision av kontakttråd, Justeringsvagn Litt. X3Q13 nr. 28302. Källa: SJ:s 
bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum.

Revisionsvagn Litt. Q13 nr. 28303. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges 
järnvägsmuseum.
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skrev han ett tillägg om att byglarna skulle vara nedfällda på det bakre loket 
under återvägen till Kiruna.984

Maskiningenjören ogillade den första punkten i Hedins omarbetade 
förslag som rörde manövreringen av de elektriska apparaterna på loket och 
vägrade att godkänna eller distribuera föreskrifterna förrän den punkten 
strukits. Hedin kontaktade med anledning av detta Öfverholm och påpekade 
något uppgiven att det inte var rätt att maskiningenjören blandade sig i rent 
elektrotekniska frågor. Han kände sig ”desavuerad” och menade att det inte 
var underligt ”om man blir missmodig och att intresset och samarbetet lider. 
… vi, som nu äro här uppe, [har] hållit på med dithörande frågor i snart ett
decennium [och] synes det som om de elektrotekniska frågorna skulle 
kunna tryggt överlämnas åt oss i den mån de beröra skötsel och under-
håll.”985

I kontraktet från 1910 hade det fastställts att malmloken skulle 
framföras av tre personal, en lokförare i främre loket tillsammans med en 
hjälpare samt en hjälpare i det bakre loket. I maj 1915 fastställde Järnvägs-
styrelsen en annan sammansättning samt fastställdes lönesättningen för 
malmlokspersonalen. I det främre loket skulle det finnas en lokförare och 
biträde medan personalen i det bakre loket skulle utgöras av en lok-
tjänsteman, ofta en före detta eldare, och en smörjarekonduktör. Dennes 
uppgift var att sköta vagnarna och fungera som konduktör under färden.986

Det var emellertid lokföraren som var ansvarig för lokets rutinmässiga 
skötsel och som skulle se till att varje smörjkopp, lager och smörjapparat 
hade tillräckligt med olja. Därutöver skulle det elektriska även ses över så 
att inget var skadat. Detta skulle exempelvis ske varje gång loket skulle in i
verkstaden. När loket hämtades på bangården skulle lokföraren smörja 
lager, kompressorer, ventilatorer samt annan mekanisk utrustning inne i 
loket. För utvändig smörjning var alltid en eller två man avdelade men på 
grund av den korta tiden innan avfärd hade det visat sig att lokföraren inte 
kunde kontrollera det arbetet. Detta hade vid flera tillfällen medfört att 
smörjkoppslock inte satts på ordentligt och lossnat, vilket inneburit att 
smörjoljan sprutat ut. När lagret sedan gått varmt hade det varit lokförarens
ansvar. Även kontrollen över de elektriska maskinerna i loket blev eftersatt 
eftersom föraren inte hade tid att lämna förarplatsen under gång. Detta 
oroade lokförarna vid Riksgränsbanan och via Svenska lokmannaförbundets 
Kiruna-avdelning författades en skrivelse som sändes till maskiningenjör 
Uddenberg i Kiruna och som sedan vidarebefordrades till Hedin.987
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Det är ju varje dag som missöden inträffar och många kunde avhjälpas innan 
för stor skada uppstår, om man blott hade någon hjälp att tillgå. Nu blir 
följden den, att spolar, kol och kontaktmetaller förstöras, utan att man kan 
göra något däråt. Man hör hur det slår i reläna inne i kontaktrummet, men 
man kan inte komma dit in för att se vad felet är. Man känner sig emellertid 
mycket orolig för sådant, ty om skadan går för långt kan kortslutning uppstå, 
automaterna lösa ut strömbrytarna och tåget slitas utav. … Det är omöjligt för 
någon att i längden stå ut med en sådan nervspänning som vad här är fallet.988

Det lokförarna önskade var ytterligare hjälp under färd och mer tid till 
skötsel av loket. Ytterligare en anledning till missnöje var att lokförarna 
inte ansåg sig få tid att äta under färden.989 För att underlätta lokpersonalens 
kosthåll hade kokplattor installerats. Dessa hade konstruerats så att den hos 
personalen vanligt förekommande koklådan skulle få plats i den. Utan 
kokplatta befarades att värmeelementen skulle användas vilket kunnat 
medföra nedsmutsning av dessa.990

Hedin besvarade lokförarnas skrivelse. Beträffande maten menade han 
något ironiskt att det vore bäst om en läkare avgjorde om det kunde vara 
farligt för hälsan att inte äta på resan mellan Kiruna och Riksgränsen. På 
återresan kunde alltid personalen i det bakre loket äta sin måltid då ingen 
körde det loket. Angående lokförarnas övriga synpunkter menade Hedin att 
de var obefogade och att lokföraren var ansvarig för att översyn och skötsel 
av loken fungerade inom utsatt tid. ”Beträffande dem som behöva 15 
minuter på mellanstationerna för tillsyn av maskinen är önskvärt att dessa ej 
uttagas till den forcerade elektriska driften”. 991 Hedin hänvisade också till 
Byråns beslut i fråga om en medföljande smörjarekonduktör på det bakre 
loket. Han menade att denne kunde kontrollera loket medan föraren 
samtidigt hade uppsikt över vagnarna.992

Under en dryg månad hade alla transporter framförts av elektriska lok 
men den 28 april 1915 förändrades detta på grund av en snöstorm. Det 
häftiga snöfallet innebar svåra rubbningar i trafiken och ånglok fick sättas 
in. Men det var inte endast vädret som påverkade driften. De många 
felaktigheterna med loken fortsatte och i slutet av april innebar alla 
pågående arbeten att det fanns för få lok till driften. Då verkstaden ofta var 
fullbelagd fick revisionsarbeten utföras under natten, eftersom lok som kom 
in på kvällen skulle vara i trafik till dagen därpå.993 Transformatorerna 
drabbades fortfarande av överslag och den 4 maj hade även de tre sista 
transformatorer som Siemens sänt till Kiruna gått sönder. En montör från 
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Siemens i Berlin hade emellertid anlänt och reparerat två av dem.994

Överslagen i transformatorerna var något som oroade Öfverholm. De 
transformatorer som ändrats i Västerås visade i maj fortfarande tendenser 
till överslag trots att de försetts med de nya skärmarna. Då den sista av de 
reparerade transformatorerna testades i Kiruna inträffade ett överslag redan 
vid 15 000 volt i högspänningslindningen. Öfverholm ville att ASEA 
snarast åtgärdade problemet.995

Ett annat bekymmer som uppdagades tidigt var att motorkolen till 
motorerna i loken gick sönder. Under februari och mars byttes i snitt ett 
trettiotal motorkol ut varje dag för att de var trasiga. Tester genomfördes i 
syfte att ta reda på om detta orsakades av för hög hastighet men det visade 
sig att kolen brast oavsett i vilken fart loken kördes; de gick sönder även om 
tåget rullade på tomgång i nerförsbackar. En tänkbar förklaring till detta var 
enligt Hedin att det berodde på fabrikationsfel på de kol som kom från 
Tyskland.996 I april konstaterades att problemet kvarstod. Nya kol hade 
anlänt från Tyskland men visat sig alldeles för mjuka. Tidigare hade 
firmorna köpt kol från Le Carbone i Frankrike men importen försvårades på 
grund av kriget. Dessa kol var egentligen alldeles för spröda men om Byrån 
kunde ordna kol därifrån lovade firmorna förbättra dem. I slutet av 
månaden lyckades Byrån beställa 1000 motorkol från Frankrike som skulle 
skeppas via England och Norge.997 Dessa kol beräknades lämna fabriken i 
mitten av maj och ytterligare ett parti skulle sändas efter ytterligare fem 
veckor.998 Den svenska firman Rylander & Rudolph, som tidigare inte hade 
velat tillverka motorkol av den kvalitet som krävdes, kontaktade Byrån och 
meddelade att de kostnadsfritt kunde utföra en del kolprover som sedan 
skulle skickas till elektroingenjör Hedin i Kiruna.999

Bristen på motorkol blev betydande i början av maj. Då hade kol tagits 
från de lok som inte var i drift och sådana kol som egentligen skulle bytas 
fick fortfarande användas. Man hade inte lyckats fastställa anledningen till 
det stora förbruket. De franska kolen som fanns kvar sedan tidigare 
fungerade mycket bra men gick lätt sönder, medan de tyska slets ner väldigt 
fort vilket orsakade enorm nedsotning. De tyska kolen slet även på 
strömsamlarna och två maskiner hade fått slipats om.1000 Driften med ellok 
upphörde helt på grund av bristen av motorkol den 20 maj, varefter de 
ordinarie malmtransporterna måste utföras av ånglok.1001
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Avbrottet försommaren 1915
Den 20 maj, samma dag som den elektriska driften stoppades till följd av 
bristen på fungerande motorkol, kopplades alla kontakt- och överförings-
ledningarna ifrån, inför en översyn av alla isolatorer. En ledning från Porjus 
som levererade ström till verkstaden i Kiruna och till belysning var emeller-
tid fortfarande inkopplad.1002

Efter att provkörningarna avbrutits inleddes en undersökning för att se 
hur mycket persontransporterna påverkade malmtågsdriften. Byrån 
konstaterade i ett P.M. att malmloken stannade flera gånger per dag för att 
ta upp och lämna skolbarn samt vid signaler på stationer och vid ban-
avdelningens stoppsignaler utefter banan. Som mest hade ett tåg stoppat 15 
gånger under en färd. I syfte att minska mängden stopp hade trafik-
inspektören inför det kommande läsåret ordnat så att några barn om-
placerades till andra skolor. Detta innebar att barnen utefter linjen kunde
åka till skolan på morgonen med ett persontåg och sedan åka hem med ett 
av tre olika tomvagnståg. Genom denna åtgärd ansåg Byrån att frågan var 
”lyckligt löst”.1003

Det visade sig emellertid att de levererade kolen inte var av god kvalitet 
utan även fortsättningsvis gick sönder. Siemens hade även försökt tillverka 
lämpliga kolborstar men inte lyckats eftersom kolen var allt för spröda. 
Hedin trodde att den svenska fabrikanten skulle kunna tillverka dugliga kol 
efter någon ändring. En fjärde sort utvecklades också av Siemens i Berlin. 
Även denna sort hade emellertid genom tester visat sig vara undermålig, 
vilket var förargligt eftersom ett stort antal redan skickats till Kiruna. I 
slutet av juni anlände så till sist två kolprover som visade sig fungera, tyska 
H.W.S., som tillverkades och levererades av Siemens, och franska G.S.-kol.
Ett parti G.S.-kol hade beställts men det var svårt att få det levererat från 
Frankrike. Däremot hade en beställning av H.W.S. kol fungerat och 
leveranser av detta kol skedde därefter successivt i en takt som innebar att 
det i slutet av juli beräknades finnas tillräckligt med kolborstar för samtliga 
lok.1004

Problemen med kvaliteten på kol och kolborstar skulle dock 
återkomma. Försöken fortsatte med de svenska motorkolen, vilka firman, 
Rylander & Rudolph, för övrigt önskade endast skulle användes på ASEA:s 
lok.1005 Dessa kol visade sig emellertid obrukbara och måste skickas 
tillbaks.1006 I slutet av året sjönk kvalitén även på H.W.S.-kolen. 
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Motorkolen som användes i drivmotorerna var inte längre användbara utan 
slipade upp borsthållarna och angrep strömsamlarna med den följd att flera 
måste slipas om. Öfverholm frågade med anledning av detta Siemens om 
det var någon slags slipmassa i kolen.1007 Också ASEA fick veta att 
Siemens kol försämrats vilket, givet att ASEA beställt H.W.S. kol till de lok 
som var under tillverkning, var högst relevant information för firman.1008

Under utprovning av nya kolsorter visade sig så småningom det engelska 
kolet EG3 vara av bäst kvalitet.1009 I mitten av december 1915 beställdes 
sålunda engelska kol av Byrån.1010

LKAB visade stort intresse i händelseutvecklingen vid anläggningen 
och i slutet av juni kontaktade disponent Hjalmar Lundbohm den dåvarande 
generaldirektören Axel Granholm för att meddela bolagets syn på ett 
eventuellt återupptagande av provdriften. Lundbohm hade talat med 
överdirektör Virgin och av denne fått veta att den slutgiltiga besiktningen 
av loken ännu inte var genomförd och att ingenting förmodligen skulle 
beslutas i frågan innan mitten av juli. Virgin hade påpekat att loken 
antingen testades på kontraktsenligt sätt eller så kunde Järnvägsstyrelsen 
överta loken utan vidare provkörning men då skulle 800 000 kr dras av från
kontraktssumman. Detta var emellertid inte Lundbohms huvudbry, istället 
oroade han sig för hur LKAB skulle påverkas av en återupptagen provdrift 
av den elektriska anläggningen under sommaren.1011

Lundbohms åsikt i frågan hade förändrats mot tidigare, vilket han 
tillstod. Anledningen var LKAB:s problem att under kriget skeppa ut malm 
från hamnen i Narvik. I Narvik hade malmbolaget 850 000 ton på upplag 
och där fanns utrymme för ytterligare 200 000 ton. Arbetet med en ny 
upplagsplats som beräknades bli klar i september hade inletts. Där kunde 
eventuellt ytterligare 200 000 ton lagras. Lundbohm räknade också med att 
kunna skeppa ut omkring 100 000 ton per månad, vilket innebar att det fram 
till september kunde fraktas totalt 300 000 ton till Narvik. Bolaget bröt vid 
denna tid endast 200 000 ton i månaden för att kunna behålla personalen 
under kriget.1012

Det Lundbohm befarade var att en månads provdrift under sommaren 
skulle medföra att brytningen måste öka till 300 000 ton för att tillgodose 
driften på banan. Detta skulle i sin tur innebära att arbetsveckan måste 
utökas med en dag under provperioden för att sedan åter sänkas, vilket 
enligt honom svårligen skulle låta sig göras. Vidare skulle detta innebära att 
mer malm måste skeppas från Luleå. Det Lundbohm önskade av Granholm 
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var därför att provdriften skulle inledas något senare istället för under den 
för bolaget något kritiska situation som rådde. Lundbohm menade även att 
det vore bättre om provkörningarna ägde rum på annan tid än sommaren. 
”Nu får man ju ej någon känning af de svårigheter, som höst- och 
vintertrafiken erbjuda.”1013 Det skulle visa sig att Lundbohms önskan till en 
del hörsammades av Järnvägsstyrelsen genom att transporterna efterhand 
skulle komma att minska under provdriften (se nedan).

Den 30 juni fick Siemens representant i Sverige av Öfverholm veta att 
Järnvägsstyrelsen efter bifall från Kungl. Maj:t omedelbart kunde överta 
hela anläggningen. På grund av situationen som rådde med avbrott i 
provkörningarna menade Öfverholm att det kunde bli svårt för firmorna att 
klara de kontraktsenliga bestämmelserna vilket möjliggjorde ett 
övertagande. Järnvägsstyrelsen förhandlade då redan med ASEA:s direktör 
Edström. Om firmorna gick med på att Järnvägsstyrelsen tog över 
anläggningen utan vidare provkörningar skulle 10 % av kontraktssumman 
innestå under två år i händelse av oförutsedda kostnader som annars 
firmorna enligt kontraktet var skyldiga att åtgärda. Eventuella återstående 
medel skulle utbetalas efter de två garantiåren.1014 Siemens svar på ärendet 
har inte återfunnits i det undersökta källmaterialet men baserat på hur 
frågan kom att utvecklas kan slutsatsen dras att Siemens tackade nej till 
detta erbjudande och sannolikt istället önskade att den slutgiltiga prov-
driften skulle genomföras på det kontraktsenliga sättet. I juli 1915 fanns det 
enligt Byrån trots allt ingenting som hindrade att garantitiden inom kort 
kunde inledas. Ledningsnätet fungerade och loken väntade endast på 
kolborstar.1015 Den elektriska driften kunde återupptas i mitten av juli 1915 
efter nästan två månaders uppehåll.1016

Provdriftens tredje skede
Den 14 juli 1915 återupptogs den elektriska driften efter beslut av 
generaldirektör Granholm. Den dagen kördes fyra malmtåg och två 
persontåg på sträckan Kiruna – Riksgränsen. Den återupptagna provdriften 
kom därefter av Byrån att benämnas ”provdriftens tredje skede” och 
återigen framfördes alla tåg med elektriska lok. Inledningsvis skulle driften 
skötas av de lok som för tillfället fanns tillgängliga fram tills dess firmorna 
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ansåg att de kunde inleda garantidriften, vilket innebar trafik med åtta 
malmtåg och två persontåg i vardera riktningen.1017

Järnvägsstyrelsen lämnade tre dagar senare ett nytt förslag till firmorna 
Siemens och ASEA om att provdrift skulle pågå i tre månader med minst 
fyra och högst åtta malmtåg per dag, utöver de båda persontågen. Firmorna 
skulle erhålla den tredje inbetalningeni om detta förslag godkändes. 
Återstående medel skulle betalas ut till firmorna efter de tre provmånaderna 
under förutsättning att allt fungerade tillfredställande. Efter detta skulle 
provtiden anses avslutad och garantitiden inledas. Om firmorna skulle 
lyckas ordna loken och förrådet av reservdelar så att den kontraktsenliga 
provdriften med åtta dagliga malmtåg kunde påbörjas tidigare än den 14 
september, skulle provdriften avslutas tidigare och utbetalning samt 
garantitid regleras i förhållande till detta.1018

Förslaget som innebar att tiden förlängdes från en till tre månader 
berodde på att alla lok inte kunde testas ordentligt om Järnvägsstyrelsen 
minskade antalet malmtransporter per dag till fyra. Detta var förmodligen 
ett försök att hålla nere mängden malm som transporterades till Narvik 
samtidigt som loken kunde provas ordentligt. Förslaget ratades emellertid 
av firmorna1019 och provdriften kom att pågå samtidigt som olika koltyper 
provades ut (se ovan). I juli visade det sig att en blandning av tyska och 
franska kol gav ett bra resultat. När det fanns ett lager om 3000 kol anmälde 
Reb att de önskade inleda provdrift med 8 tåg från måndagen den 26 
juli.1020

Den 26 juli 1915 inleddes den slutgiltiga provdriften, trots att fullt antal 
tåg inte kunde användas.1021 Kort därefter, den 6 augusti, erhöll firmorna 
den tredje inbetalningen om 3 088 000 kr.1022 Efter att den slutgiltiga 
provtiden inletts hade det uppstått flera trafikrubbningar och förseningar. 
Uppehållen berodde ibland på loken men ofta var det lokunderhåll och 
växling på stationerna som tog för lång tid. Warodell konstaterade att om ett 
tåg blev försenat påverkades också övrig trafik.1023

Den 7 augusti meddelade Öfverholm till Warodell att de kunde dra ner 
på antalet tåg om det visade sig att LKAB hade problem med mängden 
malm i Narvik. Den 18 augusti ville han emellertid att minst åtta, men helst 
12, malmtåg kunde köras till Riksgränsen. Den dagen skulle nämligen både 

i Utbetalningar till firmorna hade gjorts den 19 oktober 1910 om 2 316 000 kr och den 27 juni 
1914 om 1 544 000 kr. Källa: RA SJ-EBR. Oförtecknat material, EBR 1751 – 1800, 1916. P.M. 
om kostnaderna för Riksgränsbanans elektrifiering. 12 december, 1916.
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professor Reichel och direktör Frischmuth från Siemens besöka banan.1024

Från Kiruna till Riksgränsen framfördes under perioden 26 juli – 25 augusti 
åtta tåg eller fler under 17 av 31 trafikdagar, men exempelvis under 
perioden 20-25 augusti framfördes inte mer än 4 malmtåg om dagen.1025

Under den veckan rapporterade Rahmberg inte heller något särskilt utan 
påpekade att inga felaktigheter på vare sig lok eller ledning hade före-
kommit.1026 För att kunna öka hastigheten på banan hade arbetet med att 
höja ytterrälen i kurvorna inletts i juli. I samband med detta fick även 
kontaktledningarna i kurvorna ändras så att de stämde med avståndet till 
rälsöverkant.1027

Ända sedan provdriften påbörjats i juli hade många malmtåg haft 
person- och godsvagnar kopplade sist i tåget. Detta hade flera gånger 
inneburit tågrubbningar då man hade varit tvungen att dela upp långa tåg på 
två spår vid stationerna för att få plats. Växlingen gick ganska snabbt men 
det kunde ta lång tid att få ut orderna. Det var med andra ord framförallt 
den mänskliga faktorn som orsakade förseningarna vid dessa tillfällen.1028 I
övrigt gick provdriften bra och Hedin kunde i mitten av augusti meddela 
Öfverholm att energiåtgången visat sig vara betydligt lägre än tidigare 
beräkningar visat, även när energiförluster från ledningar, transformatorer

Malmtåg på station, Abisko. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges järnvägsmuseum.
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och elförbrukningen i verkstaden räknats med.1029 I slutet av månaden 
meddelade Hedin att förutom några avslitna dragstänger under perioden 8-
21 augusti var driften ”mycket tillfredsställande”.1030

Trots att de elektriska malmloken fungerade så fanns det fortfarande 
felaktigheter kvar att lösa med de båda snälltågsloken P-27 och P-28. Loken 
hade haft många problem med exempelvis motorvevar och transformatorer 
vilket medfört att de varit ur drift vid flera tillfällen. Det återkommande 
problemet med ventilationen visade sig också vara svårlöst.1031 Även den 
kritiserade motorn skulle åter bli föremål för anmärkningar. Under två 
färder i augusti hade P-27 inte orkat dra personvagnarna uppför backen från 
Torneträsk till Bergsfors trots att tåget vägde mindre än 200 ton. Loket hade 
även drabbats av fler svårigheter. Det hade inträffat överslag på 
kompressormotorn och på motorn till vakuumpumparna. Trycklufts-
ledningarna och kolvarna till reläerna var dessutom så otäta att de knappt 
fungerade och den handluftpump som fanns var så vek att den lätt gick 
sönder vid användning.1032 Warodell misstänkte även att sandningen var 
otillräcklig och att det behövdes stänkskärmar för att skydda drivhjulen från 
all olja som stänkte ut.1033

Månaden efter inträffade en olycka med P-27 i vilken lokförare 
Adolfsson brände sig på en reläslutare som hakat upp sig. Skadan var inte 
allvarlig men tåget försenades en timme i väntan på att en ny förare skulle 
anlända. Detta föranledde Öfverholm att kontakta ASEA och begära att 
manöversystemet ändrades så att driftsäkerheten blev tillfredsställande.1034

Det konstaterades även att batterierna till snälltågsloken fick laddas upp 
varje dag medan malmtågslokens batterier klarade sig i en hel vecka. Byrån 
ansåg att detta berodde på att manövreringen av huvudströmbrytaren var 
felkonstruerad och tog för mycket ström från batteriet.1035 I slutet av 
september sammanställde Warodell en lista med alla fel som inträffat under 
året med de båda snälltågsloket. Sammanställningen presenterades senare 
för Öfverholm.1036

Vad gäller frågan om eventuell plikt till följd av den försenade 
överlämningen av anläggningen utreddes denna av Byrån efter att den 
slutgiltiga provdriften påbörjats i juli. Enligt kontraktet skulle det utgå vite 
för varje söckendag (vardag) och om förseningen var längre än ett år hade 
Järnvägsstyrelsen rätt att annullera kontraktet och kräva att firmorna 
nedmonterade och återställde anläggningen. Firmorna skulle i händelse av 
detta dessutom betala vite om 5 % av anläggningskostnaden samt återbetala 
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utbetalda medel med 5 % ränta. Leveranstiderna kunde emellertid förlängas 
efter beslut av Järnvägsstyrelsen (se bilaga 5).1037

Byrån kom genom utredningen fram till att leveranstiden för ledningar 
och transformatorstation varit fastställd till den 1 april 1914, men kunde 
anses levererade först den 19 januari 1915. Leveranstiden för kraft-
verksbygget hade i sin tur varit fastställd till den 1 augusti 1914, och kunde 
också anses vara levererat först den 19 januari 1915. Inte i något av dessa 
fall fanns några förmildrande omständigheter. Firmorna hade redan i 
december 1914 blivit informerade om Järnvägsstyrelsens ståndpunkt att 
anläggningen inte var i driftsfärdigt skick till det överenskomna datumet. 
Detta hade inte heller bestridits av firmorna. Beträffande loken ansåg 
emellertid Byrån att förseningen till viss del kunde tillskrivas kriget. Loken 
skulle enligt kontraktet varit levererade och driftfärdiga den 1 juni 1914, 
men först året efter, i juli 1915, kunde loken betraktas som driftsäkra.1038

Eftersom förseningarna av den elektriska anläggningen, förutom loken,
således inte kunde tillskrivas kriget eller hinder från Järnvägsstyrelsens 
sida, fastställdes pliktbeloppet till 1 000 kr per dag i 242 dagar för perioden 
1 april 1914 – 18 januari 1915, sammanlagt 242 000 kr.1039

I slutet av augusti 1915 kunde Byrån konstatera att av de lokfel som 
uppmärksammats under slutprovsperioden 14 juli – 25 augusti, handlade de 
9 större felen om fyra överslag i oljeströmbrytarna eller högspännings-
skenorna, två om varmgångna lager, två om trasiga strömavtagare och ett 
om en trasig kompressor.1040 Under perioden 26 juli – 25 augusti hade i sin 
tur 20 kortslutningar inträffat, ofta av okänd anledning. Ingen av dessa hade 
emellertid lett till några driftsstörningar.1041 Warodell misstänkte att några 
kortslutningar kunde vara orsakade av fåglar som satt sig på ledningarna. I 
två fall hade nämligen till hälften uppbrända fåglar uppmärksammats 
nedanför kontaktledningsstolpar där isolatorer skadats av överslag.1042

Under augusti 1915 fastnade vid flera tillfällen lokens strömavtagare i 
ledningen varigenom utliggaren blev böjd. Detta hände tre gånger vid 
Vassijaure med endast några dagars mellanrum. Anledningen ansågs vara 
för högt bygeltryck och att ledningen inte stod emot tryck vid sektions-
punkterna.1043 Att lokens byglar fastnade i kontaktledningarna hade inträffat 
tidigare. Den 11 maj hade exempelvis ett tomvagnståg framfört av två lok 
med uppfällda byglar fastnat och ryckt ner ledningen vid Vassijaure. Denna 
gång hade inte utliggarna böjts utan ledningen kunde fästas på nytt. 
Undersökningen som följde på denna händelse pekade på att det var 
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bygeltrycket som var för stort. Därefter körde ofta det bakre loket med de 
båda strömavtagarna nedfällda under återfärden till Kiruna.1044

I början av september 1915 minskade trafiken på Riksgränsbanan till 
följd av kriget så mycket att de flesta stationer kunde bemannas med endast 
en person. Vidare hade hastigheten på godstågen sänkts vilket fört med sig 
att bromsare inte längre behövdes. Genom att loken endast körde en tur per 
dag ökade emellertid underhållskostnaderna jämfört med driftkostnaderna
som minskade. Kostnaden för ledningsunderhållet var emellertid 
oförändrad.1045

Anläggningens slutbesiktning 
Redan innan provdriften avslutats försökte Byrån och firmorna komma 
överens om en mängd ärenden inför slutbesiktningen och det därpå följande 
övertagandet som innebar att firmornas garantitid inleddes. I början av juli 
1915 ville Siemens exempelvis att Byrån skulle bevilja deras förslag till 
avräkning för den elektriska anläggningen.i Byrån ansåg dock att summan 
var för högt hållen, särskilt då kostnaden 68 000 kr för uppförandet av de 
tre omkopplingshusen hade tagits med, trots att det var SJ som utfört 
arbetet.1046

Den 30 augusti tog Järnvägsstyrelsen emot en formell anhållan från 
firmorna om slutgiltigt övertagande av anläggningen. I svaret framhöll 
Järnvägsstyrelsen att den ansåg att anläggningen visat sig fungera väl men 
inte kunde övertas innan slutbesiktning gjorts. Järnvägsstyrelsen ville 
genomföra en slutbesiktning i syfte att klargöra vilka arbeten som återstod 
för loken och anläggningen i övrigt. Järnvägsstyrelsen ville dessutom veta 
när anläggningen kunde anses vara i fullt kontraktsenligt skick och vidare 
hur mycket reservmaterial som fanns kvar hos firmorna och deras under-
leverantörer. Järnvägsstyrelsen förmodade att firmorna inte skulle opponera 
mot en slutbesiktning utan istället uppmanades de att utse representanter 
och meddela när de ansåg att besiktningen kunde genomföras.1047 Något 

i Den tredje utbetalningen hade av Byrån beräknats uppgå till summan 3 318 083 kr. Av detta 
utgjorde 230 083 kr ökade kostnader. Enligt kontraktet skulle den tredje betalningen utgöra 40 % 
och utbetalas då anläggningen efter besiktning och prov ansågs vara utan anmärkning. De sista 10 
procenten skulle utbetalas först efter att provkörningarna avslutats. Källa: RA SJ-EBR. Signum 
EII, in- och utgående skrivelser. Volym 48, R13 – S18, 1915. Brev från Byrån till Siemens. 23 juli, 
1915.



Sida � 293

svar synes inte ha kommit omgående eftersom Öfverholm den 6 september 
återigen skrev till ASEA och undrade när slutbesiktningen skulle hållas.1048

Redan när ASEA kontaktat Järnvägsstyrelsen i slutet av augusti hade 
byråns inspektör Warodell påbörjat en sammanställning över vilka arbeten
som återstod på anläggningen. Beträffande kraftverket, överförings-
ledningen och transformatorstationerna återstod endast några mindre 
arbeten. Kontaktledningarna ansågs däremot behöva en mängd komp-
letteringar såsom utbyte av isolatorerna, montering av dubbel isolation i 
tunnlarna, insättning av fler spännvikter, uppsättning av specialklämmor på 
ett par platser, glödning av hängtrådar och en eventuell ändring av 
sektionspunkterna. Inte heller malmloken ansågs färdiga utan en mängd 
ändringar framhölls som nödvändiga.i I fråga om snälltågsloken påpekades 
vidare att vissa ledningar på kontrollbordet behövde ändras, stänkskärmar 
kring drivhjulen monteras och reläslutarnas gnistkontakter justeras.1049

Warodells sammanställning kompletterades relativt omgående inom 
Byrån och den 8 september presenterades en rapport beträffande de 
anmärkningar som fanns på anläggningen. Tilläggen till Warodells 
sammanställning var flera, framförallt rörande de elektriska loken.ii Det
påpekades dessutom att reservmaterial och en del inventarier saknades.1050

Med denna information var Byrån väl rustad inför den stundande slut-
besiktningen. Trots att provdriften inte kunnat genomföras helt i enlighet 
med vad som angavs i kontraktet ansåg Järnvägsstyrelsen att fullt till-
räckliga erfarenheter av anläggningen hade erhållits. Elektrisk drift hade 
pågått under perioden 1 mars – 20 maj, 14 juli – 25 juli och därefter hade 
den slutgiltiga provperioden slutförts. Dessa provkörningsperioder visade 
att anläggningen fungerade. Energiförbrukningen understeg den garanterade 
nivån och problemen med koppelslitningar hade övervunnits och minskat 
till vad som kunde anses som normalt.1051

i Nödvändiga ändringar omfattade ändringar av pumpautomaterna, manöverströmsautomaterna, 
sandningen, kolvar och luftkompressorer, oljeavskiljare samt av ljusomkopplarna. Dessutom 
saknades skyddsräcke vid reläerna, en anordning som minskade draget i förarhytten och en annan 
som förhindrade att snö trängde in i loken. Problem med bristande ventilation var för övrigt något 
som påtalades för alla elektriska lok.

ii Ytterligare ändringar som ansågs nödvändiga rörde fram- och backkopplarna, oljeströmbrytarna, 
motorkolen, hastighetsmätaren, skalan för voltmätaren och reläslutarna.
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Transformatorstationen i Abisko med porten till ett transformatorrum 
öppet. Foto: Borg Mesch © Kiruna kommun.

Transformatorstationen i Abisko mot perrongen. Foto: Borg Mesch © 
Kiruna kommun.
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Transformatorstationen i Torneträsk. Foto: Borg Mesch © Kiruna kommun.

Transformatorstationen i Vassijaure, vintern 2010. Foto: Roine Viklund.
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Endast några dagar efter Öfverholms brev till ASEA den 6 september 
hade firmorna enats om datum och lämnat förslag till Byrån. Den 10 
september meddelades således distriktsförvaltningen vid 5:e distriktet i 
Luleå att slutbesiktning av den elektriska anläggningen skulle utföras under 
perioden 13-18 september.1052 Slutbesiktningen delades upp i två delar, den 
13 september besiktigades loken och den 14-15 september besiktigades 
själva anläggningen. Från Byrån deltog Öfverholm, Hedin, Rahmbergi och 
Warodell medan firmorna representerades av Heinze, Kuntze och Kuhlo 
från Siemens; Schreiner och Lundholm från ASEA samt Hammar från 
Vagn- och Maskinfabriken.1053

Vid slutbesiktningen av malmloken uppmärksammades en mängd 
brister som måste åtgärdas. Den mekaniska delen av loken fick åtta 
anmärkningarii och den elektriska delen 12,iii Sammanlagt fick malmloken 
25 anmärkningar.1054 Vid den efterföljande besiktningen av snälltågsloken 
framkom 13 anmärkningar i behov att åtgärdas, av vilka de flesta var 
desamma som uppmärksammats vid inspektionen av malmloken.1055

Besiktningen av den fasta anläggningen genomfördes den 14-15 
september. Kraftverket i Porjus fick fyra anmärkningar: fläktvingar på 
generatorerna skulle bytas ut, en mekanisk förregling skulle installeras och 
flera leveranser av inventarier och reservdelar till anläggningen var ännu 
inte genomförda. I transformatorstationerna skulle tidreläerna bytas ut och i 
omkopplingsstationerna skulle oljemotstånden ändras så att inte vatten 

i Den 20 september förflyttades Rahmberg åter till huvudkontoret i Stockholm efter att sedan den 
22 januari 1914 ha tjänstgjort som Hedins närmaste man. Källa: RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 43, B2 – D2, 1915. B14. Brev från Byrån till distriktsförvaltningen 5:e 
distriktet. 1 september, 1915.

ii I protokollet framkom att en del material var för mjukt och skulle ersättas av starkare, 
exempelvis vissa bultar, tappar och lock. Andra förändringar gällde underboxarna till 
hjulaxellagren som skulle bytas, tätning av dörrar och fönster så att draget i förarhytten minskade, 
ändring av rören till sandningen så att luftåtgången reducerades, eventuell ändringar av 
kortkopplingar, ändring av ventiler till bromsarna och fästandet av några fjäderband så att de inte 
rubbades.

iii Däribland att pumpautomaterna skulle bytas ut och nya kontakter monteras, 
manöverströmbrytarna skulle anslutas till förbindelseledningen mellan bromsarna i de båda 
lokhalvorna och kolen till kompressor- och ventilationsmotorerna skulle utföras med en mjuk 
kopparhylsa för att förhindra att de inte brändes i borsthållarna (i ASEA:s fyra lok skulle även 
borsthållarnas placering ändras). Utöver dessa ändringar skulle även ljusomkopplaren provas och 
eventuellt ändras, skyddsräcken sättas upp, rödmålade jordledningar målas svarta, hastighets- och 
voltmätare ändras, kontakter till reläslutarna förstärkas och strömavtagarna (byglarna) förbättras. 
Malmloken fick även två anmärkningar på tryckluftssystemet, tre anmärkningar på ventilation, en 
anmärkning på fram- och backkopplaren samt på att snö och damm trängde in i loket.
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trängde in till oljan. Överföringsledningarna fick tre anmärkningar, dels på 
målningen av stolparna men också på isolatorerna, vars antal måste ökas till 
fem i hängkedjor och sju i avspänningskedjor. Hängisolatorkedjorna skulle 
dessutom förlängas med fler länkar.1056

Det var emellertid kontaktledningarna som fick flest anmärkningar, 
hela sju st. Bland annat måste fler spännvikter sättas in, specialklämmor 
monteras och hängtrådar glödgas. Därutöver måste några av sektions-
punkterna förses med stöttor och på vissa bangårdar där bärlinor från två 
spår blivit ihopkopplade måste dessa skiljas åt via rör. Kanske inte helt 
oväntat beslutades även att alla kontaktledningsisolatorer skulle bytas mot 
nya av fullgod tillverkning och att tunnelisolationen skulle provas med 
32 000 volt och förstärkas vid behov. För övrigt påpekades att flera stolpar 
blivit sneda på grund av tjälskjutning. Nio överföringsstolpar och fyra 
kontaktledningsstolpar hade redan åtgärdats men det fanns ytterligare 30 
överförings- och 19 kontaktledningsstolpar med mindre fel som inte ändrats 
genom att de ännu inte vållat några olägenheter. I protokollet konstaterades 
vilka stolpar det rörde sig om men inget om eventuella åtgärder.1057

Järnvägsstyrelsen ansåg inte att anmärkningarna var av sådan art att 
driften äventyrades.1058 Trots de sammanlagt 54 anmärkningarna som 
framkommit vid slutbesiktningen av anläggningen beslöt därför Järnvägs-
styrelsen den 28 september 1915 att den kontrakterade garantitiden skulle 
inledas den 1 oktober.1059 Garantitiden innebar att firmorna under två år, 
från den dag då anläggningen efter avslutad provdrift övergått till Järn-
vägsstyrelsen, ansvarade för det gjorda arbetet och materialets kvalitet. 
Firmorna var därmed skyldiga att under garantitiden åtgärda fel eller skador 
till följd av felaktiga konstruktioner, dåligt material eller undermåligt 
arbete, även om ingen anmärkning gjorts vid besiktning. Firmorna var inte 
ersättningsskyldiga om skador uppstod på grund av force majeure, vårdslös 
eller felaktig behandling, åverkan genom tredje person eller normalt slitage. 
Firmorna skulle dessutom under två år efter Järnvägsstyrelsens slutgiltiga 
övertagande av banan garantera att underhållskostnaden inte ökade och 
Järnvägsstyrelsen hade rätt att inom tre år låta firmorna utan ersättning 
kassera anläggningen och återbetala den summa de fått utbetalat.1060
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Garantitiden
Den 1 oktober 1915 hade Järnvägsstyrelsen officiellt tagit över den 
elektriska anläggningen och var därefter ansvarig för både dess drift och 
underhåll. Malmtrafiken fungerade tillfredsställande och inga allvarliga 
missöden på malmloken eller ledningarna rapporterades under oktober och 
november 1915. En reläslutare gick visserligen sönder i mitten av 
oktober1061 och en vecka senare fick ett lok bytas ut som emellertid kunde 
sättas in i drift igen senare under dagen.1062 I slutet av oktober började snön 
falla vilket fick till följd att snöplogarna började monteras på loken. För att 
förhindra att snö kom in i loken via strömavtagarna sattes luckor in under 
dessa. Fläktarna fungerade nu utan att suga in snö. Trafiken under perioden 
var för övrigt så liten att många tåg endast gick med 20 malmvagnar.1063

I slutet av oktober inleddes nya prov beträffande lokens placering i 
malmtågen. Istället för ett dragande och ett påskjutande lok provades åter 
att framföra 40-vagnars tåg med två dragande lok främst. Första veckan i 
november 1915 kördes fyra sådana tåg utan att kopplen drogs av.1064 Under 
proven var båda dubbelloken sammankopplade och kördes från det främre. 
Loken hade endast två eller tre strömavtagare uppfällda eftersom trycket 
mot kontaktledningen annars skulle bli för stort. Det visade sig att två 
dubbellok med två byglar uppfällda gick lika bra på fri sträcka som ett 
dubbellok med två byglar. Med färre byglar uppfällda konstaterades även 
att gnistbildning genom smutsiga ledningar minskade. Vid start användes 
endast en motor per dubbellok. Först när tåget sträckte ut sig och började 
röra sig kopplades de båda andra motorerna in. Det var extra svårt att få 
igång tågen vid svår kyla men genom nämnda förfarande kunde tåg som 
stått ute under natten i -20º enkelt startas påföljande morgon.1065

Fördelarna med att placera båda dubbelloken främst var flera. Förutom 
att tågen startade lättare under kalla förhållanden kunde det bakre loket ses 
över under gång eftersom den föraren då inte var upptagen med körningen. 
Även slitaget på byglarnas slitskenor minskade då inte alla strömavtagare 
var uppfällda. Vidare fördelades lokens belastning jämnare än vid 
påskjutning. Warodell menade även att växlingen på stationerna 
förenklades och han trodde att slitaget på banan skulle bli mindre. Detta var 
emellertid något som han ansåg borde undersökas vidare. Enda olägenheten 
som Warodell påpekade var att igångsättningen måste göras försiktigare 
och långsammare för att inte kopplen skulle slitas av. Start i stigning trodde 
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han knappast kunde utföras utan att sådana incidenter inträffade.1066

Warodell påpekade även att insugningen av damm minskade i jämförelse 
med om loket gått längst bak i tåget.1067

Byråchefen vid Maskinbyrån hade i en promemoria från november 
uttryckt att försöken med två dragande elektriska lok endast var att betrakta 
som ett experiment och att stor försiktighet skulle iakttas. Anledningen till 
yttrandet var frågan om malmvagnarna skulle utrustas med en central-
koppling för bromssystemet. Öfverholm önskade en permanent anordning 
på malmvagnarna och påpekade att även ånglok framförde 40-vagnars tåg
sedan de större R-loken satts in några år tidigare. Vidare påpekade han att 
det var tack vare hjälpledningen som R-loken kunde framföra de långa 
tågen. Vid de första försöken med två dragande elektriska lok i november 
1914 hade en mängd koppel slitits av på grund av det höga dragläget. Sedan 
lokförarna blivit mer erfarna och hjälpledningen till vagnarnas bromsar satts 
in inträffade sådant mer sällan.1068 Enligt kontraktet skulle emellertid 
malmtågen framföras av ett dragande och ett påskjutande lok.1069

Under resterande delen av november 1915 fortsatte försöken med två 
dragande lok till 40-vagnars tåg parallellt med den ordinarie driften. Den 17 
november fick tre vagnar lämnas kvar på stationen i Abisko sedan två fått 
varmgångna lager och en dragkrok slitits av. De följande dagarna inträffade 
emellertid två ännu allvarligare händelser. En eldare på ett ånglok skadades 
svårt då han klev upp på tendern och råkade komma i kontakt med kontakt-
ledningen. Han brändes så svårt att ena benet måste amputeras. Dagen efter 
inträffade en annan olycka då en stallkarl arbetade uppe på ett ånglok som 
stod på en vändskiva. Han råkade också komma åt en kontaktledning och 
fick relativt svåra brännskador, men mådde enligt uppgift förhållandevis bra 
efteråt.1070

I slutet av november drabbades malmloken av tre allvarligare skador 
som orsakade förseningar i trafiken. På ett lok smälte ett lager medan ett 
annat lok kortslöts och ett tredje fick elfel i manöverströmkretsen.1071

Veckan efter rev två olika lok ner kontaktledningen i ett snögalleri utanför 
Riksgränsen respektive Vassijaure. Båda olyckorna bidrog till kraftiga 
förseningar, den ena med över fyra timmar. Vid det tillfället sattes ånglok 
in.1072 I mitten av december måste lok byta plats vid tre tillfällen då 
kompressorer blivit för varma och bränts. Ett stort antal vagnar ställdes 
dessutom av då dragstänger gått sönder eller lager gått varma. Detta 
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orsakade flera förseningar som drabbade både malm- och person-
trafiken.1073

De problem som malmloken drabbades av under slutet av 1915 var trots 
allt relativt enkla att åtgärda och det fanns flera lok att sätta in om något 
blev avställt. Beträffande de båda snälltågsloken så var problemen av en 
annan karaktär och svårigheterna fortsatte under hösten 1915. En 
inspektionsresa med distriktschefen för 5:e distriktet och maskindirektören 
den 4 oktober fick exempelvis ställas in då P-27 inte kunde startas på grund 
av att en reläslutare hängt upp sig. Återigen kontaktade Öfverholm ASEA 
och påtalade det bristande manöversystemet som han ansåg borde ändras 
omedelbart i syfte att göra loken driftsäkra.1074

ASEA besvarade kritiken genom direktör Lindén som menade att felen 
som uppstått till stor del var fabrikationsfel som redan hade blivit åtgärdade 
och därför inte skulle återkomma. Övriga fel ansågs kunna undvikas genom 
lämpligt underhåll. Lindén konstaterade också att P-27 var ett av de lok som 
tillryggalagt flest km och att det därför inte var berättigat att Byrån dömde 
ut manöversystemet som odugligt. Han garanterade dessutom att ASEA 
skulle rätta till alla ytterligare problem som eventuellt kunde uppstå. Enligt 
rapporter han fått från Kiruna var P-27 i drift sedan länge och fungerade till 
full belåtenhet.1075

Öfverholm tillbakavisade påståendet att P-27 hade fungerat funktions-
fritt någon längre tid och påpekade att loket hade gått sönder bara drygt två 
veckor tidigare och orsakat en försening. En hel del fel menade han för 
övrigt avhjälptes av lokpersonalen utan att det blev förseningar. Öfverholm 
konstaterade även att all revision av snälltågsloken tog dubbelt så lång tid 
som för malmloken. ”Det förefaller oss som om Ni borde vara angelägna 
om att snälltågsloken skulle gå bra men att motsatt förhållande synes äga 
rum. Som det nu är utgöra dessa lok emellertid en rätt dålig reklam för 
Eder.”1076

Med anledning av den allt mer omfattande korrespondensen mellan 
Öfverholm och ASEA:s ingenjörer beträffande snälltågsloken i allmänhet 
och P-27 i synnerhet, kom ASEA:s direktör Sigfrid Edström att överta 
ärendet. Av detta följde en omfattande skriftväxling mellan Edström och 
Öfverholm som kom att pågå under november och december 1915. Edström 
påpekade att kritiken mot loken och deras manöversystem inte berättigade 
till något utbyte av systemet, men att hans ingenjörer skulle fortsätta att 
hantera frågan och avhjälpa alla bristfälligheter som eventuellt inträffade. 
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”Jag ber Dig vara övertygad om, att jag själf med livligt intresse skall följa 
denna sak, och är jag förvisad om, att Äfven Du skall komma att känna Dig 
tillfredsställd. Din tillgifne vän.”1077

Öfverholm drog emellertid slutsatsen att Edström inte var intresserad av 
att hjälpa till att få loken i ordning. ”Jag tycker det är mycket ledsamt, ty 
saken kan säkerligen ej hjälpas genom ökade revisioner. Redan nu är 
revisionen av dessa lok mycket besvärlig.”1078 När Edström sedan fick 
meddelande från Kiruna om lokets drift lät han meddela att P-27 hade 
tillryggalagt 50 000 km fram till den 24 november, något han ansåg var 
”synnerligen glädjande”.1079 Denna omständighet förmådde emellertid inte 
blidka Öfverholm som samtidigt fått beskedet att lokets reläslutare fort-
farande kärvade. ”Det är en mycket beklaglig omständighet att sådant ska 
behöva inträffa och ännu beklagligare att Ni anse att i trots därav allt är bra 
som det är. Jag beklagar livligt att jag måste skriva så här.”1080

Sedan den 6 oktober hade lok P-28 varit ur drift på grund av gnist-
bildning på strömsamlaren1081 och den 26 november drabbades även P-27
av samma problem. Persontrafiken fick då skötas av malmlok. Då båda 
snälltågsloken var ur drift på grund av samma problem ansåg Öfverholm att 
felet inte berodde på någon tillfällighet utan på att loken hade konstruerats 
på ett olämpligt sätt.1082 Då hela anläggningen redan var övertagen av 
Järnvägsstyrelsen innebar driftstörningen att firmorna enligt kontraktet 
skulle vara ersättningsskyldiga för trafikminskningen räknad i ton per 
km.1083 ASEA informerades om detta i början av december. Byrån ville 
veta när loken skulle vara färdiga och påpekade att då malmlok användes 
för persontrafik så ökade SJ:s personalkostnader på grund av att bromsare 
fick användas.1084

Arbetet med att reparera loken pågick under december i ASEA:s 
verkstäder. Lok P-27 förväntades vara klart inom en vecka men arbetet med 
P-28:s rotor tog längre tid. Dels på grund av att arbetet i sig var svårt och 
dels på grund av att det då rådde brist på arbetskraft. På grund av 
mobiliseringen kunde reparationsarbetena inte utföras i skift utan endast 
under 12-timmars arbetsdagar. Rotorn beräknades emellertid kunna skickas 
från Västerås inom två veckor men därefter tillkom monteringstiden i 
Kiruna.1085

Enligt brevväxlingen framgick att Edström inte var vidare glad över 
kritiken från Öfverholm. Han upplyste honom om att loken hade utrustats 
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Persontåg vid Abisko, anhalt den 24 juni 1919. I mitten av bilden syns I. 
Öfverholm. Foto: Borg Mesch © Kiruna kommun.

Linjebild, den 31 oktober 1919. Källa: SJ:s bildarkiv © Sveriges 
järnvägsmuseum.
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med reservdelar till reläslutarna som innebar att byte kunde utföras 
snabbare och att tågen därför inte blev försenade om ett sådant fel
inträffade. Han påpekade också återigen att loken var driftsäkra. ”Att loken 
emellertid kört över 50 tusen kilometer, är ju ett gott bevis på, att de äro 
driftsäkra.”1086 Öfverholm var dock inte övertygad om lokens driftsäkerhet 
och replikerade att loken inte varit i drift sedan länge. 

Jag gissar att jag har anledning att vara ännu mer ledsen än Du … Som du 
kanske vet äro emellertid nu båda snälltågsloken ur drift. … Kan Du då ändå 
påstå att de äro driftsäkra. Jag tror de flesta måste påstå motsatsen. … Jag 
vore Dig därför mycket tacksam om Du nu ville taga hand om denna sak och 
laga att den blir ordnad så att tillfredsställande driftsäkerhet erhållas för 
snälltågsloken.1087

I början av februari 1916 kunde Byråns ingenjör Sandvall rapportera till 
Öfverholm att läget för malmloken såg bättre ut och att 11 dubbellok åter 
var i tjänst. De fyra övriga malmloken var intagna till storrevision där bland 
annat axellager och strömavtagare skulle ses över. Lok P-28 var också i 
drift och gick enligt uppgift bra. Fortfarande var tillgången på bra motorkol 
ett problem men de engelska E.G.3. fungerade fortfarande utmärkt. Det 
gjorde även två franska märken, 2955 och G.S, men de var svårare att få tag 
på och 2995 hade dessutom tagit slut. De tyska kolen av märke H.W.S. 
användes med en blandning av grafitkol men visade sig fungera sämre än 
de övriga. Trots detta envisades Siemens representant i Kiruna, Kuntze, 
med att vilja använda dessa.1088

Byrån konstaterade att kolförbrukningen var enorm och gjorde en 
jämförelse med Lötschbergbanan i Schweiz. Vid den banan beräknades att 
en kolborste skulle räcka 250 000 km och när malmloken vid Riksgränsen 
avverkat 500 000 km och snälltågsloken 90 000 km skulle det i jämförelse 
motsvara en förbrukning av 420 kolborstar. I själva verket hade istället 
16 000 förbrukats, nästan 40 gånger mer.1089

Ett annat återkommande problem med malmloken var motorvevaxlarna 
hade en tendens att vrida sig. Enligt Byrån kunde vridningen uppstå när 
hjulen slirade mot rälsen. Byrån hänvisade i ett brev till Siemens till en 
artikel från februarinumret 1916 av Proceedings of the American Institute 
of Electrical Engineers, där det framgick att samma fenomen 
uppmärksammats vid Norfolk Western banan och att loken där, med 
framgångsrikt resultat, bland annat försetts med kraftigare koppelstänger. 
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Ytterligare en indikation som enligt Byrån pekade på att slirning orsakade 
skadan var att vevarna på de båda snälltågsloken vridit sig och loken hade 
lätt för att slira. Dessutom hade vridning på malmloken endast inträffat 
vintertid då loken slirade lättare.1090

Både Siemens och ASEA använde en metod där veven pressades fast 
på nytt efter varje gång den vridits men denna metod hade tidigare 
kritiserats av Byrån som hellre såg att axeln och veven svetsades samman. I 
början av februari hade Byrån vidtalat Elektriska Svetsningsaktiebolaget i 
Stockholm i frågan, som meddelat att det inte skulle vara något problem att 
göra en sådan svetsning. Öfverholm skulle inom kort träffa bolagets 
direktör för överläggningar och inför dessa begärde han att firmorna skulle 
överväga att antingen svetsa vevaxlarna eller använda någon annan metod 
så att loken blev driftsäkra.1091 ASEA var positivt till en svetsning och 
ingenjör Körner hade redan besökt svetsfirman i Stockholm. Direktören 
hade varit bortrest då men verkmästaren där hade sagt att arbetet kunde 
utföras.1092

I slutet av februari 1916 hade vevarna till totalt åtta av 28 motorer vridit 
sig. Det stora antalet var enligt Byrån ett bevis på att det var ett 
konstruktionsfel som orsakade vridningen och att det därför var Siemens 
skyldighet att ordna saken. Byrån ansåg att det var synnerligen viktigt att 
ändringen gjordes snarast eftersom det för tillfället var få malmtransporter 
och driften därför inte skulle drabbas.1093 Vagn- och Maskinfabriken i Falun 
som varit underleverantör till firmorna och som tillverkat motorvevarna 
ansåg att de var fullt befriade från Byråns anspråk och inte kunde hållas 
ansvariga eftersom de utfört arbetet i enlighet med kontraktet och dessutom 
använt material av högre kvalitet än vad kontraktet föreskrev. Detta 
framhölls i ett brev till Byrån1094 som emellertid i ett skarpt svar lät 
meddela att Vagn- och Maskinfabriken var skyldiga att åtgärda felen.1095

Den 23 mars informerade ASEA Vagn- och Maskinfabriken att man 
avsåg förstärka motorvevarna till P-28 genom att montera en plugg av 
nickelstål i en fog mellan veven och axeln. Denna åtgärd ansågs kunna 
fungera och var både billigare och lättare att utföra än svetsning.1096 Vagn-
och Maskinfabriken konstaterade emellertid att man varken ville eller 
kunde vidta några åtgärder för att fästa vevarna på ett bättre sätt eftersom 
orsaken till att de lossnade var ett principfel med konstruktionen som de 
inte kunde belastas för. ASEA:s förslag till åtgärd var för övrigt inte heller 
någonting som de rekommenderade.1097
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Inte heller Byrån ansåg att ASEA:s metod att fästa vevarna var lämplig. 
Om vevskivorna inte gav med sig så riskerades nämligen både 
koppelstänger och koppeltappar att gå sönder. Istället föreslogs att en 
slirningskoppling sattes in mellan rotorn och motoraxeln som kunde 
motverka att vevarna vred sig. Öfverholm hade fått veta att sådana 
kopplingar hade satts in på lok på Pennsylvaniabanan i New York. Loken 
där gick på ganska glappa lager utan att vevarna vred sig. Byrån 
informerade Siemens om detta och ville att firman snarast skulle åtgärda 
bristerna eftersom ytterligare sju vevar hade vridit sig under de senaste två 
månaderna.1098 Den 25 maj 1916 kontaktade SJ:s överdirektör Virgin 
ASEA:s direktör Edström i ärendet.

Med anledning av detta förhalande har Styrelsen ansett sig böra rikta en 
allvarlig påminnelse till Siemens … Jag ville nu bedja Dig använda Ditt 
inflytande på att åstadkomma rättelse i saken. Få vi full malmtrafik i gång, 
kan det bliva mycket ledsamheter om loken icke till dess äro färdiga.1099

Byrån kontaktade också Siemens igen och påpekade allvaret i att ingenting 
hade gjorts för att komma tillrätta med problemet samt framhölls vikten av 
att Siemens tog tag i saken. Om motorvevarna inte åtgärdades snarast skulle 
Byrån utföra arbetet och kostnaden och risken falla på firmorna.1100

Det var fortfarande snälltågsloken som drabbades av flest problem 
under våren 1916. Lok P-28 hade exempelvis tagits ur drift på grund av 
vridna motorvevar och överslag. Öfverholm konstaterade i början av april 
återigen att manöversystemet till dessa lok var odugligt och vidare att 
eftersom båda loken var i verkstaden måste persontågen köras av malm-
loken, vilka för övrigt kommit att användas kontinuerligt till persontåg 
eftersom det visat sig att P-loken slirade om totalvikten översteg 160 ton; 
enligt kontraktet skulle de kunna framföra tåg om 200 ton.1101 ASEA lät 
omgående meddela att försök med att komma tillrätta med överspänningen i 
manöversystemet skulle inledas och att Byrån var välkommen att delta.1102

På Byrån ansåg man emellertid att problemen med manöversystemet var 
mer omfattande och att det vore på tiden att någonting mer effektivt gjordes 
så driftsäkerheten blev tillfredsställande.1103

Även Siemens kontaktades i fråga om snälltågsloken varvid både det 
bristande manöversystemet och den dåliga dragkraften framhölls som 
problem. Byrån ansåg att dessa lok, med hänsyn till allmänheten, borde 
vara driftsäkrare än malmloken. Problemen var dessutom kostbara och de 
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dittills gjorda erfarenheterna visade att enbart underhållskostnaderna för de 
kontakter och reläer som bränts innebar att manöversystemet var 
oanvändbart i ekonomiskt hänseende. Att köra persontågen med malmloken 
var också dyrt eftersom dessa lok inte var utrustade med vakuumbroms och 
det därför krävdes hand-bromsare. Ytterligare ett problem med snäll-
tågsloken utgjordes av att drivhjulsfjädrarna var för svaga vilket medförde 
att axeltrycket på drivhjulsaxlarna sjönk. Dessutom läckte olja ut på 
hjulringarna i sådan mängd att det ökade risken för slirning.1104 För att lösa 
problemet med den läckande oljan lät ASEA montera stänkskärmar över 
drivhjulen.1105

Arbetet med att få loken driftsäkra fortsatte under våren 1916 men 
problematiken fortsatte att växa. I april påpekade Byrån flera brister på 
malmloken för Siemens rörande oljeströmbrytare, reläer,1106 borsthållare till 
motorer,1107 fram- och backvalsarna,1108 fläktarna1109 och många av mät-
instrumenten.1110 Siemens uppmärksammade även att dess egna ingenjörer i 
Kiruna hade ändrat igångsättningskraften på det första körläget. 
Inledningsvis hade dragkraften varit för hög, vilket bidragit till att loken 
ryckte vid igångsättning, vilket i sin tur bland annat hade orsakat 
koppelbrott. Kraften hade då sänkts till 5,6 ton vilket visat sig fungera 
varefter alla lok hade ändrats. Att dragkraften därefter ändrats tillbaka till 
tidigare högre nivå ifrågasattes av Byrån som påpekade att firmorna inte 
hade rätt att utföra några ändringar utan att det beslutats av 
Järnvägsstyrelsen, därför krävde Byrån att dragkraften i första läget åter 
ändrades till 5,6 ton.1111

Ända sedan garantitiden påbörjats den 1 oktober 1915, hade Siemens 
haft två ingenjörer i Kiruna trots att kontraktet endast föreskrev en. Den 25 
maj skrev Öfverholm till Siemens i Stockholm och klagade över de två 
tyska ingenjörerna. Siemens borde enligt Öfverholm istället ha fler arbetare 
anställda för att klara upp arbeten som sedan länge borde varit gjorda och 
om företaget på grund av kriget inte kunde fullfölja sina skyldigheter kunde 
Byrån mot ersättning utföra arbetena. Öfverholm ansåg att det räckte med 
en ingenjör och att det vore bäst om Kuntze återvände till Tyskland 
eftersom han var krigstjänstduglig, vilket Kuhlo inte var. ”Mot de två 
ingenjörerna skulle jag emellertid ej hava sagt något, om de skötte sina 
åligganden och ej sinsemellan vore osams. Som det nu är ger den ene en 
order, som den andre upphäver och ger motsatt order. Resultatet blir att 
intet blir uträttat förutom det obehag som vållas”.1112 Siemens valde 
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emellertid att behålla Kuntze i Kiruna eftersom han ansågs mest 
lämplig.1113

Vid början av sommaren 1916 hade Siemens åtgärdat några av de 
felaktigheter som tidigare påtalats. Fortfarande var emellertid flera lok ur 
drift, tre på grund av vridna vevar, ett på grund av en bränd motor och ett på 
grund av trasigt hjul.1114 Byrån var inte nöjd med Siemens insatser och 
Öfverholm påpekade att flera arbeten antingen inte var gjorda eller inte 
tillräckligt bra utförda, såsom exempelvis ventilatorerna, vilka han ansåg 
var för provisoriskt åtgärdade. Öfverholm var hård i sin kritik och i en 
skrivelse den 2 juni gav han Siemens skulden för att den svenska riksdagen 
inte beviljat en fortsatt elektrifiering av Malmbanan till Svartön i Luleå.1115

En elektrifiering av hela Malmbanan hade diskuterats i Järnvägsstyrelsen
och den 3 december 1915 hade frågan föredragits för kungen i Stockholms 
slott av civilministern.1116 Diskussioner hade även hållits med 
representanter från den Norska Statsbanen för en eventuell elektrifiering av 
delen Riksgränsen – Narvik.1117

Det är för oss fullkomligt omöjligt att inse, hur Eder firma kan anse det vara 
med fördel förenligt att sköta en anläggning så som Riksgränsbanan av Eder 
blivit skött. Resultatet har blivit att fel inträffat, och skriver man här nu i 
tidningarne att elektrifieringen av Riksgränsbanan tydligen var ett fullkomligt 
misstag och Riksdagen nu gjort rätt i att avslå vidare förslag till elektrifiering. 
… Hade anläggningen av Eder från början blivit skött och ej varje felaktighet 
av Eder bagatelliserats, hade säkerligen utgången ej kunnat bliva den 
nuvarande.1118

Under sommaren tillverkade Siemens en anordning för att stänga ute snö 
och damm från lokens luftintag men Byrån ansåg att den inte motsvarade 
kraven. Stora mängder damm trängde fortfarande in och satte sig i apparater 
och motorer. Problemet var särskilt stort för det bakre påskjutande loket i 
tåget. På grund av detta undrade Byrån i juli om inte Siemens kunde gå med 
på att låta två dragande lok framföra malmtågen under resterande del av 
sommaren.1119 Detta gick emellertid inte Siemens med på, förmodligen på 
grund av vad som stod i kontraktet om malmlokens placering. Två dragande 
lok kunde innebära nya problem och Siemens befarade antagligen att det 
kunde komma att ligga dem till last.

Siemens menade att problemet med damm inte försvann om båda loken 
sattes främst. Detta höll Byrån också med om, men det framhölls att intaget 
av damm skulle minska betydligt. Framförallt skulle det ledande 
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malmdammet från tåget inte tränga in i loken. Om luftintaget dessutom 
flyttades till sidan av loket där verktygsskåpet var placerat, vilket Byrån 
redan tidigare föreslagit, skulle även insuget av damm från banan 
reduceras.1120 Diskussionen om lokens placering och ventilationen fortsatte 
under hösten. Siemens ville inte gå med på någon ändring och Byrån insåg 
att den inte kunde kräva att malmtågens framförande ändrades i strid med 
kontraktet. Däremot fordrades att ventilationen åtgärdades.1121

Byrån påpekade att det var omöjligt att framföra malmtågen med endast 
tre man, som kontraktet föreskrev, det vill säga en förare och en hjälpare i 
det första loket och endast en hjälpare på det bakre. Enligt Byrån var det så 
gott som omöjligt att köra det bakre loket med endast en man eftersom 
loken krävde mer underhåll och smörjning än vad som tidigare beräknats. 
Lokpersonaleni krävde dessutom att tre man följde med på det bakre loket, 
förutom hjälparen även en lokförare och eldare. Detta skulle innebära att 
fem man följde varje tåg och Byrån begärde att Siemens istället utförde 
nödvändiga förändringar så att tågpersonalen kunde nedbringas till det 
kontraktsenliga antalet.1122 Kostnader för all personal, utöver det tre som 
föreskrevs i kontraktet, skulle Siemens i annat fall själv bära kostnaden 
för.1123

Den stora oljeförbrukningen för smörjning av loken var även något som 
påtalades internt inom SJ. Virgin hade vid en besiktningsresa i juli 
uppmärksammat att malmlokens ramverk och koppelstänger var övertäckta 
av olja. Orsaken var enligt honom att antingen smörjdes loken för ofta eller 
så var det fel på lagren eller var smörjmedlet olämpligt och behövde bytas. 
Virgin påpekade att Virginiabanans lok smörjdes en gång i veckan med ett 
slags konsistensfett och att de övervakades en gång per dag. Virgin ville 
således att ”större sparsamhet kunde iakttagas med oljeförbrukningen.”1124

Undersökningar visade i sin tur att lagren var glappa och behövde tätas. 
Siemens ingenjör i Kiruna hade dessutom enligt Byrån beordrat att upp till 
50 % mer olja än vad som krävdes användes till smörjningen.1125

i Den 29 februari 1916 hade lokmannaförbundets avdelning Nr 50 i Kiruna påtalat problemet med
att endast en man befann sig i det bakre loket. Detta vidarebefordrades till Svenska 
lokmannaförbundet som i juni samma år kontaktade Kungliga Järnvägsstyrelsen. Ärendet 
skickades på remiss till 5:e distriktet där distriktschef Schultzs i november yttrade att alla lok 
måste bemannas med förare och biträde. Han påpekade även att det vore fördelaktigare om 
malmtågen kunde framföras av två dragande lok. Källa: RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 55, B3 – E, 1916. Brev från Sveriges Lokmannaförbund till Kungl. 
Järnvägsstyrelsen i juni 1916.  Yttrande över skrivelsen från distriktsförvaltningen vid 5:e 
distriktet. 1 november, 1916.
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I december 1916 presenterade Järnvägsstyrelsen ett förslag som gick ut 
på att malmtågen skulle bestå av 30-vagnar. Mot detta opponerade sig 
disponent Lundbohm som menade att alla anordningar vid gruvan i Kiruna 
och vid hamnen i Narvik hade anpassats till 40-vagnars tåg. Det innebar att 
driften fick fortsätta med 40-vagnars tåg och först efter att garantitiden löpt 
ut den 2 september 1917 kunde förändringar i tågsättet göras.1126 Ett beslut 
som däremot verkställdes i slutet av 1916 utgjordes av att byglarna på det 
bakre loket skulle hållas nedfällda på tomvagnstågen mot Kiruna. Detta för 
att minska slitaget och brännskadorna på strömavtagarnas byglar. Föraren i 
det bakre loket kunde vistats i det främre lokets bakre förarhytt och vid 
uppehåll kontrollera det bakre loket, framförallt motorlagren.1127

Under 1916 hade en stor del av kontaktledningens isolatorer ersatts med 
den nya modellen från Rörstrand. I september hade 5723 av 6386 
stödisolatorer, alla 2445 spännisolatorer och 72 av 215 strömisolatorer 
levererats. Av de återstående var 350 stödisolatorer och 75 strömisolatorer 
klara att provas i fabriken. Resterande isolatorer var under tillverkning och 
skulle levereras så fort de ansågs klara.1128

Slutbetalning
Efter att slutbesiktningen av anläggningen genomförts den 13-15 september 
1915, skulle parterna samlas och godkänna protokollet. Detta skedde i 
Stockholm den 11 oktober samma år. ASEA och Siemens Oenighet uppstod 
om två av anmärkningarna menDe var emellertid villiga att låta 
Järnvägsstyrelsen hålla inne 60 000 kr under garantiperioden som säkerhet 
för arbetet. Detta gick Järnvägsstyrelsen av allt att döma med på eftersom 
ASEA i slutet av oktober ville byta ut säkerheten mot en bankborgen.1129

ASEA erbjöd sig vidare att leverera fler reservdelar än vad som tidigare 
överenskommits under förutsättning att Järnvägsstyrelsen godkände 
firmornas fordran på merkostnad av järnleveranser enligt avräkning. 
Företaget ställde som ytterligare krav att Järnvägsstyrelsen skulle avstå från 
sin fordran att ta ut plikt för någon av anläggningens delar. ”Då det under 
arbetets gång trots stora svårigheter alltid varit vår strävan att utan hänsyn 
till kostnader så fullgöra våra förpliktelser”1130 Den plikt ASEA refererade 
till var de 242 000 kr till följd av försenade leveranser som Järnvägs-
styrelsen beslutat om i september 1915.1131
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Kostnaden för anläggningen enligt sluträkningen var 7 553 931,99 kr. 
Till denna summa tillkom tillägg för ökade koppar- och järnpriser om 
440 471,85 kr och tillägg för ökade tullavgifter om 26 456,18 kr. Den 
sammanlagda kostnaden för anläggningen blev därigenom 8 040 860,02 kr. 
Firmorna hade till den 30 oktober erhållit tre utbetalningari från 
Järnvägsstyrelsen på sammanlagt 6 948 000 kr vilket innebar att det 
återstod att betala ut 1 092 860,02 kr.1132

Från den sista betalningen på 1 092 860,02 kr beslutade Järnvägs-
styrelsen att hålla igen 160 000 kr för felande reservdelar, 175 000 kr för 
återstående arbeten, 60 000 kr för isolatorer till överföringsledningarna och 
242 000 kr i plikt för försenade leveranser, således sammanlagt 637 000 kr. 
Detta innebar att firmorna endast fick utbetalt 455 860,02 kr.1133 Av den 
summan betalade Järnvägsstyrelsen endast ut 300 000 kr i slutet av oktober. 
Siemens efterfrågade resterande belopp vid upprepade tillfällen under 
senhösten.1134 Järnvägsstyrelsen avsåg att betala firmorna det kvarvarande 
beloppet om 155 860,02 kr. Utbetalningen kunde emellertid inte beviljas till 
firmorna innan Kungl. Maj:t hade avgjort frågan om plikt för försenad 
leverans av anläggningen. Övriga summor som hölls tillbaka skulle betalas 
först då firmorna slutfört de återstående arbetena och levererat allt 
reservmaterial. Inte heller firmornas förslag om en borgensutbetalning 
godtogs.1135

Järnvägsstyrelsen hade redan begärt hos Kungl. Maj:t att plikten om 
242 000 kr för försenad leverans skulle efterskänkas och att Riksdagen 
skulle bevilja ett tilläggsanslag om 650 000 kr. Ivar Virgin hade varit i
kontakt med civilministern och av denne fått veta att frågan inte skulle 
avgöras förrän under våren 1916, eftersom Kungl. Maj:t avsåg behandla 
båda frågorna vid samma tillfälle. Virgin informerade ASEA:s direktör 
Edström om detta och påpekade att firmorna sålunda inte kunde räkna med 
att få några ytterligare pengar förrän tidigast då.1136

Tilläggsanslaget på 650 000 kr skulle täcka underskottet som 
uppkommit genom att både firmornas och Byråns egna arbeten hade blivit 
dyrare än budgeterat, 212 303 kr respektive 436 557 kr. I den årliga 
propositionen angående statsverkets tillstånd begärdes därför 650 000 kr i 
tilläggsanslag för 1917 men med rätt att redan under 1916 disponera 

i Utbetalningar till firmorna hade gjorts den 19 oktober 1910 om 2 316 000 kr, den 27 juni 1914 
om 1 544 000 kr och den 6 augusti 1915 om 3 088 000 kr. Källa: RA SJ-EBR. Oförtecknat 
material, EBR 1751 – 1800, 1916. P.M. om kostnaderna för Riksgränsbanans elektrifiering. 12 
december, 1916.
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medlen. Detta godkändes av riksdagen och den 30 juni kunde Kungl. Maj:t 
genom civilminister Oscar von Sydow meddela Järnvägsstyrelsen att 
tilläggsanslaget var beviljat och att firmorna inte behövde betala plikt för 
försenad leverans. Järnvägsstyrelsen ombads även att träffa slutuppgörelse 
med firmorna och meddela när detta var gjort.1137 Den 1 augusti 1916 fick 
firmorna besked om att plikten inte skulle krävas och att 242 000 kr 
omedelbart skulle utbetalas mot avlämnande av kvitton.1138

Efter ett sammanträde i september 1916 mellan Heinze och Kuntze från 
Siemens, Schreiner från ASEA och byråchef Öfverholm angående 
resterande betalningar beslutade Järnvägsstyrelsen den 19 oktober att betala 
ut ytterligare 260 000 kr. Av denna summa utgjorde 60 000 kr det belopp 
som hållits som säkerhet för isolatorerna medan 100 000 kr vardera 
betalades för arbeten som utförts och reservdelar som levererats. Detta 
innebar att det därefter kvarstod 60 000 kr att utbetalas för resterande 
reservdelar och 75 000 kr för återstående arbeten, sammanlagt 135 000 
kr.1139

Den 9-10 oktober 1916 skulle statsrevisorerna inspektera Riksgräns-
banan och inför resan kontaktade Öfverholm trafikinspektör E. Winnberg i 
Kiruna som fick i uppdrag att ordna detaljerna. Revisorerna, som var 
omkring 15 till antalet, skulle anlända kl. 15.30 och ville då se bangårdarna 
och ett 40-vagnars tåg medan det ännu var ljust. Därefter ville de besöka 
gruvbangården och åka in i stortunneln. Om inte LKAB ordnade med 
middag skulle de äta på järnvägshotellet. Följande dag skulle de följa med 
ett av P-loken till Riksgränsen och efter lunch resa vidare till Narvik och 
besöka hamnen och malmkajerna.1140

Ännu i början av oktober 1917 kvarstod några arbeten vid anläggningen 
trots att slutgiltig uppgörelse träffats och återstående medel utbetalts. Ett 
stort antal fundament till både kontakt- och överföringsledningarnas stolpar 
behövde isoleras. Vidare måste dragspänningen till kontaktledningen 
förstärkas så att ledningen inte flyttades under stark vind. Lokrelaterade 
arbeten inbegrep justering av motorvevar och blindaxlar, montering av 
skyddskåpor till snälltåglokens ventilatorer och en anordning för att hindra 
att snö och damm trängde in i loken. I kraftverket i Porjus ”brummade” 
även generatorerna så mycket att det påpekades som ett problem av 
Byrån.1141

Till den 29 november hade firmorna ordnat nästan allt som påtalats. 
Endast nio stolpfundament återstod att isoleras men beträffande 
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”brummandet” och justeringen av motorer och lager undrade Byrån om inte 
ASEA kunde ordna detta så att slutavräkning kunde ske med Siemens.1142

Lindén lät meddela att ASEA åtog sig att utföra justeringsarbetet i sina 
verkstäder om delarna sändes dit. Angående generatorerna kvarstod 
garantin, oberoende vad som stod skrivet i kontraktet, och han försäkrade 
att det skulle vidtas nödvändiga åtgärder för att komma tillrätta med 
problemet.1143 Ett förslag till överenskommelse utarbetades av Byrån där de 
tre återstående arbetena listades1144 och efter kontakt med Siemens 
angående upprättning av stolparna1145 kunde ASEA den 20 december 1917 
underteckna avtalet.1146 Dagen efteråt, den 21 december 1917, sände 
Öfverholm ett brev till ASEA där han tackade företaget för deras insats 
under elektrifieringen av Riksgränsbanan.

Nu är verket slutfört, och garantierna hava ej endast uppfyllts, utan i flera 
viktiga avseenden överträffats. På bandelen där uppe norr om Polcirkeln 
med de svåraste klimatiska förhållanden och de tyngsta tågen i landet gå nu 
de elektriska lokomotiven, framdrivna av Porjusfallens kraft, med en 
precision som lämnar föga övrigt att önska. … Företaget har nu blivit bragt 
till ett lyckligt slut med ett för Eder hedrande resultat. För det framgångsrika 
arbete, Ni nedlagt vid denna första elektrifiering av de svenska statsbanorna, 
vill Järnvägsstyrelsen härmed till Eder framföra sin erkänsla och 
tacksamhet.1147

Efter att firmorna lösts från sin garanti kunde bestämmelserna för tågsättets 
sammansättning ändras och tåg om 30 vagnar med ett dragande lok kunde 
därefter framföras på Riksgränsbanan.1148 Elektrifieringen av linjen Kiruna
– Svartön beslutades av riksdagen 1919 och var genomförd den 21 juni 
1922. Hela Malmbanan var emellertid inte elektrifierad utan arbetet 
fortsatte fram tills oktober 1923 då även banorna Gällivare – Malmberget –
Tingvallskulle, Gällivare – Koskuskulle och Gammelstad – Karlsviks-
hyttan elektrifierats. Det förhandlades även med den Norska Statsbanen 
från 1920 om elektrifiering av Ofotenbanan, sträckan mellan Riksgränsen 
och Narvik. Denna del utfördes i norsk regi och stod färdig 18 juni 1923. 
Några dagar senare, den 21 juni, besiktigades hela Malmbanan från Narvik 
till Svartön i Luleå och den 10 juli ägde den högtidliga invigningen 
rum.1149 De elektriska malmlok som byggts av Siemens och ASEA skulle 
visa sig livskraftiga och behölls i drift enda in på 1960-talet när de 
utrangerades.1150
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Sammanfattning
I detta kapitel har samarbetet mellan de centrala aktörerna i hanteringen av 
återstående tekniska utmaningar inför färdigställandet av den elektriska 
anläggningen och Järnvägsstyrelsens övertagande av densamma behandlats. 
Färdigställandet och övertagandet blev försenat ett antal månader av såväl 
rent tekniska som samarbetsrelaterade och yttre faktorer. Ofta var det flera 
olika faktorer som tillsammans bidrog till de olika förseningsmomenten. 
Vad gäller samarbetsrelaterade försenande faktorer så hade de tidigare 
bristande korrespondensrutinerna åtgärdats, men den omfattande korre-
spondensen mellan aktörerna medförde fortfarande stor tidsåtgång. Det 
fanns också alltjämt oklarheter kring den formella ordergången mellan 
lokala aktörer i Kiruna, även inbördes mellan Siemens båda egna ingenjörer 
vid Reb. 

Vidare fördes fortsatta tekniska diskussioner, såsom exempelvis kring 
lokens vikt och isolatorernas utformande. I detta sammanhang bör också 
nämnas att det faktum att det i denna slutliga fas av projektet handlade om 
att foga samman de olika delar/komponenter av anläggningen som 
respektive aktör ansvarade för, blev just förmågan att samarbeta ytterst 
kritisk. Vissa delar/komponenter blev emellertid inte färdiga i tid, vilket 
medförde logistiska störningar och en sammantagen försening av projektet 
när de således inte kunde länkas samman med nästa del i anläggnings-
arbetet.

Det var framförallt det längre uppehållet i provdriften vintern 1914/15, 
till följd av tvisten kring strömproven, samt det faktum att ASEA ännu inte 
färdigställt alla arbeten vid kraftstationen i Porjus som bidrog till att 
anläggningen inte kunde invigas som planerats i januari 1915. Medan
ASEA tyckte att invigningen kunde senareläggas manade Byrån på 
firmorna att få anläggningen i driftsäkert skick så snart som möjligt. I slutet 
av januari beslöt så civilminister von Sydow att invigningen skulle hållas i 
början av februari. Hela anläggningen inspekterades och invigdes således 
den 8-9 februari 1915, med representanter från regering och riksdag i säll-
skap med företrädare för Järnvägsstyrelsen, Vattenfallsstyrelsen och LKAB. 
Därefter inleddes den kontraktsenliga provdriften där banans trafikförmåga 
skulle testas innan anläggningen kunde slutbesiktigas inför firmornas 
tvååriga garantitid. 
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Under den kontraktsenliga provdriften skulle alla transporter ske med 
ellok under en månads tid men det visade sig att loken fortfarande 
uppvisade brister, av vilka de besvärligaste utgjordes av att lokens 
transformatorer fick överslag, dragstängerna mellan loken gick av, lager 
gick varma och motorernas vevstakar böjdes. Byrån var mycket missnöjd 
över alla mekaniska- och elektriska fel som uppstod på malmtågs-
dubbelloken, vilket påtalades vid upprepade tillfällen. ASEA förde i sin tur 
diskussioner med sina underleverantörer, Vagn- och Maskinfabriken i Falun 
och Motala Verkstad, om val av material och utförande av tekniska detaljer. 
ASEA vände sig också till Byrån i syfte att få hjälp i förhandlingarna med 
underleverantörerna men byrådirektör Öfverholm påpekade att ASEA 
måste lösa dessa mellanhavanden själva eftersom Byrån, enligt honom, 
varken hade befogenhet eller skyldighet att ingripa. Under provdriften 
uppstod också konflikter internt inom SJ, dels mellan Byrån och 
maskiningenjören i Kiruna rörande en skrivelse om lokens skötsel där det 
uppstod oenighet i några elektrotekniska frågor. Dels mellan Byrån och 
lokförare rörande personalsammansättning på tågen och tidsavsättning för 
skötsel av loken.

Även yttre faktorer påverkade provdriften, som snöstormar och hård 
vind. Snö sögs exempelvis in i lokens ventiluttag, vilket påverkade 
ventilationen, och kraftig isbildning på kontaktledningarna inverkade på 
kontakten med lokens byglar. Problemen kunde emellertid ofta åtgärdas 
med enkla medel, och visar på stor uppfinningsrikedom bland de anställda. 
Även kriget påverkade provdriften. Mobiliseringen innebar att arbets-
styrkan reducerades och minskad malmexport via Narvik innebar att LKAB 
inte hade samma behov av transporter som tidigare. Kriget påverkade även 
importen av viktiga komponenter till anläggningen och den 20 maj 1915 
avbröts provdriften på grund av bristen på kolborstar till lokens motorer.

Den 14 juli 1915 återupptogs provdriften efter ett avbrott på nästan två 
månader. Under avbrottet hade anläggningens delar genomgått revision och 
de elektriska malmloken betraktades därefter som någorlunda driftsäkra. 
Många problem, exempelvis med vevaxlarna, kvarstod emellertid under 
hela 1916 och de återkommande problemen med malmtågsloken föranledde 
kritik från Byrån. Snälltågsloken hade än större konstruktionsproblem och 
Byrån var väldigt kritisk till exempelvis motorns dragkraft och manöver-
systemet. Under 1916 diskuterades snälltågsloken konstruktion vid 
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upprepade tillfällen och tonen i brevväxlingen mellan byrådirektör 
Öfverholm och ASEA:s direktör Edström var stundtals mycket skarp.

Driftstörningar inträffade även på ledningsnätet på grund av den 
ihållande problematiken med kontaktledningens isolatorer, framförallt i 
Nuoljatunneln. Hundratals isolatorer gick sönder under 1915 och Byrån 
krävde vid upprepade tillfällen att Siemens skulle byta ut dem. Problemen 
avtog under 1916 efter att en stor del av kontaktledningens isolatorer ersatts 
med en ny modell från Rörstrand.

Trots de ihållande problemen med isolatorerna och loken framförde 
Byrån under sommaren 1915 två olika förslag till firmorna angående över-
tagande av anläggningen, där emellertid en del av kontraktssumman skulle 
innestå under två år i händelse av oförutsedda kostnader. De båda förslagen 
ratades av firmorna som ville att det kontraktsenliga avtalet skulle 
bibehållas. Först den 30 augusti tog Järnvägsstyrelsen emot en formell 
anhållan från firmorna om slutgiltigt övertagande av anläggningen. Efter 
slutbesiktning den 13-15 september framkom 54 anmärkningar på 
anläggningens olika delar. Trots detta och trots att trafiken, på grund av 
kriget och LKAB:s minskade transportbehov, inte skett i den omfattning 
som stipulerats i kontraktet, ansåg Järnvägsstyrelsen att anläggningen 
fungerade väl. Den 1 oktober 1915 inleddes således den tvååriga garanti-
tiden som innebar att firmorna ansvarade för anläggningens utförande 
medan SJ övertog drift och underhåll.

Frågan om eventuell plikt till följd av den försenade överlämningen av 
anläggningen utreddes därefter av Byrån. Leveranstiden för ledningar och 
transformatorstation hade varit fastställd till den 1 april 1914 och för 
kraftverksbygget till den 1 augusti 1914. Byrån ansåg emellertid att den 
fasta anläggningen levererats först den 19 januari 1915. Beträffande loken 
ansåg Byrån att förseningen till viss del kunde tillskrivas kriget. Loken 
skulle enligt kontraktet ha varit levererade och driftfärdiga den 1 juni 1914, 
men kunde anses driftsäkra först året efter, i juli 1915. Kostnaden för 
anläggningen blev 8 040 860,02 kr mot budgeterade 5 117 000 kr. De ökade 
kostnaderna berodde på att både firmornas och Byråns arbetskostnader samt 
metallpriser och tullavgifter blivit högre än budgeterat. Riskdagen sköt till 
ytterligare medel för att täcka de ökade kostnaderna och den 1 augusti 1916 
meddelades också firmorna att det inte skulle utgå någon plikt för de 
försenade leveranserna. De kunde därefter få utbetalt nästan hela det 
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resterande beloppet, undantaget 60 000 kr för resterande reservdelar och 
75 000 kr för återstående arbeten.

Efter att den tvååriga garantitiden avslutats löstes firmorna från sin 
garanti och i slutet av 1917 hade nästan samtliga kvarstående arbeten vid 
anläggningen fullföljts. Trots många gånger starka uttryck från Öfverholms 
sida, fyllda av besvikelse och misstro över ASEA:s och Siemens engage-
mang under projektets genomförande, kunde han när anläggningen var 
färdig konstatera att ”garantierna hava ej endast uppfyllts, utan i flera 
viktiga avseenden överträffats”. I och med den avslutade garantitiden 
beslutade Järnvägsstyrelsen att ändra tågsättet så att malmtåg om 30 vagnar 
framfördes av två dragande dubbellok, vilket gav flera fördelar såsom 
minskat slitage och jämnare gång. Slutomdömet om Riksgränsbanans 
elektrifiering var överlag positivt och 1919 beslutade riksdagen att 
elektrifiera resterande del av Malmbanan, vilket var genomfört från Narvik 
till Luleå sommaren 1923. Det banbrytande arbetet i den norrländska 
ödemarken med att elektrifiera Sveriges nordligaste järnväg var därmed 
avslutat.
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Kapitel 7 
 

Analys och slutsatser 

De av järnvägsstyrelsen anförda skäl för elektrifiering av 
linjen Kiruna – Svartön synas mig fullgoda. De vunna 
erfarenheterna vid Riksgränsbanans elektrifiering torde borga 
för, att en elektrifiering jämväl av linjen Kiruna – Svartön 
kommer att slå väl ut. Störningar i svagströmsledningar 
komma säkerligen att då närmare erfarenhet vunnits, så 
småningom bringas att försvinna. Den omständigheten, att 
elektrifieringen av Riksgränsbanan blivit något dyrare att 
genomföra än vad som beräknats, är visserligen i och för sig 
att beklaga, men bör enligt min mening icke få verka 
avskräckande om det ekonomiska resultatet av den elektriska 
driften blir tillfredsställande, och härpå synes allting tyda. Den 
gjorda jämförelsevis obetydliga felkalkyleringen synes, med 
hänsyn till den ringa erfarenheten i vårt land om elektrisk drift 
av järnvägar, vara lätt förklarlig.1151

Civilminister Oscar von Sydow, 1915
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föreliggande kapitel besvaras avhandlingens tre centrala 
frågeställningar i turordning och med stöd av avhandlingens teoretiska 
referensram. Syftet med denna avhandling har varit att öka kunskapen 

om varför, men framförallt hur och under vilka villkor den första 
elektrifieringen av en statsägd järnväg genomfördes i Sverige. Arbetet med 
Riksgränsbanans elektrifiering pågick 1908-1917 och var på många sätt ett 
banbrytande pionjärprojekt. Två stora tekniska system skulle där komma att 
sammankopplas med varandra; artonhundratalets mogna järnvägssystem 
med nittonhundratalets nya elkraftsystem. Detta var den första statliga 
järnvägssträcka att elektrifieras i Sverige och en av de första i världen med 
så tung trafik som det var frågan om här. Det var dessutom världens dittills 
nordligaste järnväg att elektrifieras, vilket i sig innebar speciella 
påverkansfaktorer, såsom det stränga subarktiska klimatet. 

Den geografiska lokaliseringen i nordligaste Sverige innebar dessutom 
att de långa avstånden till beslutsfattare inom statsförvaltning och företag 
måste hanteras. Utifrån dessa speciella förhållanden har det varit angeläget 
att studera vilka tekniska utmaningar som följde med projektet och hur de 
hanterades/löstes av inblandade centrala aktörer, Statens Järnvägar genom 
Kungliga Järnvägsstyrelsen och Byrån för elektrisk drift (Byrån) samt 
företagen Siemens, ASEA och LKAB. Formerna och villkoren för 
samarbetet har också varit en viktig aspekt att studera eftersom den 
elkraftstekniska utveckling och implementering i det mogna järnvägs-
systemet som projektet bidrog till/krävde, skedde inom ramen för denna 
samverkan. Därutöver genomfördes projektet i en tidsperiod präglad av 
protektionism, nationalism och internationella konflikter. Detta har gjort det 
befogat att, utöver klimatet, studera hur andra yttre faktorer, såsom det 
första världskriget, påverkade projektet.

Motivet till den svenska nationella järnvägselektrifieringen har redan 
klargjorts genom tidigare forskning av Hansson (1994). Vid tiden kring det 
förra sekelskiftet ville den svenska staten bryta det svenska beroendet av
importerad stenkol, vilken utgjorde den primära kraftkällan för både 
industrin och transportsektorn. Av ekonomiska och säkerhetspolitiska skäl 
började alternativa energikällor som ved och torv att undersökas och 
utprovas men de hade inte samma värmevärde som stenkol. Med 
utvecklingen inom elkrafttekniken och trefassystemet framkom ett bättre 
alternativ, att bygga ut de svenska älvarna och använda denna nya teknik 
som kraftkälla till industri och järnväg. 

I
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Att det var Riksgränsbanan som blev den första statliga järnvägslinje att 
elektrifieras berodde ytterst på att staten 1907 gått in som hälftenägare i 
gruvbolaget LKAB och att nya avtal fastställde en ökad brytning och 
transport av järnmalm, från 1 500 000 ton årligen 1908 till 3 850 000 ton 
1918. Denna mängd kunde inte transporteras inom befintligt system med 
ångdrift utan omfattande investeringar, vilket innebar att en system-
omvandling till elektrisk drift ansågs vara ett bättre alternativ. Dessutom 
hade en fast transportavgift införts om 2.64 kr per ton transporterad malm, 
vilket utgjorde incitament till att hålla transportkostnaderna nere. 

Andra motiv till valet av Riksgränsbanan var dess geografiska 
lokalisering och enahanda trafik. Om elektrifieringen lyckades i denna 
nordliga del av landet med subarktiskt klimat borde den också fungera i 
övriga delar av landet. Driftstörningar i samband med omläggningen skulle 
inte heller medföra samma problematik som vid andra linjer med mer 
diversifierad trafik. Dessutom fanns det flera vattendrag i närområdet som 
lämpade sig för reglering och vattenkraftsutbyggnad.

Vad gäller generellt de olika centrala aktörernas roll i projektet kan 
konstateras att emedan Byrån, ASEA och Siemens, som beställare och 
järnvägsteknisk- respektive elektrotekniska experter, var genomgående 
delaktiga i den elektrotekniska uppgraderingen av Riksgränsbanan, hade 
LKAB framförallt en central betydelse för projektets tillblivelse;
elektrifieringen av Riksgränsbanan var motiverad utifrån LKAB:s ökade 
malmexport och behov av ett anpassat transportsystem. Denna studie har 
emellertid också visat att gruvföretaget även var delaktigt i innovations-
processen genom att förse firmorna och Byrån med den ström som 
behövdes för viktiga strömprov av ledningar, verkstadsmaskiner och annan 
materiel innan Porjus var driftklart den 6 november 1914. Studien har 
vidare visat att LKAB:s och Byråns representanter på både central- och
lokal nivå tycks ha hyst en gemensam förståelse kring projektet. LKAB var 
exempelvis alltid behjälplit oavsett det gällde strömförsörjning från den 
egna kraftstationen eller placering av ledningsstolpar på företagets mark.
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De tekniska utmaningarna
En av avhandlingens centrala frågeställningar avser de tekniska utmaningar 
som följde med projektet; vilka var de mest centrala tekniska utmaningarna 
och hur hanterades/löstes de av inblandade centrala aktörer? 

Inför och under elektrifieringen av Riksgränsbanan ställdes de sam-
arbetande centrala aktörerna inför en mängd tekniska utmaningar som 
krävde vidareutveckling av redan känd teknik eller utformandet av nya 
tekniska innovationer och lösningar. Tillverkningen av de elektriska loken 
och ledningssystemets isolatorer utgör exempel på svårlösta tekniska 
utmaningar som tog lång tid och stora resurser i anspråk. Ett annat exempel 
är integreringen av de olika tekniska systemen och dess komponenter för att 
få hela det tekniska primärsystemet, den elektrifierade Riksgränsbanan, att 
fungera. Det krävdes nämligen att de olika delarna i systemet konstruerades 
funktionsdugligt och sedan levererades i tid för att nästa del i projektet 
skulle kunna ta vid: utan lok med fungerande transformatorer kunde inte
provdriften inledas och utan fungerade isolatorer kunde inte ström släppas 
på ledningsnätet.

Det skulle visa sig att tillverkningen av loken var förenat med den 
största problematiken. Många av de komponenter som användes i loken var 
vidareutvecklingar av redan känd teknik men det krävdes också flera 
innovationer vid konstruktionen av dessa lok, både ifråga om komponenter 
och på subsystemnivå. Malmtågsloken, som skulle konstrueras som 
dubbellok, var bland de starkaste som någonsin byggts. Varje lok hade en
motoreffekt om 800 hk vilket innebar att ett dubbellok hade en sammanlagd 
motoreffekt om 1600 hk. Förutom den innovativa konstruktionen med 
utförande som dubbellok var det flera nya innovationer som utprovades på 
dessa ellok. Den stora motorn placerades i ett maskinrum ovanför ram-
verket för att ge loken en hög tyngdpunkt och de var de första i Sverige att 
utföras med ett nytt drivsystem där en koppelstång fästes mellan motorn 
och en blindaxel i jämnhöjd med hjulaxlarna. Från blindaxeln gick sedan 
koppelstänger till drivhjulen. Detta nya drivsystem ersatte det vanliga 
systemet med kuggväxlar för att ge en mjukare gång och därmed skydda 
främst lokens mekaniska driftsystem men även rälsen från skador. Det 
visade sig emellertid att malmloken blev för tunga för att klara av det 
påbjudna axeltrycket vid Riksgränsbanan. För att inte behöva minska lokets 
vikt och därmed riskera att malmloken tillverkades undermåligt, valde 
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Järnvägsstyrelsen att höja banans axeltryck samtidigt som loken utfördes 
med ytterligare en ledareaxel och något mindre drivhjul. 

Andra mekaniska problem som uppmärksammades under prov-
körningarna var att motorvevaxlarna ofta vred sig när hjulen slirade mot 
rälsen, att dragstängerna mellan loken gick av och att lager gick varma. 
Dessa problem var nära sammankopplade med brister till följd av grund-
läggande kunskapsbrist i utförandet av det elektriska systemet, framförallt 
manöversystemet, där lokens dragkraft kom att innebära alltför stora 
påfrestningar på dess mekaniska delar. Ett annat allvarligt problem 
utgjordes av utförandet av lokens transformatorer, vilka drabbades av över-
slag och fick omarbetas och justeras ett antal gånger. Alla dessa problem 
åtgärdades efterhand, ofta efter långa diskussioner mellan Byrån och 
firmorna om utförande, men bidrog till att projektet försenades. 

Även de båda snälltågsloken som konstruerades av ASEA drabbades av 
flera svåra konstruktionsmässiga bakslag av både elektrisk- och mekanisk 
art. Exempelvis var snälltågslokens manöversystem och ringa dragkraft 
uppe till diskussion mellan Byrån och ASEA vid ett flertal tillfällen innan 
bristerna hade åtgärdats. Dessa båda lok var också de som försenades längst 
och hade flest driftstopp under provdriften. 

En annan stor teknisk utmaning utgjordes av ledningssystemets 
isolatorer, vilka flera gånger måste omarbetas ifråga om val av material och 
fabrikat eftersom de inte klarade av de hårda krav som ställdes på dem 
utifrån strömstyrka och klimat. Många klimatrelaterade problem blev kända 
och kunde hanteras först i samband med implementeringsprocessen, när de 
självständiga sekundär- och subsystemen skulle samverka på Riksgräns-
banan, såsom inte minst beträffande lokens konstruktion och kontakt-
ledningens nedisning (beträffande klimatets inverkan, se också under Det 
sociotekniska landskapet). Detta sammantaget visar i enlighet med 
Rosenberg (1997) att implementeringsskedet var extra kritiskt och att 
många subsystem och komponenter fick omarbetas innan de visade sig 
klara de speciella påfrestningarna vid banan. Det var en innovationsprocess 
som präglades av en mängd osäkerhetsfaktorer. Transformatorer, ledningar, 
isolatorer, ledningsstolpar och lok skulle utvecklas för tidigare oprövade 
förhållanden och det fanns således inga helt färdiga lösningar att välja från, 
även om aktörerna naturligtvis besatt kunskap på elkrafts- och elloks-
området från tidigare teknikutveckling, tester och produktion. 
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Det var emellertid inte möjligt för aktörerna att förutse 
kunskapsinhämtningens och teknikens användbarhet förrän den 
implementerats och anpassats till den befintliga järnvägssträckan. Dessa 
svårigheter speglas i den komplicerade och utdragna implementerings-
processen, och då ytterst i testperioderna. Vidare kunde det faktum att 
aktörerna besatt kunskap på området från andra tidigare elektrifierings-
projekt i vissa lägen rent av bidra till begränsningar. Exempelvis tyder 
Siemens handlade vid några tillfällen, såsom vid malmlokens isolering och 
ventilation, på att företaget inte riktigt förmådde inse de klimatologiska 
förutsättningarna vid Riksgränsbanan och istället ansåg att den av företaget 
tidigare upparbetade kunskapen, för de lok som företaget konstruerat 
tidigare, och vilka visat sig driftdugliga, var tillräcklig. 

En grundläggande och genomgående teknisk utmaning genom hela 
projektet utgjordes av den komplexitet som projektets ”systemkaraktär” 
bidrog med. I detta sammanhang kan inledningsvis konstateras att elektri-
fieringen av Riksgränsbanan innebar att de nationella, och samtidigt inter-
nationella tekniska systemen järnvägssystemet och elkraftsystemet, för 
första gången i större skala, och för svenskt vidkommande, kom att kopplas 
samman med varandra. Det var två stora tekniska system som befann sig i 
olika utvecklingsfaser. Järnvägen, som kan sägas vara 1800-talets stora 
tekniska system, var i början av 1900-talet ett moget system och kan 
placeras i den fjärde fasen i Hughes (1983) systemutvecklingsmodell. I 
denna fas har systemet nått en egen dynamik (technological momentum) 
och utgör en integrerad del av samhället med egna institutionella strukturer 
och centrala institutioner, såsom Kungliga Järnvägsstyrelsen. Elkraft-
systemet var vid samma tid ett nyare system och kan sägas ha befunnit sig i 
den andra fasen, spridningsfasen, av Hughes systemutvecklingsmodell, 
vilken karaktäriseras av tekniköverföring och där systemet anpassas till 
lokala förhållanden. 

När riksdagen i maj 1910 tog det formella beslutet att integrera de båda 
systemen som en lösning på den flaskhals som det befintliga 
järnvägssystemet utgjorde för Norrbottens teknologiska megasystem 
(Hansson, 1998) och nationen, efter att de nya och högre brytnings- och 
transporttalen på järnmalm fastställts, innebar detta att elkraftsystemet 
uppgick i det mogna järnvägssystemet och därmed i den fjärde fasen i 
Hughes (1983) systemutvecklingsmodell. Järnvägssystemet blev således 
omvandlat och förbättrat av elkrafttekniken som därför bör betraktas som 
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en konservativ uppfinning vid sammankoppling med järnvägssystemet. 
Självständigt utgör emellertid elkraftteknologin en radikal uppfinning som 
bildade ett nytt system, elkraftsystemet. 

Även om elkrafttekniken vid tiden för Riksgränsbanans elektrifiering, i 
enlighet med bl.a. Geels (2005) och Condit (1977), redan integrerats 
nationellt och internationellt i nischer av järnvägssystemet, såsom på spår-
vägar och på järnvägssträckor för framförallt persontransport, och det 
följaktligen fanns inhemsk och internationell erfarenhet och kompetens att 
ta tillvara inför elektrifieringen av Riksgränsbanan, hade elkrafttekniken 
aldrig prövats under sådana speciella och krävande förhållanden som 
förelåg vid Riksgränsbanan. En grundläggande och genomgående teknisk 
utmaning genom hela projektet bestod därför av att koppla samman den nya 
elkrafttekniken med det mogna järnvägssystemet, för tunga transporter och 
i ett subarktiskt klimat.

Ett annat systemperspektiv som hjälper oss att närmare förstå den 
grundläggande karaktären och komplexiteten på de tekniska utmaningar 
som följde med projektet är mikrosystemperspektivet (Constant, 1987), 
genom vilket den elektrifierade Riksgränsbanan kan betraktas som ett 
hierarkiskt uppbyggt tekniskt primärsystem bestående av ett samverkande 
kluster av flera självständiga sekundärsystem. När Riksgränsbanan 
elektrifierades omfattades sekundärsystemen kraftteknik och lokteknik av 
genomgripande teknikutveckling medan övriga sekundärsystem, banteknik, 
signalteknik och teleteknik, mer genomgick justeringar för att anpassas till 
den nya driftformen. Med mikrosystemperspektivet framkommer vidare hur 
sekundärsystemet kraftteknik i sin tur består av subsystemen lednings-
system och transformatorstationer, vilka i sin tur består av en mängd 
ytterligare subsystem och komponenter, såsom kontakttråd, stolpar, 
isolatorer och strömbrytare (se några exempel i figur 6). 

För att Riksgränsbanan skulle fungera måste samtliga tekniska 
sekundär- och subsystem och komponenter var driftdugliga och kunna 
samverka, och dessutom vara anpassade till rådande klimatologiska 
förhållanden. Detta var en stor utmaning och då inte minst i fråga om de 
sekundärsystem som omfattades av mest genomgripande teknikutveckling, 
dvs. krafttekniken och loktekniken. Speciellt framkommer i studien hur en 
särdeles stor teknisk utmaning i processen att försöka göra primärsystemet, 
den elektrifierade Riksgränsbanan, driftdugligt, utgjordes av att få de 
elektriska loken och ledningssystemets isolatorer driftdugliga i samverkan 
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Figur 6: Den elektrifierade Riksgränsbanans systemhierarkiska uppbyggnad

med varandra och övriga sekundär- och subsystem, samt under rådande 
klimatologiska förhållanden. Det framkommer också hur beroende

uppbyggnadsprocessens fortlöpande var av att de olika sekundär- och
subsystemen samt komponenterna implementerades i rätt ordning och i tid. 
Exempelvis måste ledningssystemet vara uppsatt och monterat samt loken 
vara driftdugliga och levererade till Riksgränsbanan innan provdrift kunde 
inledas. Detta bidrog i sin tur till att en stor del av de tekniska utmaningarna 
samtidigt hade en logistiskt utmanande karaktär. Det var också just i dessa 
kritiska system- och komponent- samverkanssammanhang som samarbetet 
mellan projektets centrala aktörer kom att stöta på några av de mest kritiska 
samarbetsutmaningarna (se nedan).

Den osäkerhet och kunskapsbrist som förelåg i implementeringsfasen 
bidrog till en fortsatt kunskapsinhämtning också på nationell nivå. 
Järnvägsstyrelsen inhämtade bl.a. i detta läge kunskap genom att skicka 
medarbetare på internationella studieresor. Exempelvis reste Carl Montelius 
och Hugo Rahmberg på flera studieresor till Nordamerika, Ryssland, 
Frankrike och Tyskland under 1913 för att studera elektriska järnvägs-
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anläggningar. Denna kunskapsinhämtning nyttjades direkt vid arbetet med 
Riksgränsbanans elektrifiering, men även i ett vidare makroperspektiv som 
kunskapsbank inför efterföljande elektrifieringar. Således kan man i detta 
sammanhang tala om en icke linjär innovationsprocess på växelverkande 
mikro och makronivå. Den generella modell över innovationsprocesser som 
utarbetats av Tidd m.fl. (1997) bör således, för att kunna appliceras på 
denna studie, kompletteras med en makronivå (se Fig. 7), där de tre första 
faserna speglar innovationsprocessen på makronivå inför den svenska 
järnvägselektrifieringen och Riksgränsbanans elektrifiering. Den sista fasen 
visar i sin tur hur processen övergår i en innovationsprocess på mikronivå. 
Innovationsprocessen på mikronivå kan i sin tur delas in i tre faser.

Innovationsprocessen på mikronivå inleddes med initial teknik-
utveckling vid ASEAs och Siemens anläggningar. Ritningar av primär-
systemets olika sekundärsystem, subsystem och komponenter utarbetades 
vid ritbord i Västerås och Berlin innan de kunde godkännas av Byrån i 
Stockholm. Ofta visade det sig att de första ritningarna fick omarbetas ett 
antal gånger innan beställaren var nöjd. Under den initiala teknik-
utvecklingsfasen skedde samtidigt en kunskapsinhämtning på makronivå, 
där Byrån skickade medarbetare på studieresor till anläggningar och
fabriker i Europa och Nordamerika för att samla in utländskt kunnande för 
Riksgränsbanans elektrifiering men även för efterkommande elektri-
fieringsprojekt. 

Efter att ritningarna godkänts inleddes konstruktion och fabrikstester 
innan komponenten/subsystemet skickades till Riksgränsbanan för 
montering och provdrift. Vid provdriften visade det sig huruvida 
projektdelen klarade förhållandena vid banan eller om det krävdes 
förbättringar och/eller anpassning, en process som vid flera tillfällen 
upprepades ett antal gånger, såsom exempelvis i fråga om kontakt-
ledningens isolatorer. Detta innebar att det under provdriftsfasen vid
Riksgränsbanan pågick en parallell/fortsatt teknikutveckling som 
påverkades av lokala förhållanden, och då inte endast av förhållanden 
relaterade till klimat och geografi utan också av exempelvis lokal 
kompetens. Sammantaget kan innovationsprocessen vid Riksgränsbanans 
elektrifiering konstateras ha genomförts på en växelverkande makro- och
mikronivå och i flera faser samtidigt, och således på intet sätt ha varit linjär.
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Det sociotekniska landskapet

Innovationsprocess på makronivå

Innovationsprocess på mikronivå

När de olika systemdelarna sammankopplats och anläggningen ansågs 
driftduglig besiktigades den. Efter kompletteringsarbeten och ytterligare 
förbättringar/anpassningar övertogs så anläggningen i oktober 1915 av 
järnvägsstyrelsen, trots att mindre arbeten återstod. För en fullständigare 
bild över projektets genomförande har jag emellertid också närmare 
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studerat formerna och villkoren för de centrala aktörernas samarbete i 
hanteringen av de tekniska utmaningar som följde med projektet, såväl som 
hur det påverkades av yttre faktorer. 

Samarbetets former och villkor
Avhandlingens andra centrala frågeställning avser samarbetets former och 
villkor; under vilka former och villkor samarbetade de centrala aktörerna, 
järnvägsstyrelsen och de aktuella företagen, inför och under elektrifieringen 
av Riksgränsbanan? 

Det som formellt reglerade formerna för samarbetet vid Riksgräns-
banans elektrifiering var kontraktet mellan Järnvägsstyrelsen, som 
beställare, och firmorna Siemens och ASEA, som leverantörer. Järnvägs-
styrelsen hade flera anledningar att inleda ett teknikutvecklingsrelaterat 
samarbete med lämpliga partners inför elektrifieringen av Riksgränsbanan. 
Huvudanledningen var att Järnvägsstyrelsen inte hade tillräcklig kompetens 
och resurser för att på egen hand genomföra projektet. Ett annat motiv var 
att sprida på den ekonomiska risk som var förknippad med projektet, något 
som påtalades i en intern promemoria från 1908. 

Att det var just Siemens och ASEAs kompetenser som Järnvägs-
styrelsen valde att knyta till sig kan enkelt förklaras av att dessa båda 
företag tillsammans presenterade den bästa offerten. Men det fanns även 
andra underliggande faktorer, vilka inte påverkade anbudet men väl det 
fortsatta samarbetet. En sådan faktor var att Siemens var ett världsledande 
elektrotekniskt företag som redan hade etablerade kontakter med Järnvägs-
styrelsen, beträffande upphandling av elektriska komponenter och lok. 
Liknande kontakter fanns också upparbetade mellan Järnvägsstyrelsen och 
ASEA, men här fanns även ett socialt kapital investerat. Många av Byråns 
och ASEAs ingenjörer hade ett gemensamt förflutet som studenter vid KTH 
och var någorlunda jämnåriga, omkring 30 år gamla 1910. Dessutom hade 
flera av Byråns ingenjörer haft tidigare anställningar vid ASEA. Detta 
sammantaget innebar att åtskilliga av de individer som blev inblandade i 
projektet förmodligen hade lärt känna varandra tidigare och således hade en 
redan etablerad relation att förhålla sig till. Det är svårt att fastslå vilken 
effekt detta investerade sociala kapital hade för det aktuella samarbetet men 
sannolikt kan det bl.a. förklara det faktum att emedan dialogen ofta var hård 
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men direkt mellan Byråns yttersta representant, Öfverholm, och ASEA:s 
representant vid Riksgränsbanan, Körner, var dialogen inte alls lika direkt 
mellan Öfverholm och Siemens representant vid Riksgränsbanan, Zolland. 
Vad gäller Zollands många gånger egenrådiga beteende (se vidare nedan) 
var detta för övrigt ofta något som avhandlades mellan Öfverholm och 
Byråns representant vid Riksgränsbanan, Hedin.

Det fanns också en djupare liggande och tekniknationalistiskt färgad (se 
vidare under Det sociotekniska landskapet) politisk vilja bakom Järnvägs-
styrelsen val att engagera det tyska världsledande företaget Siemens, 
nämligen attprojektet skulle gynna svensk industri. Genom att ge kontraktet 
till Siemens och ASEA fanns förhoppningar om att svenska företag skulle 
gynnas genom möjligheten att tillskansa sig kunskapen från ett större 
internationellt företag. Dahlander hade redan 1908 uppmanat ASEA att 
närma sig det tyska företaget och utarbeta en gemensam strategi inför 
Järnvägsstyrelsens upphandling av projektet, vilket visar att Järnvägs-
styrelsen hade ett intresse av att dessa firmor förenades. Det visade sig att 
ASEA skulle komma att dra fördel av detta utbyte och att företaget kunde 
inhämta så pass mycket kunskap från Siemens att det efter projektets 
genomförande och i fortsatt samarbete med Järnvägsstyrelsen kunde arbeta 
som huvudleverantör av lok med svenska lokverkstäder som under-
leverantörer. Att dra nytta av andra företags kunskap var en medveten 
strategi bland många företag under den studerade perioden, se bl.a. Glete 
(1983) Fridlund (1999) och Grönberg (2003). I detta sammanhang skall 
emellertid också noteras att det långt ifrån alltid var en självklarhet för 
företaget att dela med sig av sin egen kunskap. Således nekade först 
Siemens ASEA:s anställda tillträde till verkstaden och ändrade sig först 
efter att Öfverholm påpekat nyttan av att firmorna kunde utbyta kunskap 
med varandra på detta sätt.

Enligt kontrakt mellan SJ, ASEA och Siemens var det fastslaget att 
Siemens och ASEA skulle inrätta gemensamma kontor i såväl Stockholm 
som vid Riksgränsbanan i syfte att skapa goda möjligheter till gemensam 
kunskapsackumulation och samordning av den teknikutveckling och 
implementering som erfordrades för projektets genomförande. Således 
upprättade Siemens och ASEA under sommaren 1911 ett lokalt kontor i 
Kiruna, Riksgränsbanans elektrifieringsbyrå (Reb), under ledning av 
ingenjör Zolland från Siemens. För att kontrollera Reb:s arbeten i Kiruna 
hade även Byrån personal förlagd till Kiruna. Vad gäller det gemensamma 
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kontoret i Stockholm så inrättade emellertid egentligen aldrig firmorna 
något sådant, trots återkommande påstötningar från Öfverholm, vilket i sig 
är anmärkningsvärt. Anledningen till detta torde ha varit att firmorna helt 
enkelt inte ansåg att detta behövdes, att befintliga kontaktytor var 
tillräckliga. Utöver genom Reb möttes representanter för firmorna och 
Byrån regelbundet under arbetsplatsbesök och vid konferenser. En stor del 
av kontakten mellan de centrala aktörerna sköttes dessutom via telefon och 
korrespondens. Det är emellertid i detta sammanhang förståeligt att 
Öfverholm, utifrån hans perspektiv, hade föredragit ett kontor i Stockholm 
givet att han då fått en ökad tillgänglighet till firmorna och därmed i flera 
avseenden kunnat korta ordergångar och snabbare implementerat beslut. 
Faktum är att den mycket omfattande korrespondensen och de många 
gånger bristande rutinerna kring denna – mängder av ritningar och 
dokument skulle godkännas och signeras innan de blev giltiga och många 
gånger skickades de fel så att central information inte nådde ut till samtliga
aktörer – kom att leda till mycket irritation hos samtliga aktörer, såväl som 
till förseningar i projektet. En del av dessa problem löstes efter hand men 
helt fungerande korrespondensrutiner utarbetades inte förrän under 
sommaren/hösten 1911, och då ytterst genom Öfverholms initiativ. Utöver 
dessa i huvudsak logistiska utmaningar präglades samarbetet också 
genomgående av organisatoriska problem och direkta konflikter, ofta till 
följd av att en eller flera aktörer inte följde rutiner eller andra överens-
kommelser fastställda enligt kontraktet.

Konflikter kring frågor om ansvar och ordergång avlöste varandra och 
de förekom mellan såväl firmornas representanter som mellan Byråns och 
Reb:s representanter och mellan Byråns representanter och SJ:s lokala 
tjänstemän i Kiruna. Ofta löstes konflikterna först när Öfverholm steg in 
och styrde upp. En viktig förklaring till konflikterna är rimligtvis den 
mycket komplicerade systemtekniska situation som förelåg, och då, i linje 
med Rosenberg (1997), speciellt i implementeringsfasen, till följd av att det 
var där som en lång rad av självständiga sekundärsystem, subsystem och 
tekniska element skulle samordnas. Inte nog med att de olika komponent-
erna och subsystemen utvecklats i olika företag, och således utifrån delvis 
olika slags ackumulerad kunskap, här skulle komponenterna och sub-
systemen dessutom anpassas till lokala tekniska, klimatologiska etc. 
förhållanden. Konflikter uppstod emellertid också till följd av att enskilda 
representanter för de olika centrala aktörerna inte alltid valde att följa 
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överenskommen hierarkisk ärendeordning. Om Byråns personal kan 
konstateras ha varit starkt styrd av Öfverholm kan firmornas representanter 
på plats för implementeringen, och då inte minst Zolland, konstateras ha 
agerat mer egenrådigt. Öfverholms ledning var naturligtvis inte lika direkt 
för dessa ingenjörer, de arbetade i första hand för sina respektive företag, 
men det ligger också nära till hands att anta att avståndet till Stockholm, 
Västerås och Tyskland tillsammans med uppgiftens utmanande karaktär och 
vildmarkslika lokalisering, bidrog till en känsla av autonomi för de 
ingenjörer som skulle ansvara för arbetet på plats.

Man kan i detta läge fråga sig om det fanns en språklig eller kulturell 
barriär mellan aktörerna, givet att de delvis hade skild nationell härkomst, 
som eventuellt förklarar varför konflikter uppstod. Faktum är emellertid att 
aktörerna hade en viss kulturell, språklig och geografisk närhet, trots att de 
var av såväl tysk som svensk härkomst. Representanterna för aktörerna 
hade delvis en kulturell närhet genom sin gemensamma profession, 
ingenjörsyrket. Därutöver visar källmaterialet att även de svenska ingenjör-
erna i många fall behärskade tyska i både tal och skrift, vilket för övrigt var 
det ledande teknikspråket vid denna tid. En geografisk närhet infann sig 
vidare, om inte tidigare, i implementeringsfasen av projektet. 

Vi har redan konstaterat att Öfverholm hade en central roll i fråga om 
att reda upp konflikter och påtala kontraktsbrott. Att lösa kritiska problem 
som uppkommer vid en systemuppbyggnad och för övrigt ha en sådan 
övergripande kontroll och ansvar över uppbyggnaden som Öfverholm hade, 
är centrala egenskaper för en systembyggare i enlighet med Hughesi (1979, 
1983, 1987). Vid Riksgränsbanans elektrifiering var det byrådirektör Ivan 
Öfverholm, och således en offentlig tjänsteman som innehade denna roll. 
Efter att ha tillträtt sitt ämbete 1908 var det han som fungerade som både 
ansvarig beställare och som var den mest drivande i frågan om Riksgräns-
banans elektrifiering. Ingen av de övriga centrala aktörernas representanter 
kan sägas ha haft samma överblick, kunskap och drivkraft att genomföra 
projektet som Öfverholm.ii Inte minst har vi också kunnat se att han intog 
en central roll i samband med konflikter och för att effektivisera 

i Se även exempelvis Weinberger (1996), Summerton (1998), Fridlund (1999), Ekman (2003) och 
Kaijser (2008)
ii Den föregående byrådirektören, Robert Dahlander, var drivande i frågan om 
järnvägselektrifieringen under kunskapsinhämtningsfasen, perioden 1902-1908, men han var 
emellertid aldrig direkt drivande i fråga om Riksgränsbanan, varken inför eller efter att beslut 
fattats om att gå vidare med projektet.
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korrespondensen, vilket måste anses utgöra centrala kvalitéer hos en 
systembyggare för så pass komplicerade systembyggen och med så många 
och olika (både offentliga och privata) aktörer och individer som det var 
frågan om här. 

Som visats var det emellertid långt ifrån endast medling som
Öfverholm ägnade sig åt vid konflikter mellan aktörerna. Systembyggaren 
Öfverholm var en driven och kraftfull förhandlare som aldrig vek från att 
hävda Järnvägsstyrelsens rätt i fråga om utförande och leveranser. Tonen 
mot exempelvis ASEA:s direktör Edström och ingenjör Körner samt 
Siemens ingenjör Zolland kan i våra ögon ibland synas ovanligt hård och 
främmande. Med anledning av detta går det att konstatera att system-
byggaren Öfverholm var en stark representant för beställaren. Denna roll 
kan delvis förklaras av att Öfverholm besatt en omfattande egen teknisk 
kompetens inom det elektrotekniska området och själv byggt upp ett stort 
kontaktnät genom sin tidigare anställning vid ASEA och de studieresor han 
genomfört. Kunskaperna och noggrannheten i kontrollen av utförandet av 
anläggningens alla delar var en framgångsfaktor och Öfverholm nöjde sig 
aldrig med ett icke kontraktsenligt utförande, vilket återkommande visar sig 
i den omfattande korrespondensen och vid möten med de båda firmorna 
ASEA och Siemens, där Öfverholm själv ofta var en aktiv part i flera 
konflikter. 

Eventuellt kan Öfverholms framgångar i samband med konflikter och 
överläggningar delvis också förklaras av det faktum att han geografiskt i 
regel befann sig mycket långt bort (i Stockholm) från övriga representanter 
för de centrala aktörerna och således hade möjlighet att i viss mån 
avgränsa/skydda sig från de olika behov och uppfattningar som uttrycktes i 
den lokala konflikten. Ett sådant resonemang ligger i linje med Roys 
slutsatser i fråga om den framgångsrika etableringen av British Columbia 
Electric Railway Company under samma period. Sammantaget kan om 
relationen mellan Järnvägsstyrelsen, med Öfverholm som yttersta 
representant, och Siemens/ASEA konstateras att den i linje med Fridlunds 
(1999) fastställande beträffande det samtida samarbetet mellan Vattenfall 
och ASEA, präglades av en ”tough love” från den offentliga aktörens sida. 

Det finns också exempel på när Öfverholm inte ville sträcka ut sin 
långa hand till projektrelaterade konflikter, såsom när firmorna hade 
konflikter med underleverantörer, till exempel ASEA med Vagn- och 
Maskinfabriken i Falun och Motala Verkstad kring bl.a. lokens 
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konstruktion. Här finns flera exempel på när firmorna ville ha Öfverholms 
stöd i påtryckningen av underleverantörerna, men där Öfverholm inte ville 
bistå med detta med hänvisning till att det var firmornas eget ansvar. Så 
även om Öfverholm var en given systembyggare och stark representant för 
beställaren så fanns det i någon mån tydliga organisatoriska/administrativa 
gränser för hans engagemang som måhända kan förklaras just av att han 
ytterst var en offentlig tjänsteman? 

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att Öfverholm också hade flera 
centrala medarbetare utan vilka hans arbete hade varit omöjligt. Dessa 
osynliga medarbetare, som Summerton (1998) uttrycker det, var ofta 
handplockade för sin duglighet, såsom exempelvis Hedin. Han hade inte 
någon ingenjörsexamen, utan fick en kunglig dispens för att kunna tillträda 
sin tjänst som maskininspektör i Kiruna. Andra sådana centrala medarbetare 
som bör nämnas är ingenjörerna Warodell och Rahmberg. Även SJ:s 
personal i Kiruna, såsom maskindirektör Lindström, baningenjör Gärde och 
maskiningenjör Uddenberg hade alla en viktig roll för projektets 
genomförande, såväl som ASEA:s ingenjör Körner och Siemens 
representanter i Kiruna, och då inte minst Zolland.

Projektets sociotekniska landskap
En tredje central frågeställning i avhandlingen avser projektets yttre 
faktorer; hur påverkades projektet av yttre faktorer, såsom exempelvis 
klimat, geografisk lokalisering, nationalism samt internationella 
påverkansfaktorer som handel och konflikter?

Några av de yttre påverkansfaktorerna utgjorde själva bakgrund-
en/motivet till Järnvägsstyrelsens beslut att inleda elektrifieringen av det 
svenska järnvägsnätet. Som visats var huvudanledningen att staten ville 
bryta beroendet av importerad stenkol som var den grundläggande kraft-
källan för både transportsystem och industri. Att bryta beroendet var således 
viktigt ur både ekonomiska och säkerhetsmässiga aspekter. En annan 
påverkansfaktor var den ökade efterfrågan på svensk järnmalm och den 
politiska viljan att öka brytningen i gruvorna i Kiruna och Malmfältet för att 
tillgodose denna efterfrågan var stor. 

De rådande nationalistiska strömningar, som tog sig uttryck i 
exempelvis teknikoptimism och protektionism, påverkade också projektet 
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genom att det i kontraktet stipulerades att 65 % av alla investeringar skulle 
göras i Sverige och att svenska företag skulle återfinnas som leverantörer, 
därav Siemens samarbete med ASEA. Ytterligare en faktor som påverkade 
projektet var utbrottet av det första världskriget i augusti 1914. Detta 
påverkade transporter av viktiga komponenter från Tyskland men 
påverkade också projektet så till vida att delar av arbetsstyrkan 
mobiliserades, vilket i sin tur medförde att arbetet med underhåll och 
montering av exempelvis lok och transformatorer försenades. Kriget 
påverkade även importen av annan nödvändig materiel och bl.a. bidrog 
bristen på motorkol till att provdriften under sommaren 1915 fick avbrytas i 
omkring två månader innan den kunde återupptas efter att man lyckats 
importera nya kol.

När väl implementeringsprocessen inletts innebar den geografiska 
lokaliseringen och de klimatologiska förhållandena speciella utmaningar 
som måste övervinnas. Riksgränsbanans geografiska lokalisering i den 
norrländska vildmarken, långt från beslutsfattare i Stockholm, Västerås och 
Berlin, påverkade projektets genomförande så till vida att de centrala 
aktörerna oftast fick förlita sig på rapporter från lokal personalstyrka och 
mer sällan kunde följa arbetet på plats. Riksgränsbanan var dessutom 
världens dittills nordligaste järnväg att elektrifieras och de klimatologiska 
förhållandena där var särskilt besvärande med sträng kyla och mycket snö 
under de långa och mörka vintermånaderna. Detta ställde stora krav på 
materialens hållfasthet och som visats uppfördes och testades exempelvis 
ett kontaktledningssystem vid Vassijaure vintern 1908/1909 med syftet att 
pröva de klimatologiska förhållandena. Trots de kunskaper som upparbetats 
beträffande de speciella förutsättningarna vid banan finns det exempel på 
när denna kunskap inte togs tillvara/var spridd, såsom när Siemens ville 
tillverka loken utan nödvändig isolering. Den långa vintern bidrog även till
att arbetstiden för uppförandet av den fasta anläggningens byggnader, 
transformatorstationer och verkstad, begränsades till de oftast snöfria 
månaderna maj-september.

Det var först när de tekniska komponenterna och subsystemen var på 
plats vid Riksgränsbanan som det visade sig om valet av material och 
konstruktion var lämpligt och klarade de klimatologiska och driftmässiga 
krav som förelåg. Vid upprepade tillfällen visade det sig att materialet vid 
den första implementeringen inte klarade av de kontraktsenliga kraven och 
fick omarbetas eller justeras för att bli driftsäkert. När det gällde exempel-
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vis loken och isolatorerna skulle det dröja ända tills 1916 innan dessa delar 
kunde anses som fullt driftsäkra. Det finns vidare flera exempel på när 
driftiga lokala initiativ togs av personal vid banan i samband med 
implementeringen i syfte att hantera de speciella klimatologiska och 
driftsmässiga förutsättningarna. Således utvecklades exempelvis redskap för 
att ta bort is på kontaktledningen och snöskydd för lokens ventilation. 
Vidare utvecklades metoder för att stärka snögallerierna med tjärpapp och 
eternit, vindrutetorkarnas effekt och malmvagnarnas bromskraft. 

Det går utifrån ovanstående diskussion att konstatera att elektrifieringen 
av Riksgränsbanan var starkt beroende och påverkades av en mängd yttre 
påverkansfaktorer som kan sägas utgöra del av det ständigt föränderliga 
sociotekniska landskapet, eller det kontextuella sammanhang inom vilket 
elektrifieringsprojektet genomfördes. Inte minst påverkades implement-
eringsfasen och anläggningens färdigställande av det krigsutbrott som ingen 
kunnat förutse när beslut om projektets genomförande togs och kontrakt 
formulerades. Därutöver påverkades projektet av lokala förutsättningar, 
såsom klimat. Sammantaget visar detta att teknikutveckling inte är en linjär 
process, utan genomgående påverkas av och måste anpassas till yttre 
påverkansfaktorer.

Till sist går det att fastslå att elektrifieringen av Riksgränsbanan trots 
allt utföll så pass väl att den elkraftteknik och lokteknik som utvecklats i 
detta sammanhang kom att utgöra grunden för Sveriges vidare järnvägs-
elektrifiering. Uppbyggnaden av ASEA:s och Järnvägsstyrelsens kompetens 
var central för projektets genomförande och ASEA hade efter Riks-
gränsbanans elektrifiering uppnått sådan kompetens på området att 
företaget kunde stå som leverantör av elektriska lok. Det kan samtidigt 
konstateras att det är tveksamt om denna den första större svenska 
satsningen på elektrisk järnvägsdrift hade nått så positivt resultat om inte de 
centrala aktörerna, ytterst Öfverholm och hans medarbetare, varit så 
pådrivande i frågan och visat sådan beslutsamhet och djärvhet i genom-
drivandet av projektet.
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Bilagor
 

Bilaga 1

Jämförelse mellan driftsystem, Rahmberg 1908.

Utgift vid
Ångdrift    Elektriskdrift   Besparing

1. Bränslekostnad 502 000 - 502 000

2. smörjning, puts
och belysning 48 000 24 000 24 000

3. Reparationer 203 000 143 000 60 000

4. Avlöning förare 205 000 146 000 59 000

5. Avl. eldare 140 000 - 140 000

6. Avl. putsare 64 000 43 000 21 000

7. Avl. Pumpare/
Kolvakter 137 000 - 137 000

8. Diverse 
avlöningsförmåner 18 000 8 000 10 000

9. Lokstall och
vattenstationer 60 000 40 000 20 000

10. Inventariers
underhåll 14 000 14 000 -

11. Gemensamma
omkostnader 37 000 37 000 -____

Summa kr 428 000 455 000 973 000

Källa: RA SJ-EBR, Signum FV, P. M. rörande elektrisk drift å statsbanelinjen Kiruna –
Riksgränsen. 27 maj, 1908. s. 14-15.
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Bilaga 2

Driftstörningar 1903-1908

1903 Under året var det fyra dagar med allvarliga driftstörningar
13 februari blev tågen 10 timmar försenade.
29-31 december blev alla tåg inställda på grund av snöras på Nuoljas södra 
sida. 

1904 Under året var det tre dagar med allvarliga driftstörningar 
25 januari kom inga tåg fram på grund av snöras på båda sidor om Nuolja.
13 och 15 februari fastnade tågen på linjen men kördes till stationerna i 
flera omgångar.

1905 Under året var det åtta dagar med allvarliga driftstörningar
3-5 januari var det snöras vid Nuoljas södra sida. 
11-15 februari var det kraftiga snöstormar samt snöras på Nuoljas norra 
sida.

1906 Under året var det fem dagar med allvarliga driftstörningar
2 januari var det snöhinder på linjen Kopparåsen – Riksgränsen.
3 och 8-9 mars var det snöstorm och sammanlagt sju tåg ställdes in. 
11 april var det en kraftig snöstorm. Ett tåg fastnade mellan Kopparåsen –
Vassijaure och det krävdes fyra lok för att få det lös igen.

1907 Under året var det fyra dagar med allvarliga driftstörningar
2-3 januari var det en orkanlik storm och snöras på Nuoljas norra sida med 
följden att tre tåg fick inställas samt att telegraflinjerna blev ramponerade. 
27-28 februari var det snöstorm där flera tåg fastnade. 

1908 Inga dagar med allvarliga driftstörningar 

Källa: RA SJ-EBR, signum EII:5 D.2, In och utgående skrivelser, 2 oktober 1908.
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Bilaga 3

Tjänstetillsättning 1909 vid Byrån för elektrisk drift

Ordinarie avlöningar          Arvode Bostad/bränsle Summa 

Byrådirektör Öfverholm  5.100 1.800 6.900
1 kl byråingenjör Montelius 4.200 1.500 5.700
Ritare Rosborg 2.400 850 3.250
Ritare Vrang 1.800 720 2.250
Kontorsskrivare Ekström  1.080 400 1.480

Extra avlöningar
Rahmberg 2.700
Lindberg 1.500
Warodell 2.700
Hedin 3.000
Stenberg 3.600
Kontorsvakt, Ekström (300 dgr)  750

Källa: RA SJ-EBR. Signum AI, Protokoll, volym 1. 18 mars, 1909.
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Bilaga 4

Fördelar med elektrisk drift jämfört med ångdrift
1. Den Svenska Staten behöfver intet kapital för inrättandet af den elektriska driften.
2. För Svenska Staten uppstå inga extra kostnader vid den elektriska driften i 

jämförelse med ångdriften.
3. Den elektriska driften är icke förbunden med den minsta risk för Svenska Staten, 

då Driftbolaget öfvertager all teknisk och ekonomisk garanti.
4. Svenska Staten kommer att på lämpligt sätt deltaga i de besparingar, som göras 

vid den elektriska driften i jämförelse med ångdriften.
5. Efter 30 år kommer den Svenska Staten utan kostnad i besittning af samtliga 

inrättningar för den elektriska driften, men kan äfven, om den så önska, redan 
tidigare förvärfva desamma till ett lågt, förut öfverenskommet pris.

6. Järnvägens produktivitet kommer att betydligt stegras och kan t.o.m. stegras i 
väsentligt högre grad, utan att, såsom det är nödvändigt vid ångdrift, den 
dubbelspåriga utbyggnaden kommer att bli erforderlig.

7. Banans produktivitet kan äfven öfvergående stegras utan anskaffandet af nya 
inrättningar, så att den kan vara vuxen hastigt framträdande extra anspråk tillföljd 
af det elektriska driftsättets elasticitet.

8. Inga kol behöfva köpas från utlandet för järnvägens drift, så att Statsbanan, 
beträffande driften af denna sträcka, blir oberoende af utlandet. Äfven bortfalla 
de kostnader och ränteförluster, hvilka äro förbundna med anskaffandet af 
kolförråd.

9. Den elektriska driften möjliggör bortfallandet af ett stort antal tjänstemän och 
arbetare, hvarigenom de svårigheter förminskas, hvilka äro förbundna med 
hållandet af personal i höga Norden.

10. Då den elektriska driften äfven inbesparar anskaffandet af vatten för 
lokomotiven, så bortfaller de därmed förbundna svårigheterna och olägenheterna.

11. Statsjärnvägsförvaltningen har tillfälle att i största omfång, utan kostnad eller risk 
på Ofotenbanan samla all erfarenhet, som behöfves för genomförandet af 
elektrisk drift på de öfriga järnvägslinierna. Äfven vore det förvaltningen möjligt 
att utbilda tjänstemän, hvilka skola inrätta och leda den elektriska driften på 
svenska statsbanor.

12. Af allmän nytta för Sverige är den omständigheten att åt nationalförmögenheten 
årligen inbesparas mer än ½ mill. Kr, hvilka eljest skulle utbetalas till utlandet för 
inköp af kol.

13. Det blir troligen möjligt att i sammanhang med den elektriska järnvägen lämna 
ström till industriella och andra företag, hvarigenom särskilda fördelar uppstå för 
befolkningen i Nordens grufdistrikt.

Källa: RA SJ-EBR. Signum FV:2. Elektrisk drift på Riksgränsbanan, allmänt. Promemoria öfver 
införandet af elektrisk drift på statsbanan Kiruna – Riksgränsen, 30 maj 1908.
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Bilaga 5

Kontrakt mellan Kungl. Järnvägsstyrelsen och Siemens-Schuckert Werke samt ASEA, 
undertecknad 1 mars 1910. Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 119, 1910. 1 Saml., 1 
Afd., 6 Band. Bilaga F. S. 175 ff.

Sammanställning av kontraktets huvuddrag:

§ 1. Firmorna skulle tillverka och på platsen iordningsställa samt till Järnvägsstyrelsens 
förfogande upplåta följande:

a) 13 st. malmtågslokomotiv;
b) 2 st. snälltågslokomotiv;
c) Matarledning från kraftstationen vid Vakkokoski till Kiruna och därifrån vidare 

längs banan till Vassijaure;
d) 4 transformatorstationer med komplett elektrisk utrustning, som uppföres vid 

Kiruna lokomotivstallar, en vid Torneträsk, en vid Abisko och en vid Vassijaure 
station;

e) kontaktledningar över alla huvud- och sidospår på bandelen Kiruna –
Riksgränsen. 

§ 2. Leverans av loken i fullt driftfärdigt skick senast den 1 april 1913. Övriga leveranser 
senast den 1 januari 1913. Detta var under förutsättning att:

a) Kontraktet godkändes av Kungl. Maj:t senast 1 juni 1910.
b) De väsentliga detaljerna för loken var bestämda senast 1 juli 1910, firmorna 

skulle skicka ritningarna till Järnvägsstyrelsen en månad innan.
c) Att arbetet med monteringen av matar- och kontaktledningar kunde inledas senast 

1 juli 1910 för kontaktledningarna Kiruna – Riksgränsen samt 1 juli 1911 för 
matarledningen mellan Vakkokoski – Kiruna.

d) Reparationsverkstaden var klar senast 1 augusti 1912.
e) Inga större förändringar rörande de tekniska detaljerna gjordes av 

Järnvägsstyrelsen

Om leveranstid inte kunde uppfyllas på grund av förändringar gällande något av de 
ovanstående förutsättningarna kom leveranstiden att förlängas motsvarande, skälig, tid. 
Det ålades firmorna att betala all tull för beställningar från utlandet och alla transporter 
med SJ skedde mot en avgift om 1 öre per tonkilometer. Firmornas personal kunde få fria 
resor med SJ efter prövning av Järnvägsstyrelsen.

§ 3. Rörde utarbetandet av ritningar för lok, understationer och ledningar. Firmorna var 
skyldiga att lämna in alla huvud- och detaljritningar i två exemplar till Järnvägsstyrelsen 
för granskning.
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§ 4. Utförandet bestämdes av i första hand kontraktet, i andra hand anbudet och i tredje 
hand Järnvägsstyrelsens tekniska program från den 2 april och 4 augusti 1909. Inga 
avvikelser från detta kunde ske om dessa inte godkänts av Järnvägsstyrelsen först. Detta 
fritog dock inte firmorna från ansvar gällande anläggningens ändamålsenlighet eller 
driftsäkerhet. Firmorna var dessutom skyldiga att följa de bestämmelser och den kontroll 
av trafiksäkerheten som Järnvägsstyrelsen reglerat under byggtiden. För att skydda varje 
arbetslag ställdes banvakter med nödvändiga signalredskap till firmornas förfogande utan 
kostnad.

§ 5. Firmorna ansvarade under ett år, från den dag då anläggningen efter avslutad 
provdrift övergått till Järnvägsstyrelsen, för arbetet och material. Firmorna var skyldiga 
att under den tiden åtgärda fel eller skador på grund av felaktiga konstruktioner, dåligt 
material eller undermåligt arbete, även om ingen anmärkning gjorts vid besiktning. 
Firmorna var inte ersättningsskyldiga om skador uppstod på grund av normalt slitage, 
vårdslös eller felaktig behandling, åverkan genom tredje person eller force majeure.i

§ 6. Järnvägsstyrelsen ägde rätt att kontrollera och övervaka arbetet.

§ 7. Firmorna var skyldig att utföra de ändringar i konstruktion och utförande som 
Järnvägsstyrelsen erfordrade. Ekonomisk kompensation för extra kostnader utföll efter 
skriftligt kontrakt.

§ 8. Vid leveransen skulle alla nödvändiga inventarier till lokomotiv och 
transformatorstationer medfölja.

§ 9. Firmorna garanterade att:
a) lokomotiv, ledningar och transformatorstationer blev utförda på ett förstklassigt 

och ändamålsenligt sätt för största möjliga driftsäkerhet. 
b) Malmtåg om 1855 tons vikt skulle kunna framföras av två lokomotiv, varav ett 

var dragande och det andra påskjutande. 
c) Två malmlok kunde framföra två malmtåg per dag mellan Kiruna – Riksgränsen 

och återföra två tomvagnståg om 455 tons vikt.
d) Malmlok kunde tjänstgöra sex dagar i följd.
e) Varje malmlok kunde göra 90 000 lokomotivkilometer per år.
f) Varje snälltågslokomotiv kunde framföra ett tåg om 200 tons vikt av vagnar med 

last tre gånger dagligen fram och tillbaka mellan Kiruna – Riksgränsen, på 
samma sätt som ångloken utförde trafiken.

g) Varje snälltågslokomotiv kunde tjänstgöra sex dagar i följd.
h) Varje snälltågslokomotiv kunde göra 100 000 lokomotivkilometer per år.

i Force majeure (franska) är en term som inom juridiken används för att ange sådana 
omständigheter som kan befria en part från att behöva fullgöra ett ingånget avtal. Ett motsvarande 
uttryck i äldre svensk lagtext är "händelser de av högre hand komma". Med detta menas 
oförutsedda händelser som kan befria en part från att fullgöra ingånget avtal. Händelser som krig, 
blixtnedslag och liknande kan ingå här. Källa: Nationalencyklopedin.
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i-l) loken inte förbrukade mer elektrisk energi än som angivits.
m-o) verkansgraden för lokens motorer, transformatorer och 
transformatorstationernas transformatorer inte understeg mer än 1 % från de angivna 
värdena.
p) Underhållskostnaderna inte översteg de angivna värdena. 

Det förutsattes dessutom att det endast krävdes tre man för malmtågens framförande, en 
lokförare med hjälpare vid det främre loket och en hjälpare vid det bakre. För snälltågen 
fordrades en lokförare samt en hjälpare. Om mer personal skulle vara behövlig skulle 
denna kostnad inräknas i underhållskostnaden för den elektriska anläggningen. 

§ 10. Efter anläggningens färdigställande 1 april 1913, och slutbesiktning skulle provdrift 
genomföras under Järnvägsstyrelsens ledning. Innan anläggningen anses slutprovad 
skulle alla tåg under en månad ha drivits med elektrisk kraft. Visar sig proven att
anläggningen kan tas i bruk ska firmorna göra en framställan till Järnvägsstyrelsen om 
övertagande. Firmorna ägde rätt att utföra smärre efterarbeten efter garantiåret.

§ 11. Efter att Järnvägsstyrelsen övertagit anläggningen skulle firmorna vara skyldiga att 
hålla en i Kiruna bosatt kontrollerande ingenjör som skulle övervaka den fortsatta driften 
och underhållet. Ingenjören skulle ge råd och upplysningar till Järnvägsstyrelsen. 
Firmorna skulle erhålla 10 000 kr per år för denna tjänst och kostnaden skulle inräknas i 
underhållet av den elektriska anläggningen.

§ 12. Firmorna skulle ersättas med 5 117 000 kr för arbetet vilket kunde komma att 
förändras i enlighet med förändringar upptagna i kontraktet. Endast 35 % av beloppet fick 
användas till utländska leveranser. Om det visade sig att viss materiel kunde inköpas 5 % 
billigare från utlandet skulle varje sådan post prövas av Järnvägsstyrelsen. Betalning 
skulle ske enligt följande:

a) 30 % utbetalades inom en månad efter det att Kungl. Maj:t gett Järnvägsstyrelsen 
i uppdrag att utföra anläggningen.

b) 20 % utbetalades när huvuddelen av anläggningen var levererad.
c) 40 % utbetalades sedan anläggningen efter besiktning och prov ansågs vara utan 

anmärkning
d) 10 % utbetalades efter provkörningar enligt § 10.

§ 13. Om underhållskostnaderna understeg garantikostnaden skulle Järnvägsstyrelsen 
ersätta firmorna med 65 % av detta belopp. Om kostnaderna däremot översteg 
garantibeloppet skulle firmorna betala hela detta belopp till Järnvägsstyrelsen. Dessa 
förhållanden detaljreglerades därefter i en följd av år. 

§ 14. Firmornas garanti för underhållskostnader skulle gälla i två år efter att 
Järnvägsstyrelsen övertagit anläggningen. Garantin kunde i vissa fall förlängas i 
ytterligare 23 år men var då kopplad till en ersättning i förhållande till 
anläggningskostnaden. Järnvägsstyrelsen kunde dock när som helst lösa firmorna från 
garantiåtagandet.
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§ 15. Firmorna var skyldiga att inom tre år efter Järnvägsstyrelsens övertagande av 
anläggningen utan ersättning borttaga den levererade anläggningen inklusive lokomotiv 
och återbetala erhållna medel i följande fall: 

a) Om tillfredsställande driftsäkerhet av den levererade materielen vid banan inte 
kunde hållas.

b) Om viktiga delar av den levererade materielen inte uppfyllde de ställda kraven.
c) Om det efter resultat kunde påvisas att underhållskostnaden översteg den 

garanterade och firmorna inte åtog sig dessa arbeten mot ersättning motsvarande 
de garanterade kostnaderna.

d) Om den garanterade strömförbrukningen överskreds vid provfärder.

§ 16. Järnvägsstyrelsen ägde rätt att på egen bekostnad utöka det elektriska järnvägsnätet 
i anslutning till banan samt att inköpa nya elektriska lokomotiv. Dessa får dock inte skada 
anläggningen. Om inte firmorna får i uppdrag att leverera dessa utvidgningar får de betalt 
med 7 öre för varje främmande lok körd lokomotivkilometer.

§ 17. Järnvägsstyrelsen var inte skyldig att utbetala ersättning för patent till firmorna.

§ 18. Om inte firmorna fullgjorde leveransen inom föreskriven tid utgick vite om 500 kr 
per söckendag.i Undantag från detta godkändes endast om förseningen berodde på strejk, 
lockout, force majeure eller skriftligt anstånd av Järnvägsstyrelsen. Om anläggningen 
försenades mer än ett år på grund av firmorna hade Järnvägsstyrelsen rätt att annullera 
kontraktet, kräva att firmorna nedmonterade anläggningen samt betala vite om 5 % av 
anläggningskostnaden och återbetala utbetalda medel med en ränta om 5 %.
§ 19. Som säkerhet för det åtagna arbetet skulle firmorna 14 dagar efter kontraktets 
godkännande ställa en bankborgen om 5 % av betalningssumman enligt § 12. 
§ 20. Båda firmorna var lika ansvariga för att fullgöra alla delar av kontraktet.
§ 21. Alla utbetalningar från Järnvägsstyrelsen gick till Siemens-Schuckert Werke.
§ 22. Firmorna lydde under svensk lagstiftning och eventuella tvister skulle avgöras i 
svensk domstol.

i Söckendag är lika med vardag. Källa: Nationalencyklopedin.
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Bilaga 6
Körda kilometer tiden 19/1-20 maj 1915

Lok nr Jan feb mars april maj Summa
1 - - - 1096 4128 5224*
2 - - - 580 4128 4708
3-4 816 4344 6837 3999 7224 23220
5-6 2106 3076 7812 8990 - 21984
7-8 1794 5118 6730 7760 - 21402
9-10 2100 4580 6450 7926 5676 26732
11-12 2064 5140 3612 4386 7990 23192
13-14 774 4630 1332 9030 4637 20403
15-16 903 4853 6321 8267 4838 25182
17-18 - 258 7926 6192 2063 16439
19 - - - 193 - 193
20 - - - 709 709*
21-22 - - 5532 8844 5411 19787
23-24 160 777 - - 578 1515
25-26 - - - - - -

P-27 - 246 5004 7523 3612 16385
P-28 564 4465 2580 - - 7609

Z-31 516 765 360 - 660 2301

*Lok 01 och 20 hade i april varit sammankopplade och tillsammans 
tillryggalagd 551 km.

Källa: RA SJ-EBR. Signum FV, Provdrift, rapporter m.m. Uppgifter över körda kilometer för 
Riksgränsbanans elektriska lokomotiv för tiden 19 januari – 20 maj 1915. Kungliga Järnvägs-
styrelsen, Elektrotekniska byrån. 7 juni, 1915.
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184 RA SJ-EBR In och utgående skrivelser 
EII Volym 4 B.2, Brev från Öfverholm till 
byrådirektören vid Banbyrån. 28 juli, 1909.
185 RA SJ-EBR, signum EII:7 M.5, In och 
utgående skrivelser. 26 augusti, 1908.
186 RA SJ-EBR, signum EII:7 M.5, In och 
utgående skrivelser. 26 augusti, 1908.
187 RA SJ-EBR, signum EII:7 M.5, In och 
utgående skrivelser. 26 augusti, 1908.
188 RA SJ-EBR, signum EII:7 M.5, In och 
utgående skrivelser. 26 augusti, 1908.
189 RA SJ-EBR, signum FV, P.M. rörande 
elektrisk drift å statsbanelinjen Kiruna –
Riksgränsen. 27 maj, 1908. s. 13.
190 RA SJ-EBR, signum EII:7 M.5, In och 
utgående skrivelser. 26 augusti 1908.
191 Nordisk Familjebok, Uggleupplagan 
(1923), s. 213. Projekt Runeberg (2010) 
http://runeberg.org/
192 RA Kungliga Järnvägsstyrelsens 
protokoll: elektrotekniska Byrån, signum 
AI:1 protokoll 31 december, 1908.
193 RA SJ-EBR, signum AI, volym 1. 
Protokoll. 18 mars, 1909.
194 RA SJ-EBR, signum BI:9, volym 7. 
Kopiebok 25 augusti, 1908, s. 90. 
195 RA SJ-EBR, signum BI:9, volym 7. 
Kopiebok 25 augusti, 1908, s. 91.
196 RA SJ-EBR, signum BI:9, volym 7. 
Kopiebok 8 september, 1908, s. 119.
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197 RA SJ-EBR, signum BI:9, volym 7. 
Kopiebok 7 september, 1908, s. 111. 
198 RA SJ-EBR, signum BI:9, volym 7. 
Kopiebok 17 september, 1908, s. 156.
199 RA SJ-EBR, signum BI:9, volym 7. 
Kopiebok 1908, s. 244-246.
200 RA SJ-EBR, signum BI:9, volym 7. 
Kopiebok 1908, s. 244.
201 RA SJ-EBR, signum BI:9, volym 7. 
Kopiebok 1908, s. 244-246.
202 RA SJ-EBR, signum EII:15C. In- och 
utgående skrivelser. 4 april, 1912.
203 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från Byrån till Warodell. 20 januari, 
1913.
204 Hansson (1994), s. 78-79 samt 90 ff. Se 
även: RA SJ-EBR. SignumFV:2. Elektrisk 
drift på Riksgränsbanan, allmänt. Dahlander, 
P.M. rörande en till Herr Statsrådet och 
Chefen för Kungl. Civildepartementet 
överlämnad promemoria öfver införandet af 
elektrisk drift på järnvägslinjen Kiruna –
Riksgränsen. 15 november, 1907.
205 Hansson (1994), s. 78 samt not 44, s. 290.
206 RA SJ-EBR. Signum FV:2. Elektrisk 
drift på Riksgränsbanan, allmänt. 
Promemoria öfver införandet af elektrisk 
drift på statsbanan Kiruna – Riksgränsen,
30 maj, 1908.
207 Hansson (1994), s. 78-79. 
208 Hansson (1994), s. 90 ff.
209 RA SJ-EBR. Signum EII Volym 1-73, 
1908-1917 In och utgående skrivelser. 
Volym 4 B-B20 1908-1911. B9-10, British 
Westinghouse Electric & Mfg. Co. Ltd. 
Korrespondens med Järnvägsstyrelsen, 
1908.
210 RA SJ-EBR. SignumBI:9, volym 7. 
Kopiebok, 30 maj, 1908 s. 231.
211 Hansson (1994), s. 80.
212 Hansson (1994), s. 90.
213 RA SJ Administrativa Byrån. Signum 
A1D:1 1908-1912. Protokoll och 
föredragningslistor vid Kungl. Styrelsens 
sammanträden, vid vilka 
järnvägsfullmäktige närvarit. 14 januari, 
1910.
214 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 119, 
1910. 1 Saml., 1 Afd., 6 Band. Bilaga F. 
Kontrakt mellan Kungl. Järnvägsstyrelsen 
och Siemens-Schuckert Werke samt ASEA, 
undertecknad 1 mars, 1910. S. 175 ff.

215 Statistiska centralbyrån (SCB). 
Prisomräknare. 
216 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 119, 
1910. 1 Saml., 1 Afd., 6 Band. s. 1-2.
217 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 119, 
1910. 1 Saml., 1 Afd., 6 Band. s. 2 ff. 
218 3 miljoner kr 1910 motsvarade mer än 
108 miljoner kr i dagens penningvärde. 
Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), 
prisomräknare.
219 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 119, 
1910. 1 Saml., 1 Afd., 6 Band. S. 5-6. 
220 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 119, 
Bilaga C. 1910. 1 Saml., 1 Afd., 6 band. s. 
97.
221 Riksdagens protokoll, 1910. Band 5 
Andra kammaren NR:50. 20 maj, 1910.
222 Norrbottens-Kuriren, 21 maj, 1910.
223 Riksdagens skrifvelser Nr 151, 1910. 10 
Saml., 1 Afd., 1 Band (B). Riksdagens 
skrifvelser 145-201. Riksdagens skrifvelse
till Konungen, i anledning af Kungl. Maj-:ts 
proposition angående uppförande af en 
elektrisk kraftstation vid Porjusfallen i Stora 
Lule älf. 1 juni, 1910.
224 RA SJ-EBR. Signum AI:1. Protokoll 
1910. Kungliga Järnvägsstyrelsens 
protokoll: elektrotekniska Byrån. 26 maj, 
1910.
225 RA SJ-EBR. Signum FVIa:1 Kontrakt 
emellan Järnvägsstyrelsen och Siemens samt 
ASEA. 12 juli 1910.
226 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, 1908-1911 
A6a-A12. A6a ASEA. Brev från 
byrådirektör Öfverholm till ingenjör A. 
Lindén, Västerås. 23 december, 1911.

Kap 3:
Den elektriska 
anläggningen: 
byggnaderna
227 Sjögren (1914), s. 23.
228 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 11, S2/20 1908-
1911. S2, Diverse brev rörande 
Riksgränsbanan. Brev från EBR till 
Siemens. 23 augusti, 1910.
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229 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 7, M-N3, 1908-
1911. M5, Maskindirektören vid 5:e 
distriktet i Luleå. Brev från EBR till 
maskindirektören i Luleå. 3 juni, 1911.
230 Utifrån det undersökta källmaterialet har 
det inte gått att fastställa när dessa båda 
avdelningar upprättades. Källa: RA SJ-EBR, 
In- och utgående skrivelser, volym 21, A15-
A23 1913.  Brev från ASEA till Byrån. 27 
mars, 1913. RA SJ-EBR, In- och utgående 
skrivelser, volym 18, s. 1912. Brev från 
Byrån till Siemes. 22 maj, 1912.
231 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 5, C-G.4. 1908-
1911. E, diverse. Brev från byrådirektör 
Öfverholm till Inspektör över elektriska 
anläggningar E. C. Ericsson. 26 april, 1909.
232 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 5, C-G.4. 1908-
1911. E, diverse. Brev från byrådirektör 
Öfverholm till Inspektör över elektriska 
anläggningar E. C. Ericsson. 28 juni, 1909.
233 Källa: RA SJ-EBR. Signum FV, 
elektrifiering Kiruna – Riksgränsen. 
Preliminärt förslag till tekniskt program för 
införandet af elektrisk drift å statsbanelinjen 
Kiruna - Riksgränsen, september 1909.
234 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B-E6, 1913. 
B3/4 V Bd. P. M. rörande de husbyggnader 
av tegel, som utförts genom Statens 
Järnvägars egen försorg å bandelen Kiruna –
Riksgränsen i samband med denna bandels 
elektrifiering. 18 juli, 1913.
235 RA SJ-EBR. Signum BI:9, Kopiebok. 
Volym 7, s. 181. 1908. Brev från Öfverholm 
till Maskiningenjör H. Lenström i Kiruna, 8 
oktober, 1908.
236 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A6s-A12 
1908-1911. A6a, ASEA Riksgränsbanan, 
Brev från ASEA till EBR. 15 november, 
1910.
237 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A6s-A12 
1908-1911. A6a, ASEA Riksgränsbanan, 
Brev från ASEA till EBR.15 december 
1910.
238 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A6s-A12 
1908-1911. A6a, ASEA Riksgränsbanan, 
Brev från EBR till ASEA. 8 december, 
1910.

239 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A6s-A12 
1908-1911. A6a, ASEA Riksgränsbanan, 
Brev från ASEA till EBR.15 december 
1910.
240 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A6s-A12 
1908-1911. A6a, ASEA Riksgränsbanan, 
Brev från EBR till ASEA. 2 januari, 1911.
241 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A6s-A12 
1908-1911. A6a, ASEA Riksgränsbanan, 
Brev från ASEA till EBR. 3 januari, 1911.
242 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A6s-A12 
1908-1911. A6a, ASEA Riksgränsbanan, 
Brev från ASEA till EBR. 19 januari, 1911.
243 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A6s-A12 
1908-1911. A6a, ASEA Riksgränsbanan,
Brev från EBR till ASEA. 19 februari, 1911.
244 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 5, C-G4, 1908-
1911. D2, Distriktsförvaltningen 5:e 
distriktet. Brev från EBR till 
distriktsförvaltningen för 5:e distriktet i 
Luleå. 12 april, 1911.
245 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 4, B-B20, 1908-
1911. B3, Bandirektören i Luleå. Brev från 
EBR till bandirektören i Luleå. 22 april, 
1911.
246 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 4, B-B20, 1908-
1911. B3, Bandirektören i Luleå. Brev från 
EBR till bandirektören i Luleå. 22 april, 
1911.
247 RA-EBR. Signum EII, In- och utgående 
skrivelser. Volym 5, C-G4, 1908-1911. D2, 
Distriktsförvaltning 5:e distriktet. Brev från 
distriktsförvaltningen vid 5:e distriktet till 
EBR. 5 maj, 1911.
248 RA SJ-EBR. Signum BIV: 4, Registratur. 
Brev från Kungliga järnvägsstyrelsen, 
Klemming och Öfverholm, till 
distriktsförvaltningen 5:e distriktet i Luleå. 
11 juni, 1911.
249 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 9 S3-V1, 1908-
1911. T6, Trafikbyrån. Från EBR till 
trafikByrån. 23 maj, 1911.
250 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 7, M-N3, 1908-
1911. M5, Maskindirektören vid 5:e 
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distriktet i Luleå. Brev från EBR till 
maskindirektören i Luleå. 29 april, 1911
251 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 8, O – S2, 1908-
1911. O1, Oerlikon. Brev från EBR till 
ingenjör Nils Westberg, Oerlikon. 9 mars, 
1911.
252 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 28 1908-1911. 
V6, distriktsförvaltningen 5:e distriktet. Brev 
från Kungliga järnvägsstyrelsen, Klemming 
och Öfverholm, till distriktsförvaltningen 5:e 
distriktet i Luleå. 19 juni, 1911.
253 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10, V2 – Ö2, 
1908 – 1911. V3. Brev från EBR till T. 
Warodell. 9 augusti, 1911. 
254 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10 V2-Ö2, 
1908-1911. W3, Warodell. Brev från 
Öfverholm till Warodell. 4 juli 1911. 
255 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10 V2-Ö2, 
1908-1911. W3, Warodell. Brev från 
Öfverholm till Warodell. 19 juli 1911.
256 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 5, C-G4, 1908-
1911. D2, Distriktsförvaltningen 5:e 
distriktet. Brev från EBR till 
distriktsförvaltningen för 5:e distriktet i 
Luleå. 3 juni, 1911.
257 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 5, C-G4, 1908-
1911. D2, Distriktsförvaltningen 5:e 
distriktet. Brev från distriktsförvaltningen 
för 5:e distriktet i Luleå till EBR. 11 juni, 
1911.
258 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och
utgående skrivelser. Volym 2, A6s-A12 
1908-1911. A6a, ASEA Riksgränsbanan, 
Brev från EBR till ASEA. 30 juni 1911.
259 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A6s-A12 
1908-1911. A6a, ASEA Riksgränsbanan, 
Brev från ASEA:s direktör J. S. Edström till 
EBR. 1 juli, 1911.
260 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A6s-A12 
1908-1911. A6a, ASEA Riksgränsbanan, 
Brev från EBR till ASEA. 30 juni 1911.
261 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 5, C-G4, 1908-
1911. D2, Distriktsförvaltningen 5:e 
distriktet. Brev från EBR till 

distriktsförvaltningen vid 5:e distriktet. 3 
juli, 1911.
262 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 5, C-G4, 1908-
1911. D2, Distriktsförvaltningen 5:e 
distriktet. Brev från distriktsförvaltningen 
för 5:e distriktet i Luleå till EBR. 11 juli, 
1911.
263 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 5, C-G4, 1908-
1911. D2, Distriktsförvaltningen 5:e 
distriktet. Brev från EBR till 
distriktsförvaltningen vid 5:e distriktet. 20 
juli, 1911.
264 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B-E6, 1913. 
B3/4 V Bd. P. M. rörande de husbyggnader 
av tegel, som utförts genom Statens 
Järnvägars egen försorg å bandelen Kiruna –
Riksgränsen i samband med denna bandels 
elektrifiering. 18 juli, 1913.
265 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 4, B-B20, 1908-
1911. B3, Bandirektören i Luleå. Brev från 
baningenjör Gärde i Kiruna till 
bandirektören i Luleå. 14 augusti, 1911.
266 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 4, B-B20, 1908-
1911. B3, Bandirektören i Luleå. Brev från 
EBR till bandirektören i Luleå. 4 september, 
1911.
267 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B-E6, 1913. 
B3/4 V Bd. P. M. rörande de husbyggnader 
av tegel, som utförts genom Statens 
Järnvägars egen försorg å bandelen Kiruna –
Riksgränsen i samband med denna bandels 
elektrifiering. 18 juli, 1913.
268 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A6s-A12 
1908-1911. A6a, ASEA Riksgränsbanan, 
Brev från ing. Hamberg, ASEA till EBR. 14 
juli, 1911.
269 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A6s-A12 
1908-1911. A6a, ASEA Riksgränsbanan, 
Brev från EBR till ASEA. 15 juli, 1911.
270 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A6s-A12 
1908-1911. A6a, ASEA Riksgränsbanan, 
Brev från EBR till ASEA. Exempelvis 24/7, 
29/7, 31/7 och 5 augusti, 1911.
271 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A6s-A12 
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1908-1911. A6a, ASEA Riksgränsbanan, 
Brev från ASEA till EBR. 7 november, 
1911.
272 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och
utgående skrivelser. Volym 7, M-N3, 1908-
1911. M5, Maskindirektören vid 5:e 
distriktet i Luleå. Brev från EBR till 
maskindirektören i Luleå. 9 mars, 1911.
273 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 7, M-N3, 1908-
1911. M5, Maskindirektören vid 5:e 
distriktet i Luleå. Brev från EBR till 
maskindirektören i Luleå. 27 maj, 1911.
274 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 7, M-N3, 1908-
1911. M5, Maskindirektören vid 5:e 
distriktet i Luleå. Brev från EBR till 
maskindirektören i Luleå. 27 maj, 1911.
275 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 7, M-N3, 1908-
1911. M5, Maskindirektören vid 5:e 
distriktet i Luleå. Brev från 
maskindirektören i Luleå till EBR. 30 maj, 
1911.
276 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 5 C-G4, 1908-
1911. D2, Distriktsförvaltningen 5:e 
distriktet. Brev från EBR till 
distriktsförvaltningen 5:e distriktet. 27 maj, 
1911.
277 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 7,meter– N3, 
1908-1911. M5 Maskindirektören vid 5:e
distriktet i Luleå. Brev från EBR till 
maskindirektören i Luleå. 24 augusti, 1911.
278 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10 V2-Ö2, 
1908-1911. W3, Warodell. Brev från 
Öfverholm till Warodell. 9 augusti, 1911. 
279 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10 V2-Ö2, 
1908-1911. W3, Warodell. Brev från 
Öfverholm till Warodell.6 september, 1911.
280 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10 V2-Ö2, 
1908-1911. W3, Warodell. Brev från 
Öfverholm till Warodell. 30 augusti, 1911.
281 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10 V2-Ö2, 
1908-1911. W3, Warodell. Brev från 
Öfverholm till Warodell. 4 september, 1911.
282 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B-E6, 1913. 
B3/4 V Bd. P. M. rörande de husbyggnader 

av tegel, som utförts genom Statens 
Järnvägars egen försorg å bandelen Kiruna –
Riksgränsen i samband med denna bandels 
elektrifiering. 18 juli, 1913.
283 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A6s-A12 
1908-1911. A6a, ASEA Riksgränsbanan, 
Korrespondens mellan EBR och ASEA. 
September – december 1911.
284 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 5 C-G4, 1908-
1911. D2, Distriktsförvaltningen 5:e 
distriktet. Brev från EBR till 
distriktsförvaltningen 5:e distriktet. 14 
november, 1911.
285 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 5 C-G4, 1908-
1911. D2, Distriktsförvaltningen 5:e 
distriktet. Brev från distriktsförvaltningen 
5:e distriktet till EBR. 19 december, 1911.
286 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 4 B-B20, 1908-
1911. B3, Bandirektören Luleå. Brev från 
Bandirektören vid 5:e distriktet i Luleå till 
EBR. 22 december, 1911.
287 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A6s-A12 
1908-1911. A6a, ASEA Riksgränsbanan, 
Brev från EBR till ASEA. 1 november, 
1911.
288 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 15, B – F, 1912. 
B3, Bandirektören i Luleå. Brev från Gärde 
till bandirektören i Luleå. 22 februari, 1912. 
Vidaresänt till EBR, 25 februari, 1912.
289 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 15, B – F, 1912. 
B3, Bandirektören i Luleå. Brev från EBR 
till bandirektören i Luleå. 2 mars, 1912.
290 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 15, B – F, 1912. 
B3, Bandirektören i Luleå. Brev från EBR 
till bandirektören i Luleå. 2 mars, 1912.
291 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 15, B – F, 1912. 
B3, Bandirektören i Luleå. Brev från EBR 
till bandirektören i Luleå. april – juli, 1912.
292 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B-E6, 1913. 
B3/4 V Bd. P. M. rörande de husbyggnader 
av tegel, som utförts genom Statens 
Järnvägars egen försorg å bandelen Kiruna –
Riksgränsen i samband med denna bandels 
elektrifiering. 18 juli, 1913.
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293 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B-E6, 1913. 
B3/4 V Bd. P. M. rörande de husbyggnader 
av tegel, som utförts genom Statens 
Järnvägars egen försorg å bandelen Kiruna –
Riksgränsen i samband med denna bandels 
elektrifiering. 18 juli, 1913.
294 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B-E6, 1913. 
B3/4 V Bd. P. M. rörande de husbyggnader 
av tegel, som utförts genom Statens 
Järnvägars egen försorg å bandelen Kiruna –
Riksgränsen i samband med denna bandels 
elektrifiering. 18 juli, 1913.
295 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B-E6, 1913. 
B3/4 V Bd. P. M. rörande de husbyggnader 
av tegel, som utförts genom Statens 
Järnvägars egen försorg å bandelen Kiruna –
Riksgränsen i samband med denna bandels 
elektrifiering. 18 juli, 1913.
296 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B-E6, 1913. 
B3/4 V Bd. P. M. rörande de husbyggnader 
av tegel, som utförts genom Statens 
Järnvägars egen försorg å bandelen Kiruna –
Riksgränsen i samband med denna bandels 
elektrifiering. 18 juli, 1913.
297 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B-E6, 1913. 
B3/4 V Bd. P. M. rörande de husbyggnader 
av tegel, som utförts genom Statens 
Järnvägars egen försorg å bandelen Kiruna –
Riksgränsen i samband med denna bandels 
elektrifiering. 18 juli, 1913.
298 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B-E6, 1913. 
B3/4 V Bd. P. M. rörande de husbyggnader 
av tegel, som utförts genom Statens 
Järnvägars egen försorg å bandelen Kiruna –
Riksgränsen i samband med denna bandels 
elektrifiering. 18 juli, 1913.
299 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B-E6, 1913. 
B3/4 V Bd. P. M. rörande de husbyggnader 
av tegel, som utförts genom Statens 
Järnvägars egen försorg å bandelen Kiruna –
Riksgränsen i samband med denna bandels 
elektrifiering. 18 juli, 1913.
300 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 15, B – F, 1912. 
B3, Bandirektören i Luleå. Brev från EBR 
till baningenjör Gärde i Kiruna. Oktober -
november, 1912.

301 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B-E6, 1913. 
B3/4 V Bd. P. M. rörande de husbyggnader 
av tegel, som utförts genom Statens 
Järnvägars egen försorg å bandelen Kiruna –
Riksgränsen i samband med denna bandels 
elektrifiering. 18 juli, 1913.
302 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och
utgående skrivelser. Volym 23, B-E6, 1913. 
B3/4 V Bd. P. M. rörande de husbyggnader 
av tegel, som utförts genom Statens 
Järnvägars egen försorg å bandelen Kiruna –
Riksgränsen i samband med denna bandels 
elektrifiering. 18 juli, 1913.
303 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 19, T – Ö, 1912. 
V6, Warodell. Brev från EBR till Warodell. 
25 november, 1912.
304 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B-E6, 1913. 
B3/4 V Bd. P.M. rörande de husbyggnader 
av tegel, som utförts genom Statens 
Järnvägars egen försorg å bandelen Kiruna –
Riksgränsen i samband med denna bandels 
elektrifiering. 18 juli, 1913.
305 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 19, T – Ö, 1912. 
V6, Warodell. Brev från EBR till Warodell. 
25 november, 1912.
306 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B – E6, 
1913. B3, Bandirektören Luleå. Brev från 
bandirektören i Luleå till EBR. 19 juli, 1913.
307 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B-E6, 1913. 
B3/4 V Bd. P. M. rörande de husbyggnader 
av tegel, som utförts genom Statens 
Järnvägars egen försorg å bandelen Kiruna –
Riksgränsen i samband med denna bandels 
elektrifiering. 18 juli, 1913
308 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B – E6, 
1913. B3, Bandirektören Luleå. Brev från 
EBR till bandirektören i Luleå. 11 juni, 
1913.
309 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B – E6, 
1913. B3, Bandirektören Luleå. Brev från 
bandirektören i Luleå till EBR. 19 juli, 1913.
310 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B – E6, 
1913. B3, Bandirektören Luleå. Brev från 
bandirektören i Luleå till EBR. 19 juli, 1913.
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311 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
1913. H9, Hedin. Brev från Hedin till EBR. 
18 november, 1913.
312 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 16, G – N, 1912. 
H9, Erik Hedin. Brev från Öfverholm till 
Erik Hedin. 22 mars, 1912.
313 RA SJ-EBR. Signum BIV, Registratur. 
Volym 2, 1909. Dispensansökan ställd till 
konungen. 31 juli, 1909.
314 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 16, G – N, 1912. 
H9, Erik Hedin. Brev från EBR till Erik 
Hedin. 13 mars, 1912.
315 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 16, G – N, 1912. 
H9, Erik Hedin. Brev från Erik Hedin till 
Öfverholm. 25 mars, 1912.
316 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 16, G – N, 1912. 
H9, Erik Hedin. Brev från EBR till Erik 
Hedin. 30 december, 1912.
317 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 16, G – N, 1912. 
H9, Erik Hedin. Brev från Erik Hedin till 
Öfverholm. 31 december, 1912.
318 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 7, M-N3, 1908-
1911. M5, Maskindirektören vid 5:e 
distriktet i Luleå. Brev från EBR till 
maskindirektören i Luleå. 17 februari, 1911.
319 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 7, M-N3, 1908-
1911. M5, Maskindirektören vid 5:e 
distriktet i Luleå. Brev från 
maskindirektören vid 5:e distriktet till EBR. 
23 februari, 1911.
320 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A6s-A12 
1908-1911. A6a, ASEA Riksgränsbanan, 
Brev från ASEA till EBR. 19 oktober, 1911.
321 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 21, A15 – A23, 
1913. A 23, Allmänna Svenska 
(Revisionsverkstaden). Brev från EBR till 
ASEA. 27 februari, 1913.
322 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 21, A15 – A23, 
1913. A 23, Allmänna Svenska 
(Revisionsverkstaden). Brev från EBR till 
ASEA. 19 mars, 1913.
323 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 21, A15 – A23, 

1913. A 23, Allmänna Svenska 
(Revisionsverkstaden). Brev från ASEA till 
EBR. 18 april, 1913.
324 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 7, M-N3, 1908-
1911. M5, Maskindirektören vid 5:e 
distriktet i Luleå. Brev från EBR till 
maskindirektören vid 5:e distriktet. 19 maj, 
1911.
325 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 4, B-B20, 1908-
1911. B3, Bandirektören Luleå. Brev från 
EBR till bandirektören i Luleå. 30 maj, 
1911.
326 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 5 C-G4, 1908-
1911. D2, Distriktsförvaltningen 5:e 
distriktet. Brev från EBR till 
distriktsförvaltningen 5:e distriktet. 21 juni, 
1911.
327 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B-E6, 1913. 
B3/4 V Bd. P.M. rörande de husbyggnader 
av tegel, som utförts genom Statens 
Järnvägars egen försorg å bandelen Kiruna –
Riksgränsen i samband med denna bandels 
elektrifiering. 18 juli, 1913.
328 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 19, T – Ö, 1912. 
V6, Warodell. Brev från EBR till Warodell. 
25 november, 1912.
329 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B – E6, 
1913. B3, Bandirektören Luleå. Brev från 
bandirektören i Luleå till EBR. 19 juli, 1913.
330 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B-E6, 1913. 
B3/4 V Bd. P. M. rörande de husbyggnader 
av tegel, som utförts genom Statens 
Järnvägars egen försorg å bandelen Kiruna –
Riksgränsen i samband med denna bandels 
elektrifiering. 18 juli, 1913.
331 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B-E6, 1913. 
B3/4 V Bd. P. M. rörande de husbyggnader 
av tegel, som utförts genom Statens 
Järnvägars egen försorg å bandelen Kiruna –
Riksgränsen i samband med denna bandels 
elektrifiering. 18 juli, 1913.
332 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 21, A15 – A23, 
1913. A 23, Allmänna Svenska 
(Revisionsverkstaden). Brev från EBR till 
ASEA. 5 mars, 1913.
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333 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 21, A15 – A23,
1913. A 23, Allmänna Svenska 
(Revisionsverkstaden). Brev från EBR till 
ASEA. 5 mars, 1913.
334 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 25, J – P9, 1913. 
Brev från Öfverholm till K. Bildt, LKAB. 28 
mars, 1913.
335 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 25, J – P9, 1913. 
Brev H. Lundbohm, LKAB, till Öfverholm. 
3 april, 1913.
336 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 25, J – P9, 1913. 
Brev från K. Bildt, LKAB till Öfverholm. 3 
april, 1913.
337 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 25, J – P9, 1913. 
M5, Maskindirektören. Brev från EBR till 
maskindirektören vid 5:e distriktet i Luleå. 
21 oktober, 1913.
338 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 27, S – U1, 
1913. Brev från EBR till Siemens. 6 maj, 
1913.
339 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
1913. P. M. angående verkmästare för 
kontroll av montaget av Riksgränsbanans 
transformatorstationer. 8 juli, 1913.
340 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 27, S – U1, 
1913. Brev från EBR till Siemens. 6 maj, 
1913.
341 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
1913. P. M. angående verkmästare för 
kontroll av montaget av Riksgränsbanans 
transformatorstationer. 8 juli, 1913.
342 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 27, S – U1, 
1913. Brev från EBR till byrådirektör 
Trafikbyrån. 27 maj, 1913
343 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 27, S – U1, 
1913. Brev från EBR till byrådirektör 
Trafikbyrån. 19 juni, 1913
344 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 27, S – U1, 
1913. Brev från EBR till byrådirektör 
Trafikbyrån. 7 juli, 1913
345 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 59, M2 – R4, 

1916. R4, Rahmberg H. Arbetsbetyg skrivet 
av Öfverholm 14 mars, 1916.
346 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 26, R – R12, 
1913. R4 Rahmberg. Brev från EBR till 
Rahmberg, 14 februari, 1913.
347 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 26, R – R12, 
1913. R4 Rahmberg. Brev från EBR till 
Rahmberg, 28 mars, 1913.
348 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 27, S – U1, 
1913. Brev från EBR till byrådirektör 
Trafikbyrån. 7 och 19 juli, 1913
349 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
1913. H9, Hedin. Brev från EBR till Hedin. 
3 januari, 1913.
350 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 25, J – P9, 1913. 
M5, Maskindirektören. Brev från EBR till 
maskindirektören vid 5:e distriktet i Luleå. 
15 september, 1913.
351 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 25, J – P9, 1913. 
M5, Maskindirektören. Brev från EBR till 
maskindirektören vid 5:e distriktet i Luleå. 8 
oktober, 1913.
352 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 25, J – P9, 1913. 
M5, Maskindirektören. Brev från 
maskindirektören vid 5:e distriktet i Luleå 
till EBR. 10 oktober, 1913.
353 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 25, J – P9, 1913. 
M5, Maskindirektören. Brev från 
maskindirektören vid 5:e distriktet i Luleå 
till EBR. 10 oktober, 1913.
354 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 25, J – P9, 1913. 
M5, Maskindirektören. Brev från 
maskindirektören vid 5:e distriktet i Luleå 
till EBR. 10 oktober, 1913.
355 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
1913. H9, Hedin. Brev från Hedin till 
Öfverholm. 30 oktober, 1913.
356 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
1913. H9, Hedin. Brev från Öfverholm till 
Hedin. 3 november, 1913.
357 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
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1913. H9, Hedin. Brev från Hedin till EBR. 
6 november, 1913.
358 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
1913. H9, Hedin. Brev från Hedin till EBR. 
15 november, 1913.
359 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
1913. H9, Hedin. Brev från Hedin till EBR. 
18 december, 1913.
360 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
1913. H9, Hedin. Brev från Hedin till 
baningenjören i Kiruna. 31 december, 1913.
361 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 21, A15 – A23, 
1913. A15, Allmänna Svenska 
(Transformatorerna). Brev från EBR till 
ASEA. 31 januari, 1913.
362 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 23, B – E6, 
1913. B3, Bandirektören Luleå. Brev från 
EBR till bandirektören i Luleå. 11 juni, 
1913.
363 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 21, A15 – A23, 
1913. A 23, Allmänna Svenska 
(Transformatorstationerna). 1913.
364 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Siemens. Brev från EBR till Siemens. 9 juli, 
1912.
365 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Siemens. Brev från EBR till Siemens. 1 juli, 
1912.
366 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Siemens. Brev från EBR till Siemens. 9 juli, 
1912.
367 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Siemens. Brev från EBR till Siemens. 17 
juli, 1912.
368 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 15, B – F, 1912. 
B14, Maskinbyrån. Brev från EBR till 
byrådirektören vid Maskinbyrån. 3 januari, 
1912.
369 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 27, S-U1, 1913. 
T10. Brev från Kungl Järnvägsstyrelsen till 
maskindirektören vid centralverkstaden i 
Örebro. 11 januari 1913.

370 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 27, S-U1, 1913. 
Föreskrifter för handhavande av vagn litt. 
So2. Juli 1913.
371 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 21, A15 – A23, 
1913. A 23, Allmänna Svenska 
(Transformatorstationerna). Brev från ASEA 
till EBR. 21 juli, 1913.
372 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 22, 1913. 
Allmänna Svenska (Diverse, 
Riksgränsbanan). Brev från ASEA till EBR. 
Oktober – september, 1913.
373 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
1913. P. M. angående verkmästare för 
kontroll av montaget av Riksgränsbanans 
transformatorstationer. 8 juli, 1913.
374 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 27, S – U1, 
1913. T4. Brev från EBR till trafikinspektör 
E. Winnberg, Kiruna. 11 augusti, 1913.
375 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
1913. H9, Hedin. Brev från Hedin till EBR. 
15 november, 1913.
376 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
1913. H9, Hedin. Brev från EBR till Hedin. 
18 november, 1913.
377 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
1913. H9, Hedin. Brev från Hedin till 
baningenjören i Kiruna. 26 november, 1913.
378 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
1913. H9, Hedin. Brev från EBR till Hedin. 
21 november, 1913.
379 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
1913. H9, Hedin. Brev från EBR till Hedin. 
21 november, 1913.
380 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 43, B2 – D2, 
1915. Brev från EBR tioll 
distriktsförvaltningen vid %:e distriktet, 
Luleå. 12 mars, 1915.
381 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
1913. H9a, Hedin. Rapport rörande 
transformatorstationerna. 31 december, 
1913.
382 Serrander (1910), s. 16.
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Kap 4:
Den elektriska 
anläggningen: 
ledningsnätet
383 RA SJ-EBR. Signum FV, Elektrifieringen 
Kiruna – Riksgränsen. Uppgift över tunnlar 
och snögallerier mellan Abisko och 
Riksgränsen. 7 augusti, 1909.
384 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 4, B-B20, 1908-
1911. B3. Brev från B. H. Santesson vid 5:e 
distriktet i Luleå till Öfverholm. 10 januari, 
1909.
385 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A6a – A12 
1908-1911. A6a, ASEA Riksgränsbanan. 
Brev från ASEA till Öfverholm, 11 oktober, 
1909.
386 Teknisk Tidskrift (1910), Häft 6. 
Elektroteknik, 1 juni. s. 83.
387 RA SJ-EBR. Signum BI:9, Kopiebok. 
Volym 7, s. 181. 1908. Brev från Öfverholm 
till Maskiningenjör H. Lenström i Kiruna, 8 
oktober, 1908.
388 RA SJ-EBR. Signum FV, elektrifiering 
Kiruna – Riksgränsen. Tekniskt program för 
understationer, matare- och kontaktledningar 
samt kraftstation till bandelen Kiruna –
Riksgränsen. 4 augusti, 1909.
389 RA SJ-EBR. Signum FV, elektrifiering 
Kiruna – Riksgränsen. Tekniskt program för 
understationer, matare- och kontaktledningar 
samt kraftstation till bandelen Kiruna –
Riksgränsen. 4 augusti, 1909.
390 RA SJ-EBR. Signum BI:9 volym 7 
kopiebok1908. Brev från Byrådirektör Ivan 
Öfverholm till jägmästare Albert Öfverholm. 
26 oktober, 1908. S. 210.
391 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 4, B – B20, 
1908-1911. B 18, Byggnadsbyrån. Brev från 
Öfverholm till överingenjören vid Statens 
Järnvägsbyggnader, byggnadsbyrån. 21 maj, 
1909. 
392 RA SJ-EBR. Signum FV, elektrifiering 
Kiruna – Riksgränsen. Preliminärt förslag 
till tekniskt program för införandet af 
elektrisk drift å statsbanelinjen Kiruna -
Riksgränsen, september 1909.

393 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 1 A-A6, 1908-
1911. A6, ASEA. Från Järnvägsstyrelsen till 
ASEA, 14 augusti, 1909. 
394 RA SJ-EBR. Oförtecknat material, EBR 
101-200. EBR 136. Brev från Carl G. Brinck 
vid distriktsförvaltningen 5:e distriktet i 
Luleå till EBR. 28 maj, 1909.
395 RA SJ-EBR. Oförtecknat material, EBR 
101-200. EBR 138. Brev från A. B. Gärde i 
Kiruna till EBR. 28 maj, 1909.
396 RA SJ-EBR. Oförtecknat material, EBR 
101-200. EBR 138. Brev från byrådirektör 
Öfverholm till baningenjör Gärde i Kiruna. 4 
juni, 1909.
397 RA SJ-EBR. Oförtecknat material, EBR 
101-200. EBR 138. Brev från byrådirektör 
Öfverholm till baningenjör Gärde i Kiruna. 4 
juni, 1909.
398 RA SJ-EBR. Oförtecknat material, EBR 
101-200. EBR 138. Telegram från 
baningenjör Gärde i Kiruna till byrådirektör 
Öfverholm. 8 och 9 juni, 1909.
399 RA SJ-EBR. Oförtecknat material, EBR 
101-200. EBR 135,b. P.M. angående 
stakning af överföringsledningar för 
bandelen Kiruna – Riksgränsen.
400 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 1 A-A6 1908-
1911. A, Allmänt. Vitsord för ingenjör Karl 
Ahlberg, 7 augusti, 1909.
401 RA SJ-EBR. Signum AI:1. Protokoll 
1910. Kungliga Järnvägsstyrelsens 
protokoll: elektrotekniska Byrån. 26 maj, 
1910.
402 RA SJ-EBR. Oförtecknat material, EBR 
301-400. EBR 306. P.M. angående stakning 
af öfverföringsledningar Porjus – Kiruna. 25 
maj, 1910.
403 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 5, C-G4 1908-
1911. D2, Distriktsförvaltningen 5:e 
distriktet. Brev från byrådirektör Öfverholm 
till Distriktsförvaltningen 5:e distriktet i 
Luleå. 26 maj, 1910.
404 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 9, S3-V1, 1908-
1911. T6, Trafikbyrån. Från EBR till 
trafikbyrån, 15 oktober, 1910.
405RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 25, J-P9, 1913. 
Begäran från Järnvägsstyrelsen till Kungl. 
Maj:t att få tillstånd till att utföra och nyttja 
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högspänningsledningar vid Riksgränsbanan. 
28 oktober, 1913.
406 ASEA (1915), s. 31.
407 Hansson (1994)
408 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser Volym 15, D2. 3 maj, 
1912.
409 RA SJ, Kungliga järnvägsstyrelsen. 
Signum E1, Kungliga brev och 
Ämbetsskrivelser. Volym 55 (1910-1915). 
Brev från Kungl. Maj:t till 
Järnvägsstyrelsen, skickat 28 oktober 1910.
410 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 5, C-G4, 1908 –
1911. D5, Domänstyrelsen. Brev från Kungl. 
Järnvägsstyrelsen genom Klemming och 
Öfverholm till Kungl. Domänstyrelsen. 8 
november, 1911.
411 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 5, C-G4, 1908 –
1911. D5, Domänstyrelsen. Brev från Kungl. 
Domänstyrelsen till överjägmästaren i Luleå. 
23 november, 1911.
412 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 5, C-G4, 1908 –
1911. D2,. Brev från EBR till 
distriktsförvaltningen vid 5:e distriktet i 
Luleå. 23 november, 1911.
413 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10 V2-Ö2, 
1908-1911. W3, Warodell. Brev från 
Öfverholm till Warodell. 4 juli, 1911.
414 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10 V2-Ö2, 
1908-1911. W3, Warodell. Brev från 
Öfverholm till Warodell. 9 augusti, 1911.
415 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10 V2-Ö2, 
1908-1911. W3, Warodell. Brev från 
Öfverholm till Warodell. 14 augusti, 1911.
416 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 4 B – B20, 1908 
– 1911. B 14, Maskinbyrån. Brev från EBR 
till byrådirektör maskinbyrån. 28 augusti, 
1911.
417 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 5 C-G4, 1908-
1911. D2, Distriktsförvaltningen 5:e 
distriktet. Brev från Maskinbyrån till 
distriktsförvaltningen 5:e distriktet. 31 
augusti, 1911.
418 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 4, B- B20, 1908 

– 1911. B14, Maskinbyrån. Brev från EBR 
till maskinbyrån. 2 december, 1911.
419 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 8, O – S2, 1908 
– 1911. R6. Brev från EBR till 
Riksgränsbanans elektrifieringsbyrå (Reb). 2 
september 1911.
420 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 8, O-S2, 1908 –
1911. R6. Brev från Öfverholm till Reb. 7 
september, 1911.
421 Ra SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10, V2-Ö2, 
1908-1911. V3. Brev från EBR till 
Warodell. 26 augusti, 1911.
422 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 4, B-B20. 1908-
1911. B3, Bandirektören Luleå. Brev från 
EBR till bandirektören vid 5:e distriktet i 
Luleå. 30 augusti, 1911.
423 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 5, C – G4, 1908 
– 1911. D2, Distriktsförvaltningen Luleå. 
Brev från EBR till distriktsförvaltningen vid 
5:e distriktet i Luleå. 20 september, 1911.
424 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 5, C – G4, 1908 
– 1911. D2, Distriktsförvaltningen Luleå. 
Brev från Bandirektören i Luleå till EBR.3 
oktober, 1911.
425 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10 V2-Ö2, 
1908-1911. W3, Warodell. Brev från 
Öfverholm till Warodell. 23 augusti, 1911.
426 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10 V2-Ö2, 
1908-1911. W3, Warodell. Brev från 
Öfverholm till Warodell. 23 augusti, 1911.
427 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 6, H – L9. 1908 
– 1911. L7 LKAB. Brev från EBR till 
LKAB. 12 oktober, 1911.
428 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 6, H – L9. 1908 
– 1911. L7 LKAB. Brev från LKAB till 
EBR. 8 november, 1911.
429 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 6, H – L9. 1908 
– 1911. L7 LKAB. Brev från EBR till 
LKAB. 10 november, 1911.
430 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 4, B-B20. 1908-
1911. B3, Bandirektören Luleå. Brev från 
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EBR till bandirektören vid 5:e distriktet i 
Luleå. 25 november, 1911.
431 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 4, B-B20. 1908-
1911. B3, Bandirektören Luleå. Brev från 
EBR till bandirektören vid 5:e distriktet i 
Luleå. 12 december, 1911.
432 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 15, B-F, 1912. 
B3, Bandirektören i Luleå. Brev från 
baningenjör Gärde till bandirektör 
Santesson. 28 december, 1911.
433 Öfverholm, I. (1913) Riksgränsbanans 
Kontaktledningar. Teknisk Tidskrift (1913), 
häfte 9, Elektroteknik. 3 september.
434 Statens Järnvägars Publikationer. 
Meddelande från Kungl. Järnvägsstyrelsen. 
Nr. 6. Utredningar Angående 
Riksgränsbanans Elektrifierineg. Stockholm: 
K.L. Beckmans Tryckeri, 1911.  s. 15.
435 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 3, AA – AÅ, 
1908 – 1911. AS, Stolpar för 
Riksgränsbanan. Brev från EBR till 
byrådirektören Förrådsbyrån. 29 juli, 1911.
436 SJ-EBR. Signum EII, In- och utgående 
skrivelser. Volym 10, V2 – Ö2. 1908 –
1911. Ö2, Öfverholm. Brev från Montelius 
till Öfverholm. 21 juni, 1911.
437 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 3, AA – AÅ, 
1908 – 1911. Af1, Fackverksstolpar till 
riksgränsbanan. Brev från ASEA till EBR. 
23 augusti, 1911.
438 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2 A6a – A12, 
1908 – 1911. A6a, ASEA Riksgränsbanan. 
Brev från EBR till ASEA. 4 oktober, 1911.
439 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 25, J-P9, 1913. 
Begäran från Järnvägsstyrelsen till Kungl. 
Maj:t att få tillstånd till att utföra och nyttja 
högspänningsledningar vid Riksgränsbanan. 
28 oktober, 1913.
440 ASEA (1915), s. 40 -41.
441 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 25, J-P9, 1913. 
Begäran från Järnvägsstyrelsen till Kungl. 
Maj:t att få tillstånd till att utföra och nyttja 
högspänningsledningar vid Riksgränsbanan. 
28 oktober, 1913.
442 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2 A6a – A12, 

1908 – 1911. A6a, ASEA Riksgränsbanan. 
Brev från EBR till ASEA. 7 oktober, 1911.
443 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2 A6a – A12, 
1908 – 1911. A6a, ASEA Riksgränsbanan. 
Brev från EBR till ASEA. 12 oktober, 1911.
444 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10 V2-Ö2, 
1908-1911. W3, Warodell. Brev från 
Öfverholm till Warodell. 13 oktober, 1911.
445 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 12, S2/20, 1908 
– 1911. S2/20, 1911 Ledningar. Brev från 
EBR till Siemens. 21 november, 1911.
446 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 3, AA-AÅ, 1908 
– 1911. AS5, Järnstolpar till 
Riksgränsbanans kontaktledning. Brev från 
EBR till Förrådsbyrån. 15 november, 1911.
447 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 3, AA-AÅ, 1908 
– 1911. AS5, Järnstolpar till 
Riksgränsbanans kontaktledning. Brev från 
EBR till Förrådsbyrån. 15 november, 1911.
448 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 3, AA-AÅ, 1908 
– 1911. AS5, Järnstolpar till 
Riksgränsbanans kontaktledning. Brev från 
Förrådsbyrån till flera företag angående 
anbud av järn till stolpar. 18 november, 
1911.
449 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 14b, AF2 – AT 
1912. AS5, Stolpar för Riksgränsbanan. 
Kontrakt mellan Kungl. Järnvägsstyrelsen 
och Stora Kopparbergs Aktiebolag i Falun. 
Undertecknat 12 och 14 december, 1911.
450 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 14b, AF2 – AT, 
1912. AS5, Stolpar för Riksgränsbanan. 
Kontrakt mellan Kungl. Järnvägsstyrelsen 
och Aktiebolaget Södertälje Verkstäder. 
Undertecknat 16 och 18 december, 1911.
451 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 14b, AF2 – AT, 
1912. EBR 610. Bestämmelser rörande 
tillverkning och leverans af fackverksstolpar 
för kontaktledning till Riksgränsbanan, 
1911.
452 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 14b, AF2 – AT 
1912. AS5, Stolpar för Riksgränsbanan. 
Kontrakt mellan Kungl. Järnvägsstyrelsen 
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och Stora Kopparbergs Aktiebolag i Falun. 
Undertecknat 10 och 11 april, 1912.
453 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 14b, AF2 – AT, 
1912. AS5, Stolpar för Riksgränsbanan. 
Kontrakt mellan Kungl. Järnvägsstyrelsen 
och Aktiebolaget Södertälje Verkstäder. 
Undertecknat 30 april och 2 maj, 1912.
454 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 14b, AF2 – AT, 
1912. AS5, Stolpar för Riksgränsbanan. 
Brev från EBR till Förrådsbyrån. 19 juli, 
1912.
455 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 22, AK1 – AÅ8, 
1913. AS5, Stolpar Riksgränsbanan. 
Kontrakt mellan Kungl. Järnvägsstyrelsen 
och Motala Verkstad Nya Aktiebolag, 
undertecknat 25 och 27 januari, 1913. 
Kontrakt mellan Kungl. Järnvägsstyrelsen 
och Stora Kopparbergs aktiebolag i Falun, 
undertecknat 31 januari och 1 februari, 1913. 
Kontrakt mellan Kungl. Järnvägsstyrelsen 
och Nya Aktiebolaget Atlas i Stockholm, 
undertecknat 6 och 8 februari, 1913.
456 Se bilaga 1,§ 12. Kontrakt mellan Kungl. 
Järnvägsstyrelsen och Siemens-Schuckert 
Werke samt ASEA, undertecknat 1 mars, 
1910. 
457 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
P.M. angående kostnaden för utländskt 
material till elektrifieringen af 
Riksgränsbanan. 2 maj, 1912.
458 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från EBR till Siemens. 6 juni, 1912.
459 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 119, 
Bilaga F, Kontrakt, bilaga 1, s. 187. 1910. 1 
Saml., 1 Afd., 6 band. Se även RA SJ-EBR. 
Signum EII, In- och utgående skrivelser. 
Volym 18, S, 1912. P.M. angående järn- och 
kopparinköpet för Riksgränsbanans 
elektrifiering. 5 juni, 1912.
460 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
P.M. angående järn- och kopparinköpet för 
Riksgränsbanans elektrifiering. 5 juni, 1912.
461 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
P.M. angående järn- och kopparinköpet för 
Riksgränsbanans elektrifiering. 5 juni, 1912.
462 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 

P.M. angående järn- och kopparinköpet för 
Riksgränsbanans elektrifiering. 5 juni, 1912.
463 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10, V2-Ö2, 
1908-1911. W3, Warodell. Brev från 
Öfverholm till Warodell. 23 augusti, 1911.
464 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10, V2-Ö2, 
1908-1911. W3, Warodell. Brev från 
Öfverholm till Warodell. 9 augusti, 1911.
465 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10 V2-Ö2, 
1908-1911. W3, Warodell. Brev från 
Öfverholm till Warodell. 8 juli, 1911.
466 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10, V2-Ö2, 
1908-1911. W3, Warodell. Brev från 
Öfverholm till Warodell. 31 augusti, 1911.
467 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10 V2-Ö2, 
1908-1911. W3, Warodell. Brev från 
Öfverholm till Warodell. 9 augusti, 1911.
468 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10 V2-Ö2, 
1908-1911. W3, Warodell. Brev från 
Öfverholm till Warodell. 14 augusti, 1911.
469 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10, V2 – Ö2, 
1908 – 1911. V3, Warodell. Brev från 
Öfverholm till Warodell.4 september, 1911.
470 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10, V2 – Ö2, 
1908 – 1911. V3, Warodell. Brev från 
Öfverholm till Warodell.26 augusti, 1911.
471 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10, V2 – Ö2, 
1908 – 1911. V3, Warodell. Brev från 
Öfverholm till Warodell. 7 oktober, 1911.
472 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 8, O – S2, 1908 
– 1911. R6, Reb. Brev från EBR till 
Riksgränsbanans elektrifieringsbyrå. 8 
september, 1911.
473 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 10, V2-Ö2, 
1908-1911. W3, Warodell. Brev från 
Öfverholm till Warodell. 31 augusti, 1911.
474 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 8, O – S2, 1908 
– 1911. R6. Brev från EBR till 
Riksgränsbanans elektrifieringsbyrå (Reb). 2 
september, 1911.
475 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 4, B – B20, 
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1908 – 1911. B14, Maskinbyrån. Brev från 
EBR till Maskinbyrån. 11 december, 1911.
476 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 19, T – Ö, 1912. 
V6, Warodell. Brev från EBR till Warodell. 
30 mars, 1912.
477 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 19, T – Ö, 1912. 
V6, Warodell. Brev från EBR till Warodell. 
29 april, 1912.
478 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A6a – A12, 
1908 – 1911. Förslag till beräkningsgrunder 
för fundament till stolpar för 
Riksgränsbanans öfverföringsledningar. 
December 1911
479 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A6a – A12, 
1908 – 1911. Förslag till beräkningsgrunder 
för fundament till stolpar för 
Riksgränsbanans öfverföringsledningar. 
December 1911
480 RA SJ-EBR. Signum EII. In- och 
utgående skrivelser. Volym 19, T – Ö, 1912. 
V6, Warodell. Brev från EBR till Warodell. 
9 mars, 1912. 
481 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 19, T – Ö, 1912. 
V6, Warodell. Brev från EBR till Warodell. 
29 april, 1912.
482 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 17, O – R, 1912. 
R9, Reb Kontaktledning. Brev från EBR till 
Reb. 11 maj, 1912.
483 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 19, T – Ö, 1912. 
V6, Warodell. Brev från EBR till Warodell. 
3 juli, 1912.
484 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 17. O – R, 1912. 
R9, Reb, Kontaktledning. Brev från EBR till 
Reb. 5 september, 1912.
485 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från EBR till Siemens. 21 september, 
1912.
486 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 26, R-R12, 
1913. R9, Reb Kiruna (kontaktledning). 
Brev från Byrån till Reb i Kiruna. 13 
februari, 1913.
487 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 

Brev från EBR till Siemens-Schuckert 
Werke i Berlin. 20 januari, 1912.
488 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 17, O – R, 1912. 
R9, Reb Kontaktledning. Brev från EBR till 
Reb. 12 mars, 1912.
489 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 17, O – R, 1912. 
R9, Reb Kontaktledning. Brev från EBR till 
Reb. 9 april, 1912.
490 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 17, O – R, 1912. 
R9, Reb Kontaktledning. Brev från EBR till 
Reb. 12 mars, 1912.
491 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 19, T – Ö, 1912. 
V6, Warodell. Brev från EBR till Warodell. 
30 mars, 1912.
492 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 19, T – Ö, 1912. 
V6, Warodell. Brev från EBR till Warodell. 
13 april, 1912.
493 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 17, O – R, 1912. 
R9, Reb Kontaktledning. Brev från EBR till 
Reb. 18 april, 1912.

494 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 17, O – R, 1912.
R9, Reb Kontaktledning. Brev från 
Öfverholm till Zolland. 13 maj, 1912.
495 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 17, O – R, 1912. 
R9, Reb Kontaktledning. Brev från Reb till 
EBR. 21 maj, 1912.
496 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 17, O – R, 1912. 
R9, Reb Kontaktledning. Brev från EBR till 
Reb. 13 maj, 1912.
497 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 19, T – Ö, 1912. 
V6, Warodell. Brev från EBR till Warodell. 
3 juli, 1912.
498 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 14b, AF2 – AT 
1912. AS5, Stolpar för Riksgränsbanan. 
Brev från EBR till Reb. 4 december, 1912.
499 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 19, T – Ö, 1912. 
V6, Warodell. Brev från EBR till Warodell. 
24 maj, 1912.
500 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 17, O – R, 1912. 
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R10, Reb Diverse. Brev från EBR till Reb. 
19 april, 1912.
501 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 17, O – R, 1912. 
R10, Reb Diverse. Brev från EBR till Reb. 
19 april, 1912.
502 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 15, B – F, 1912. 
B3, Bandirektören i Luleå. Brev från EBR 
till baningenjör Gärde. 16 juli, 1912.
503 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 12, S2/20, 1908 
– 1911. S2/20, 1911Ledningar. Brev från 
EBR till Siemens. 25 november, 1911.
504 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 12, S2/20, 1908 
– 1911. S2/20, 1911Ledningar. Brev från 
EBR till Siemens. 15 december, 1911.
505 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Siemens. Brev från EBR till Siemens i 
Berlin. 6 maj, 1912.
506 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Siemens. Brev från EBR till Siemens i 
Berlin. 21 maj, 1912.
507 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 12, S2/20, 1908 
– 1911. S2/20 1911 ledningar. Brev från 
EBR till Siemens. 7 november, 1911.
508 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 12, S2/20, 1908 
– 1911. S2/20 1911 ledningar. Brev från 
EBR till Siemens. 25 november, 1911.
509 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 12, S2/20, 1908 
– 1911. S2/20 1911 ledningar. Brev från 
Siemens till EBR. 20 december, 1911.
510 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
S13, Siemens. Brev från EBR till Siemens. 
22 maj, 1912.
511 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 15, B – F, 1912. 
B3, Bandirektören i Luleå. Brev från EBR 
till baningenjör Gärde. 28 september, 1912.
512 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 15, B – F, 1912. 
B3, Bandirektören i Luleå. Uppgifter över 
snögallerier Jarl Stanzén, Kiruna. 29 
november, 1912.
513 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 15, B – F, 1912. 

B3, Bandirektören i Luleå. Brev från EBR 
till bandirektören i Luleå. 8 november, 1912.
514 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 17, O – R, 1912. 
R9, Reb Kontaktledning. Brev från EBR till 
Reb. 6 augusti, 1912.
515 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 19, T – Ö, 1912. 
V6, Warodell. Brev från EBR till Warodell. 
16 september, 1912.
516 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 19, T – Ö, 1912. 
V6, Warodell. Brev från EBR till Warodell. 
16 september, 1912.
517 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 19, T – Ö, 1912. 
V6, Warodell. Brev från EBR till Warodell. 
16 september, 1912.
518 Teknisk Tidskrift (1913), Afdelningen för 
Elektroteknik. Häft. 9, 3 september, 1913. ss 
97-101.
519 Teknisk Tidskrift (1913), Afdelningen för 
Elektroteknik. Häft. 9, 3 september, 1913. ss 
97-101.
520 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 19, T – Ö, 1912. 
V6, Warodell. Brev från EBR till Warodell. 
16 september, 1912.
521 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 15, B – F, 1912. 
B14, Maskinbyrån. Brev från EBR till 
Maskinbyrån. 4 januari, 1912.
522 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 17, O – R, 1912. 
R9, Reb Kontaktledning. Brev från EBR till 
Reb. 28 oktober, 1912.
523 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 17, O – R, 1912. 
R9, Reb Kontaktledning. Brev från EBR till 
Reb. 2 november, 1912.
524 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 19, T – Ö, 1912. 
V6, Warodell. Brev från EBR till Warodell. 
25 november, 1912.
525 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 17, O – P, 1912. 
R10. Brev från Reb till Byrån. RA SJ-EBR. 
Signum EII, In- och utgående skrivelser. 
Volym 17, O – P, 1912. R10. Brev från Reb 
till Byrån. 20 november, 1912.
526 Teknisk Tidskrift (1913), Afdelningen för 
Elektroteknik. Häft. 3, 5 mars, 1913, s. 35.
527 Öfverholm (1931), s. 736.
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528 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 17, O – R, 1912. 
Brev från Reb till Byrån. 20 november, 
1912.
529 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 17, O – R, 1912. 
Brev från Byrån till Reb. 22 november, 
1912.
530 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 21, A15 – A23, 
1913. A18. Brev från Iens Lassen La Cour, 
ASEA till Byrån för elektrisk drift. 1 mars, 
1913.
531 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 21, A15 – A23, 
1913. A18. Brev från Iens Lassen La Cour, 
ASEA till Byrån för elektrisk drift. 27 mars, 
1913.
532 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 21, A15 – A23, 
1913. A18. Brev från Byrån till ASEA. 28 
mars, 1913.
533 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från Öfverholm till Warodell. 30 
september, 1913.
534 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
1913. H9/125, Hedin. Brev från Öfverholm 
till Hedin. 3 november, 1913.
535 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
1913. H9/125, Hedin. Brev från Öfverholm 
till Hedin. 3 november, 1913.
536 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
1913. H9/125, Hedin. Brev från Öfverholm 
till Hedin. 3 november, 1913.
537 Öfverholm (1931), s. 736.
538 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
1913. H9, Hedin Erik. Brev från Hedin till 
Byrån. 18 december, 1913.
539 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
1913. H9, Hedin Erik. Brev från Byrån till 
Hedin. 26 november, 1913.
540 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 16, G – N, 1912. 
Brev från EBR till maskindirektör P. 
Lindström i Luleå. 19 april, 1912.
541 RA SJ-EBR, Oförtecknat material, EBR 
901 – 950. Register till utredningar, P.M. 
m.m. EBR 920. Meddelande. Oktober, 1913.

542 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 24, F – H9, 
1913. H9, Hedin. Brev från Hedin till Byrån. 
30 oktober, 1913.
543 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 31, A26 – D2, 
1914. D2. Brev från distriktsförvaltningen 
5:e distriktet till Byrådirektören vid Byrån 
för elektrisk drift. 19 januari, 1914.
544 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 31, A26 – D2, 
1914. D2. Brev från distriktsförvaltningen 
5:e distriktet till Byrådirektören vid Byrån
för elektrisk drift. 19 januari, 1914.
545 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Allmän instruktion för järnvägspersonalen 
angående Riksgränsbanans elektriska 
driftledningar. Bifogades ett brev från Hedin 
till Byrån. 23 februari, 1914.
546 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Byrån. 23 februari, 
1914.
547 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 16, G – N, 1912. 
Brev från EBR till maskindirektör P. 
Lindström i Luleå. 19 april, 1912.
548 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 16, G – N, 1912. 
Brev från EBR till maskindirektör P. 
Lindström i Luleå. 19 april, 1912.
549 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
S19. Brev från EBR till Siemens. 25 april, 
1912.
550 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
S19. Brev från EBR till Siemens. 25 april, 
1912.
551 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
S19. Förslag till överenskommelse mellan 
Kungl. Järnvägsstyrelsen samt ASEA och 
Siemens. 25 april, 1912.
552 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Från Siemens till EBR. 1 maj, 1912.
553 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Från EBR till Siemens. 4 maj, 1912.
554 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 16, G – N, 1912. 
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M5. Brev från Öfverholm till maskindirektör 
Lindström i Luleå. 11 maj, 1912.
555 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 26, R-R12, 
1913. R9. Brev från Byrån till Reb. 3 
november, 1913.
556 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 27, S – U1, 
1913. Brev från Byrån till Siemens i Berlin. 
29 november, 1913. 
557 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 27, S – U1, 
1913. Brev från Byrån till Siemens i Berlin. 
29 november, 1913. 
558 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 26, R-R12, 
1913. R9. Brev från Byrån till Reb. 1 
december, 1913.
559 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Öfverholm till Hedin. 2 januari, 
1914.
560 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Telegram från Hedin till Byrån. 5 januari, 
1914.
561 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Byrån. 5 januari, 1914.
562 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Byrån till Hedin. 7 januari, 1914.
563 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Telegram från Hedin till Byrån. 14 januari, 
1914.
564 RA SJ-EBR. Oförtecknat material, 
register till utredningar, P.M., m.m. EBR 
951 – 1000. EBR 977. P.M. angående 
provningen av Riksgränsbanans 
kontaktledning. 5 januari, 1914.
565 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Byrån. 6 januari, 1914.
566 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Byrån till Hedin. 8 januari, 1914.
567 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Byrån till Hedin. 10 januari, 1914.
568 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Byrån till Hedin. 14 januari, 1914.

569 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Byrån till Hedin. 13 januari, 1914.
570 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Byrån till Hedin. 14 januari, 1914.
571 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Telegram från Hedin till Byrån. 23 januari, 
1914.
572 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Byrån. 10 februari, 
1914.
573 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Biö, Miö och Ti i 
Kiruna. 12 februari, 1914.
574 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Hedin till telegrafingenjören i 
Luleå. 12 februari, 1914.
575 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Byrån. 26 februari, 
1914.
576 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 30, A15 – A25, 
1914. A22. Brev från S. Edström vid ASEA 
till Kungl. Järnvägsstyrelsen. 8 augusti, 
1914.
577 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Protokoll rörande okulärbesiktning av 
överförings- och kontaktledningar samt 
skydds-, omkopplings- och 
transformatorstationer för Riksgränsbanan. 7 
april, 1914.
578 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Protokoll rörande okulärbesiktning av 
överförings- och kontaktledningar samt 
skydds-, omkopplings- och 
transformatorstationer för Riksgränsbanan. 7 
april, 1914.
579 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 37, R4 – S, 
1914. R10. Brev från Byrån till Reb. 18 maj, 
1914.
580 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Byrån. 26 maj, 1914.
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581 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Byrån. 11 juni, 1914.
582 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Byrån. 9 juli, 1914.
583 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Byrån. 9 juli, 1914.
584 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Byrån. 9 juli, 1914.
585 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Byrån. 18 augusti, 1914. 
1914.
586 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 30, A15 – A25, 
1914. A22. Brev från S. Edström vid ASEA 
till Kungl. Järnvägsstyrelsen. 8 augusti, 
1914.
587 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 30, A15 – A25, 
1914. A22. Brev från Kungl. 
Järnvägsstyrelsen till ASEA. 20 augusti, 
1914.
588 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och
utgående skrivelser. Volym 30, A15 – A25, 
1914. A22. Brev från ASEA till Kungl. 
Järnvägsstyrelsen. 8 september, 1914.
589 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 15, B – F, 1912. 
B3, Bandirektören i Luleå. Brev från EBR 
till bandirektören i Luleå. 15 oktober, 1912.
590 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 15, B – F, 1912. 
B3, Bandirektören i Luleå. Brev från H. 
Raegert, Kiruna till bandirektören i Luleå. 
30 november, 1912
591 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 15, B – F, 1912. 
B3, Bandirektören i Luleå. Brev från EBR 
till bandirektören i Luleå. 13 december, 
1912.
592 RA SJ-EBR. Oförtecknat material, 
register till utredningar, P.M., m.m.. EBR 
1051 – 1100. EBR 1084. P.M. angående 
målning av kontaktledningsstolparne för 
Riksgränsbanan. 2 juni, 1914.
593 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Byrån till Hedin. 16 juni, 1914.
594 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 40, V6 – AÅ7-8, 

1914. AS5, Stolpar Riksgränsen. Brev från 
Byrån till bandirektören vid 5:e distriktet. 23 
oktober, 1914.
595 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 37, R4 – S, 
1914. R10. Brev från Öfverholm till Reb. 15 
augusti, 1914.
596 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 37, R4 – S, 
1914. R10. Brev från Öfverholm till Reb. 15 
augusti, 1914.
597 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 37, R4 – S, 
1914. R10. Brev från Öfverholm till Reb. 15 
augusti, 1914.
598 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 40, V6 – AÅ7-8, 
1914. AS5, Stolpar Riksgränsen. Brev från 
Byrån till bandirektören vid 5:e distriktet. 23 
oktober, 1914.
599 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Byrån till Hedin. 19 september, 
1914.
600 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 40, V6 – AÅ7-8, 
1914. AS5, Stolpar Riksgränsen. Brev från 
Byrån till bandirektören vid 5:e distriktet. 23 
oktober, 1914.
601 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Telegram från Hedin till Byrån. 12 augusti, 
1914.
602 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Byrån. 12 augusti, 1914.
603 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Reb. 12 augusti, 1914.
604 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Byrån. 8 september, 
1914.
605 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 39,S13 – V2, 
1914. Brev från Byrån till Siemens. 25 
september, 1914.
606 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Byrån. 26 september, 
1914.
607 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
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Brev från Hedin till Byrån. 28 september, 
1914
608 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Rahmberg till Byrån. 8 oktober, 
1914.
609 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Rahmberg till Byrån. 8 oktober, 
1914.
610 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Byrån. 26 oktober, 1914
611 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 30, A15 – A25, 
1914. Brev från Byrån till ASEA. 28 
oktober, 1914.
612 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 30, A15 – A25, 
1914. Brev från Byrån till ASEA. 28 
oktober, 1914.
613 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 30, A15 – A25, 
1914. Brev från Byrån till ASEA. 31 
oktober, 1914.
614 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A1, Rune Abrahamsson. Brev från 
grosshandlare R. Abrahamsson till Byrån. 31 
oktober, 1914.
615 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A1, Rune Abrahamsson. Brev från 
Byrån till grosshandlare R. Abrahamsson. 16 
november, 1914.
616 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A1, Rune Abrahamsson. Brev från 
grosshandlare R. Abrahamsson till Byrån. 31 
oktober, 1914.
617 SJ-EBR, Oförtecknat material, EBR 1151 
- 1200 utredningar, PM m.m. Ebr 1196. 
V.P.M. angående 
Riksgränsbaneanläggningen. 14 november, 
1914.
618 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 39, S13 – V2, 
1914. S17, Siemens kontaktledning. Brev 
från Byrån till Siemens. 21 december, 1914.
619 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Byrån. 10 mars, 1914.
620 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 

Brev från Hedin till Byrån. 10 december, 
1914.
621 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Byrån till Hedin. 12 december, 
1914.
622 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Byrån. 31 december, 
1914.
623 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 44. E8. Brev 
från Byrån till Hedin. 5 januari, 1915.
624 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 30, A15 – A25, 
1914. Brev från Byrån till ASEA. 28 
oktober, 1914.
625 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 32, D3 – H4, 
1914. E, Diverse. Elektriska inspektionen 
Kungl. Kommerskollegium protokoll N:o 
212-14. Protokoll hållet vid förbesiktning av 
anläggning för elektrisk drift å 
Riksgränsbanan den 4, 5 och 6 november 
1914.
626 Norrbottens-Kuriren. Lördag 23 januari, 
1915.
627 Norrbottens-Kuriren. Torsdag 28 januari, 
1915.
628 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Utdrag av protokollet över 
civilärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i Statsrådet Å Stockholms slott 
den 3 december 1915.
629 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Öfverholm till Hedin. 30 
november, 1914.
630 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 30, A15 – A25, 
1914. A16. Brev från Körner vid ASEA till 
Öfverholm. 12 november, 1914.
631 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 30, A15 – A25, 
1914. A16. Brev från Körner vid ASEA till 
Öfverholm. 12 november, 1914.
632 RA SJ-EBR. Signum B IV. Registratur, 
volym 7. Siemens-Schuckert Werke, 
Bahnabteilung. Siemensstadt bei Berlin. 
Betr. Provkörningarne vid Riksgränsbanan. 
Brev från Kungliga Järnvägsstyrelsen till 
Siemens. 14 november, 1914.
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633 RA SJ-EBR. Signum B IV. Registratur, 
volym 7. Siemens-Schuckert Werke, 
Bahnabteilung. Siemensstadt bei Berlin. 
Betr. Provkörningarne vid Riksgränsbanan. 
Brev från Kungliga Järnvägsstyrelsen till 
Siemens. 14 november, 1914.
634 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Byrån till Hedin. 25 november, 
1914.
635 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 39, S13 – V2, 
1914. S19, Siemens försöksdrift. Från Byrån 
till Siemens. 4 december, 1914.

Kap 5:
Den rullande materielen
636 Exklusiv sovvagn, som liknades vid ett 
rullande hotell med bland annat egen 
restaurant, utvecklades och konstruerades 
från 1864 av George Pullman (1831-1897). 
Sovvagnen blev uppmärksammad vid 
transporten av den skjutne presidenten 
Abraham Lincoln när denne fördes från 
Washington till Springfield för att begravas. 
Från 1897 kom presidentens son, Robert 
Todd Lincoln, att driva företaget som senare 
kom att köpas upp av Amtrak och därefter 
införlivas i Bombardier. Pullman har även 
fått en stad i staten Washington uppkallad 
efter sig. Källor: Home of the Abraham 
Lincoln Private Pullman Business Railroad 
car http://www.pullman-car.com, The City 
of Pullman, Washington. 
http://www.pullman-wa.gov samt Hamilton 
(1983), s. 110 ff.
637 Lars P Nelson (1918) En Upptäcktsresa 
genom Sverige, s. 232.
638 RA SJ-EBR. Signum FV, P.M. rörande 
elektrisk drift å statsbanelinjen Kiruna –
Riksgränsen. 27 maj 1908.
639 RA SJ-EBR. SignumBI:9 Volym 7. 
Kopiebok. 28 oktober 1908. s. 213.
640 RA SJ-EBR, Oförtecknat material EBR 
101-200, utredningar, PM m.m. Ebr 115. 
Afskrift, brev från K. G. Bildt, chef för 
generalstaben, till Kungl. Järnvägsstyrelsen. 
4 november 1908.

641 RA SJ-EBR. SignumBI:9 No:7. 
Kopiebok 1908. Brev från Ivan Öfverholm 
till ASEA, 6 november 1908.
642 RA SJ-EBR, Oförtecknat material EBR 
101-200, utredningar, PM m.m. Ebr 146. 
Afskrift, brev från Kungl. Järnvägsstyrelsen 
till distriktsförvaltningen vid 5:e distriktet i 
Luleå. 6 november 1908.
643 RA SJ-EBR, Oförtecknat material EBR 
101-200, utredningar, PM m.m. Ebr 150. 
Afskrift, brev från maskindirektör K. 
Sundkuist vid 5:e distriktet i Luleå till 
byrådirektören vid byrån för elektrisk drift. 
14 juli 1909.
644 RA SJ-EBR, Oförtecknat material EBR 
101-200, utredningar, PM m.m. Ebr 150. 
Afskrift, brev från maskindirektör K. 
Sundkuist vid 5:e distriktet i Luleå till 
byrådirektören vid byrån för elektrisk drift. 
14 juli 1909.
645 RA SJ-EBR, Oförtecknat material EBR 
101-200, utredningar, PM m.m. Afskrift, 
brev från Ivan Öfverholm till 
maskindirektören i Luleå. 19 juli 1909.
646 RA SJ-EBR, Oförtecknat material EBR 
101-200, utredningar, PM m.m. Afskrift, 
brev från maskindirektör K. Sundkuist vid 
5:e distriktet i Luleå till byrådirektören vid 
byrån för elektrisk drift. 27 juli 1909.
647 EBR, Oförtecknat material EBR 101-200, 
utredningar, PM m.m. Afskrift, brev från 
maskindirektör K. Sundkuist vid 5:e 
distriktet i Luleå till byrådirektören vid 
byrån för elektrisk drift. 27 juli 1909.
648 EBR, Oförtecknat material EBR 101-200, 
utredningar, PM m.m. Ebr B14/3 Afskrift, 
brev från Ivan Öfverholm till byrådirektör 
Ivar Virgin, maskinbyrån. 2 augusti 1909.
649 EBR, Oförtecknat material EBR 101-200, 
utredningar, PM m.m. Ebr B14/3 Afskrift, 
brev från byrådirektör Ivar Virgin, 
maskinbyrån till Ivan Öfverholm. 6 augusti 
1909.
650 SJ-EBR, signum FV, P.M. rörande 
elektrisk drift å statsbanelinjen Kiruna –
Riksgränsen. 27 maj 1908. s. 1.
651 RA SJ-EBR. Signum FV, elektrifiering 
Kiruna – Riksgränsen. Teknisk utredning 
angående elektrisk drift å bandelen Kiruna –
Riksgränsen. 2 april 1909.
652 RA SJ-EBR. Signum FV, elektrifieringen 
Kiruna – Riksgränsen. Teknisk utredning 
angående elektrisk drift å bandelen Kiruna –
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Riksgränsen. 2 april 1909. Se även Hansson 
(1994), s. 84 ff.
653 RA SJ-EBR. Signum FV, elektrifiering 
Kiruna – Riksgränsen. Preliminärt förslag 
till tekniskt program för införandet af 
elektrisk drift å statsbanelinjen Kiruna -
Riksgränsen, september 1909. 
654 Teknisk Tidskrift (1910). 
Riksgränsbanans elektrifiering.
Veckoupplagan 40 årg., häft. 8. 26 februari 
1910.
655 RA SJ-EBR, Oförtecknat material EBR 
101-200, utredningar, PM m.m. Ebr 146/Ebr 
59. Afskrift, brev från Kungl. 
Järnvägsstyrelsen till distriktsförvaltningen 
vid 5:e distriktet i Luleå. 6 november 1908.
656 RA SJ-EBR, Oförtecknat material EBR 
101-200, utredningar, PM m.m. Ebr 146. 
Afskrift, brev från E. M. C. Johannsenn vid 
Norsk Statsbane i Narvik till distriktschefen 
vid 5:e distriktet i Luleå. 26 november 1908.
657 RA SJ-EBR, Oförtecknat material EBR 
101-200, utredningar, PM m.m. Ebr 146,D 
nr 246. Afskrift, brev från Carl G. Brinck 
vid V-distriktsförvaltningen till 
Järnvägsstyrelsens byrå för elektrisk drift. 6 
februari 1909.
658 RA SJ-EBR. Oförtecknat material EBR 
1-100, utredningar, PM m.m. Ebr 99. 
Tekniskt program för elektriska lokomotiv 
till bandelen Kiruna – Riksgränsen. 2 april 
1909.
659 RA SJ-EBR. Oförtecknat material EBR 
1-100, utredningar, PM m.m. Ebr 99. 
Tekniskt program för elektriska lokomotiv 
till bandelen Kiruna – Riksgränsen. 2 april 
1909.
660 RA SJ-EBR. Oförtecknat material EBR 
1-100, utredningar, PM m.m. Ebr 99. 
Tekniskt program för elektriska lokomotiv 
till bandelen Kiruna – Riksgränsen. 2 april 
1909.
661 RA SJ_EBR. Signum BI:9 No:7. 
Kopiebok 1908. Brev från Ivan Öfverholm 
till ASEA. 6 november 1908.
662 RA SJ-EBR, Oförtecknat material EBR 
101-200, utredningar, PM m.m. Reg. Nr 
115. Brev till Järnvägsstyrelsen från 
Generalstaben. 4 november 1908.
663 För ytterligare information och teknisk 
beskrivning av Westinghouses 
tryckluftsbroms, se Teknisk Tidskrift, 
Elektroteknik Häfte 3, 7 juni 1911, s.68 ff.

664 RA SJ-EBR. Oförtecknat material EBR 
1-100, utredningar, PM m.m. Ebr 99. 
Tekniskt program för elektriska lokomotiv 
till bandelen Kiruna – Riksgränsen. 2 april 
1909.
665 RA SJ-EBR. Signum FV, elektrifiering 
Kiruna – Riksgränsen. Preliminärt förslag 
till tekniskt program för införandet af 
elektrisk drift å statsbanelinjen Kiruna -
Riksgränsen, september 1909. Se även 
Hansson (1994), s. 200.
666 RA SJ-EBR. Oförtecknat material EBR 
1-100, utredningar, PM m.m. Allmänna 
bestämmelser rörande tillverkning af 
elektriska lokomotiv. Eller RA SJ-EBR. 
Signum FV, Elektrifiering Kiruna –
Riksgränsen. Allmänna bestämmelser 
rörande tillverkning af elektriska lokomotiv.
667 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 119, 
1910. 1 Saml., 1 Afd., 6 Band. Bilaga F. 
Kontrakt mellan Kungl. Järnvägsstyrelsen 
och Siemens-Schuckert Werke samt ASEA, 
undertecknad 1 mars, 1910. S. 175 ff.
668 RA SJ-EBR. Signum FVIa:1 Kontrakt 
emellan Järnvägsstyrelsen och Siemens samt 
ASEA. 12 juli 1910.
669 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 119, 
1910. 1 Saml., 1 Afd., 6 Band. Bilaga F. 
Kontrakt mellan Kungl. Järnvägsstyrelsen 
och Siemens-Schuckert Werke samt ASEA, 
undertecknad 1 mars, 1910. S. 175 ff.
670 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 1, A – A6, 1908 
– 1911. A6, ASEA. Brev från ASEA till 
Byrån. 12 december, 1910.
671 Teknisk Tidskrift (1915), Afdelningen för 
Elektroteknik. Häft. 5, 5 maj, 1915. S. 49.
672 Hansson (1994), s. 199.
673 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 7,meter– N3, 
1908 – 1911. N3. Brev från Kungliga 
Järnvägsstyrelsen till Styrelsen för Norges 
Statsbaner i Kristiania. 4 februari, 1911.
674 SJ-EBR Signum EII, In- och utgående
skrivelser. Volym 5, C – G4, 1908 – 1911. 
D2. Brev från Kungliga Järnvägsstyrelsen 
till distriktsförvaltningen 5:e distriktet i 
Luleå. 4 februari, 1911.
675 SJ-EBR Signum EII, In- och utgående 
skrivelser. Volym 5, C – G4, 1908 – 1911. 
D2. Brev från Kungliga Järnvägsstyrelsen 
till distriktsförvaltningen 5:e distriktet i 
Luleå. 29 maj, 1911.
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676 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 7,meter– N3, 
1908 – 1911. N3. Brev från Kungliga 
Järnvägsstyrelsen till Styrelsen för Norges 
Statsbaner i Kristiania. 12 maj, 1911.
677 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 7,meter– N3, 
1908 – 1911. N3. Brev från Kungliga 
Järnvägsstyrelsen till Styrelsen för Norges 
Statsbaner i Kristiania. 3 juli, 1911
678 SJ-EBR Signum EII, In- och utgående 
skrivelser. Volym 5, C – G4, 1908 – 1911. 
D2. Brev från Kungliga Järnvägsstyrelsen 
till distriktsförvaltningen 5:e distriktet i 
Luleå. 3 juli, 1911.
679 SJ-EBR Signum EII, In- och utgående 
skrivelser. Volym 5, C – G4, 1908 – 1911. 
D2. Brev från Kungliga Järnvägsstyrelsen 
till distriktsförvaltningen 5:e distriktet i 
Luleå. 18 juli, 1911.
680 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 7,meter– N3, 
1908 – 1911. N3. Brev från Kungliga 
Järnvägsstyrelsen till Styrelsen för Norges 
Statsbaner i Kristiania. 18 juli, 1911
681 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 15, B – F, 1912. 
D2. Brev från Järnvägsstyrelsen till 
distriktsförvaltningen för 5:e distriktet i 
Luleå. 16 december, 1912.
682 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 15, B – F, 1912. 
B14. Brev från Byrån till byrådirektör vid 
maskinbyrån. 12 januari, 1912.
683 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 1, A – A6, 1908-
1911. A6, ASEA. Brev från Byrån till 
ASEA. 6 mars, 1911.
684 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A – A6, 1908-
1911. A6a, ASEA, Riksgränsbanan. Brev 
från ASEA till Byrån. 6 september, 1911.
685 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A – A6, 1908-
1911. A6a, ASEA, Riksgränsbanan. Brev 
från Byrån till ASEA. 9 september, 1911
686 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A – A6, 1908-
1911. A6a, ASEA, Riksgränsbanan. Brev 
från ASEA till Byrån. 15 september, 1911.
687 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A – A6, 1908-
1911. A6a, ASEA, Riksgränsbanan. Brev 
från ASEA till Byrån. 26 september, 1911.

688 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A – A6, 1908-
1911. A6a, ASEA, Riksgränsbanan. Brev 
från Byrån till ASEA. 28 september, 1911
689 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A – A6, 1908-
1911. A6a, ASEA, Riksgränsbanan. Brev 
från Byrån till ASEA. 27 september, 1911
690 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 11, S2/20, 1908 
– 1911. S2/20, Lok Riksgränsbanan. Brev 
från Byrån till Siemens i Berlin. 12 oktober, 
1911.
691 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 11, S2/20, 1908 
– 1911. S2/20, Lok Riksgränsbanan. Brev 
från Byrån till Siemens i Berlin. 16 oktober, 
1911.
692 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 11, S2/20, 1908 
– 1911. S2/20, Lok Riksgränsbanan. Brev 
från Siemens i Berlin till Byrån. 19 oktober, 
1911.
693 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 11, S2/20, 1908 
– 1911. S2/20, Lok Riksgränsbanan. 
Protokoll, konferens i Berlin 25 oktober. 26 
oktober, 1911.
694 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från Järnvägsstyrelsen till Siemens 
Abteilung für elechtrische banen, Berlin. 30 
januari, 1912.
695 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A – A6, 1908-
1911. A6a, ASEA, Riksgränsbanan. Brev 
från ASEA till Byrån. 27 december, 1911.
696 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från Järnvägsstyrelsen till Siemens 
Abteilung für elechtrische banen, Berlin. 10 
januari, 1912.
697 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från Järnvägsstyrelsen till Siemens 
Abteilung für elechtrische banen, Berlin. 10 
januari, 1912.
698 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från Järnvägsstyrelsen till Siemens 
Abteilung für elechtrische banen, Berlin. 10 
januari, 1912.
699 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
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Brev från Järnvägsstyrelsen till Siemens 
Abteilung für elechtrische banen, Berlin. 18 
januari, 1912.
700 SJ-EBR. Signum EII, In- och utgående 
skrivelser. Volym 18, S, 1912. Brev från 
EBR till Siemens. 26 januari, 1912.
701 SJ-EBR. Signum EII, In- och utgående 
skrivelser. Volym 27, S – U1, 1913. S12. 
Brev från Byrån till Siemens i Berlin. 7 
februari, 1913.
702 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från Järnvägsstyrelsen till Siemens 
Abteilung für elechtrische banen, Berlin. 18 
januari, 1912.
703 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från Järnvägsstyrelsen till Siemens 
Abteilung für elechtrische banen, Berlin. 23 
januari, 1912.
704 RA SJ-EBR Signum EII, In- och
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från Järnvägsstyrelsen till Siemens 
Abteilung für elechtrische banen, Berlin. 30 
januari, 1912.
705 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
P.M. angående förhandlingarna med 
Siemens om Riksgränsbanans malmtågslok. 
13 februari, 1912.
706 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från Järnvägsstyrelsen till Siemens 
Abteilung für elechtrische banen, Berlin. 23 
januari, 1912.
707 RA SJ-EBR Signum EII, In- och
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
P.M. angående förhandlingarna med 
Siemens om Riksgränsbanans malmtågslok. 
13 februari, 1912.
708 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
P.M. angående förhandlingarna med 
Siemens om Riksgränsbanans malmtågslok. 
13 februari, 1912.
709 RA SJ-EBR. Signum BIV, Registratur. 
Volym 5. Brev från Kungliga 
Järnvägsstyrelsen till Siemens i Berlin. 21 
mars, 1912.
710 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från Järnvägsstyrelsen till Siemens 
Abteilung für elechtrische banen, Berlin. 6 
augusti, 1912.

711 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från Vagn- och Maskinfabrik AB i 
Falun till Byrådirektör Öfverholm. 9 april, 
1912.
712 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från Öfverholm till Vagn- och 
Maskinfabrik Ab i Falun. 11 april, 1912.
713 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från Järnvägsstyrelsen till Siemens 
Abteilung für elechtrische banen, Berlin. 25 
maj, 1912.
714 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 27, S – U1, 
1913. Brev från Byrån till Siemens i Berlin. 
28 januari, 1913.
715 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 20, A – A14, 
1913. A14. Brev mellan Byrån och ASEA 
under 1913.
716 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från Vagn- och Maskinfabrik 
Aktiebolaget i Falun till Byrån. 15 april, 
1913.
717 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från Vagn- och Maskinfabrik 
Aktiebolaget i Falun till Byrån. 18 april, 
1913.
718 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från Byrån till Vagn- och Maskinfabrik 
Aktiebolaget i Falun. April, 1913.
719 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från Vagn- och Maskinfabrik 
Aktiebolaget i Falun till Byrån. 14 juni, 
1913.
720 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från Byrån till Vagn- och Maskinfabrik 
Aktiebolaget i Falun. 16 juni, 1913.
721 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från Järnvägsstyrelsen till Siemens 
Abteilung für elechtrische banen, Berlin. 19 
januari, 1912.
722 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från Järnvägsstyrelsen till Siemens 
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Abteilung für elechtrische banen, Berlin. 19 
januari, 1912.
723 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. V5. 
Brev från Öfverholm till ingenjör Hammar i
Falun. 19 februari, 1913.
724 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 25, J – P9, 1913. 
M5. Brev från Byrån till Maskindirektören 
vid 5:e distriktet i Luleå. 8 oktober, 1913.
725 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 27, S – U1, 
1913. S12. Brev från Byrån till Siemens. 16 
december, 1913.
726 RA SJ-EBR. Signum FVIa:1 Kontrakt 
emellan Järnvägsstyrelsen och Siemens samt 
ASEA. 12 juli 1910.
727 RA SJ-ABR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. Brev från Byrån till Siemens. 25 april, 
1914.
728 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. Brev från Byrån till Siemens. 16 mars 
1914.
729 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. S12. Brev från Byrån till Siemens i 
Tyskland. 21 mars, 1914.
730 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 37, R4 – S, 
1914. Brev från Byrån till Reb i Kiruna. 16 
mars, 1914.
731 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Byrån till Hedin. 23 mars, 1914.
732 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. S12. Brev från Byrån till Siemens i 
Tyskland. 23 mars, 1914.
733 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från Byrån till ASEA. 28 mars, 1914
734 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. S12. Brev från Byrån till Siemens i 
Tyskland. 30 mars, 1914.
735 Nordin (1998), s. 70. Se även Öfverholm 
(1931), s. 474 ff.
736 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A – A6, 1908-
1911. A6a, ASEA, Riksgränsbanan. Brev 
från ASEA till Byrån. 18 augusti, 1911.

737 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A – A6, 1908-
1911. A6a, ASEA, Riksgränsbanan. Brev 
från Byrån till ASEA. 21 augusti, 1911
738 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A – A6, 1908-
1911. A6a, ASEA, Riksgränsbanan. Brev 
från Byrån till ASEA. 5 december, 1911
739 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 2, A – A6, 1908-
1911. A6a, ASEA, Riksgränsbanan. Brev 
från ASEA till Byrån. 18 december, 1911.
740 SJ-EBR Signum EII, In- och utgående 
skrivelser. Volym 14, A, 1912. A 14, Snäll-
och malmtågslok. Brev från ASEA till 
Byrån. 10 januari, 1912.
741 SJ-EBR Signum EII, In- och utgående 
skrivelser. Volym 14, A, 1912. A 14, Snäll-
och malmtågslok. Brev från Byrån till 
ASEA. 11 januari, 1912.
742 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 20, A – A14, 
1913. A14. Brev från ASEA 
Riksgränsbanans byggnadskontor till Byrån. 
26 februari, 1913.
743 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 20, A – A14, 
1913. A14. Brev från ASEA 
Riksgränsbanans byggnadskontor till Byrån. 
26 februari, 1913.
744 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 20, A – A14, 
1913. A14. Brev från ASEA 
Riksgränsbanans byggnadskontor till Byrån. 
26 februari, 1913.
745 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 20, A – A14, 
1913. A14. Brev från Byrån till ASEA. 13 
februari, 1913.
746 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 20, A – A14, 
1913. A14. Brev från Byrån till ASEA. 5 
mars, 1913.
747 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 20, A – A14, 
1913. A14. Brev från ASEA 
Riksgränsbanans byggnadskontor till Byrån. 
26 februari, 1913.
748 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 20, A – A14, 
1913. A14. Brev från ASEA 
Riksgränsbanans byggnadskontor till Byrån. 
26 februari, 1913.
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749 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 20, A – A14, 
1913. A14. Brev från Byrån till ASEA. 12 
april, 1913.
750 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 20, A – A14, 
1913. A14. Brev från Byrån till ASEA. 15 
augusti, 1913.
751 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 20, A – A14, 
1913. A14. Brev från Byrån till ASEA. 20 
december, 1913.
752 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok.
Korrespondens mellan ASEA och Byrån 
under januari, 1914. Exemplet med 
vakuumpumparnas kopplingsschema, 15 
januari, 1914.
753 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Korrespondens mellan ASEA och Byrån 
under februari - april, 1914
754 RA SJ-EBR Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 18, S, 1912. 
Brev från Järnvägsstyrelsen till Siemens 
Abteilung für elechtrische banen, Berlin. 29 
juli, 1912.
755 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från ASEA till Byrån. 8 maj, 1914.
756 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från Byrån till ASEA. 9 maj, 1914.
757 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från ASEA till Byrån. 12 maj, 1914.
758 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från Byrån till ASEA. 13 maj, 1914.
759 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. Brev från Byrån till Siemens. 22 maj, 
1914.
760 SJ-EBR. Signum EII, in- och utgående 
skrivelser. Volym 37. R10. Brev från Byrån 
till Reb i Kiruna. 16 november, 1914. 
761 Fridlund (1998), s. 77 ff. Se även Houltz 
(2003), exempelvis s. 94 ff. där invigningen 

av Göteborgutställningen 1923 beskrivs som 
en tilldragelse med starka nationalistiska 
band där delar av den svenska historien, 
framförallt Gustav II Adolf och 
stormaktstiden, lyfts fram. 
762 Fridlund (1998), s. 92.  
763 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 20, A – A14, 
1913. A14. Brev från Byrån till ASEA. 22 
maj, 1913.
764 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från Byrån till ASEA. 15 januari, 1914.
765 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från Kungliga Järnvägsstyrelsen till 
ASEA. 4 februari, 1914.
766 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från ASEA till Kungliga 
Järnvägsstyrelsen. 25 februari, 1914.
767 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från ASEA till Byrån. 8 april, 1914.
768 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från ASEA till Byrån. 23 april, 1914.
769 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från Byrån till ASEA.  9 april, 1914.
770 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Öfverholm. 16 april, 
1914.
771 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från Byrån till ASEA.  1 maj, 1914.
772 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från ASEA till Byrån. 4 maj, 1914.
773 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från Byrån till ASEA.  7 maj, 1914.
774 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
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1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från Byrån till ASEA.  22 maj, 1914.
775 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från ASEA till Byrån. 22 maj, 1914.
776 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från ASEA till Byrån. 21 april, 1914.
777 RA SJ-ABR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. S12. Brev från Byrån till Siemens. 14 
maj, 1914.
778 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från Byrån till ASEA. 25 maj, 1914
779 Ahlström (1915-1921), s. 48, 498-501 
och 523.
780 Werner (1931), s. 246.
781 Teknisk Tidskrift, Veckoupplagan, Häft. 
27. 4 juli, 1914. S. 319 och 329-330.
782 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från ASEA, till Byrån. 28 september, 
1914.
783 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från Byrån till ASEA. 29 september, 
1914.
784 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Rahmberg till Öfverholm. 25 april, 
1914.
785 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Öfverholm till Hedin. 27 april, 
1914.
786 RA SJ-ABR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. Brev från Byrån till Siemens. 25 april, 
1914.
787 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från Byrån till ASEA. 25 april, 1914.
788 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från ASEA till Byrån. 27 april, 1914.

789 RA SJ-ABR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. S12. Brev från Byrån till Siemens. 14 
maj, 1914.
790 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. S5. Brev från Vagn- och Maskinfabrik 
i Falun till Byrån. 28 april, 1914.
791 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 37, R4 – S, 
1914. R10. Brev från Byrån till Reb. 7 maj, 
1914.
792 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Rahmberg till Öfverholm. 9 maj, 
1914.
793 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. Rapport rörande montaget av de 
elektriska lokomotiven, H. Rahmberg. 23 
maj, 1914.
794 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Byrån. 25 juni, 1914.
795 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. Rapport rörande montaget av de 
elektriska lokomotiven, H. Rahmberg. 30 
maj, 1914.
796 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Öfverholm till Hedin. 29 maj, 
1914.
797 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 39, S13 – V2, 
1914. S19, Siemens försöksdrift. Brev från
Byrån till Siemens. 30 maj, 1914.
798 RA SJ-ABR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. S12. Brev från Byrån till Siemens. 11 
juni, 1914.
799 RA SJ-ABR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. S12. Brev från Byrån till Siemens. 11 
juni, 1914.
800 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Byrån till Hedin. 13 juni, 1914.
801 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport över t.o.m. den 13 juni 
1914 företagna provfärder med elektriska 
lokomotiv. 13 juni, 1914.
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802 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport över provfärd med 
lokomotiv 01 – 02 den 15 juni 1914.
803 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport över provfärd med 
lokomotiv 01 – 02 den 17 juni 1914. 18 juni, 
1914.
804 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport över provfärd med 
elektriska lokomotiven 01 – 02 den 18 juni 
1914. 19 juni, 1914.
805 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Byrån till Hedin. 18 juni, 1914
806 RA SJ-ABR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. S12. Brev från Byrån till Siemens. 20 
juni, 1914.
807 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från Byrån till ASEA. 2 juli, 1914.
808 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport över provfärd med 
elektriska lokomotiven 01 – 02 den 21 juni 
1914. 22 juni, 1914.
809 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport över provfärd med 
elektriska lokomotiven 01 – 02 den 25 juni 
1914. 29 juni, 1914.
810 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport över provfärd med 
elektriska lokomotiven 01 – 02 den 26 juni 
1914. 29 juni, 1914.
811 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport över provfärd med 
elektriska lokomotiven 01 – 02 den 6 juli 
1914. 7 juli, 1914.
812 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. Rapport rörande montaget av de 
elektriska lokomotiven, H. Rahmberg. 23 
maj, 1914.
813 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. Rapport rörande montaget av de 

elektriska lokomotiven, H. Rahmberg. 30 
maj, 1914.
814 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport över provfärd med 
elektriska lokomotiven 03 – 04 den 30 juni 
1914. 1 juli, 1914.
815 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport över provfärd med 
elektriska lokomotiven 03 – 04 den 1 juli 
1914. 2 juli, 1914.
816 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport över provfärd med 
elektriska lokomotiven 03 – 04 den 2 juli 
1914. 3 juli, 1914.
817 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport över provfärd med 
elektriska lokomotiven 03 – 04 den 4-5 juli 
1914. 6 juli, 1914.
818 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport över provfärd med 
elektriska lokomotiven 03 – 04 den 13 juli 
1914. 14 juli, 1914.
819 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport över provfärd med 
elektriska lokomotiven 03 – 04 den 20 juli 
1914. 21 juli, 1914.
820 Norrskensflamman. juli 1914.
821 Norrbottens-Kuriren. 7 juli, 1914.
822 RA SJ-ABR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. S12. Brev från Byrån till Siemens. 23 
juni, 1914.
823 RA SJ-ABR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. S12. Brev från Byrån till Siemens. 23 
juni, 1914.
824 RA SJ-ABR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. S12. Brev från Byrån till Siemens. 8 
juli, 1914.
825 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Byrån till Hedin. 30 juli, 1914.
826 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport angående 
lokomotivmontaget i Kiruna den 31 juli 
1914. 31 juli, 1914.
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827 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport över provfärd med 
elektriska lokomotiven 05 – 06 den 21 och 
23-24 juli 1914. 23 och 24 juli, 1914.
828 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport angående 
lokomotivmontaget i Kiruna den 31 juli 
1914. 31 juli, 1914.
829 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 33, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Öfverholm. 1 augusti, 
1914.
830 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport angående 
lokomotivmontaget i Kiruna den 31 juli 
1914. 31 juli, 1914.
831 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Öfverholm. 12 augusti, 
1914.
832 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport över provfärd med 
elektriska lokomotiven 05 – 06 den 13 
augusti 1914. 14 augusti, 1914.
833 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport över provfärd med 
elektriska lokomotiven 05 – 06 den 16 
augusti 1914. 17 augusti, 1914.
834 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Rahmberg till Öfverholm. 17 
augusti, 1914.
835 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Öfverholm. 18 augusti, 
1914.
836 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Byrån. 18 augusti, 1914.
1914.
837 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Byrån till Hedin. 14 augusti, 1914. 
1914.
838 RA SJ-ABR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. Brev från Byrån till Siemens. 1 
september, 1914.

839 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Byrån. 19 augusti, 1914. 
1914.
840 RA SJ-ABR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. S12. Brev från Byrån till Siemens. 1 
september, 1914.
841 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från ASEA till Byrån. 18 augusti, 
1914.
842 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från Byrån till ASEA. 26 augusti, 
1914.
843 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från ASEA till Byrån. 31 augusti, 
1914.
844 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från Byrån till ASEA. 1 september, 
1914.
845 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från ASEA till Byrån. 8 september, 
1914.
846 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från Byrån till ASEA. 29 augusti, 
1914.
847 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från Byrån till ASEA. 29 augusti, 
1914.
848 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från Byrån till ASEA. 31 augusti, 
1914.
849 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från Byrån till ASEA. 29 augusti, 
1914.
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850 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från Körner till Öfverholm. 29 augusti, 
1914.
851 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från Öfverholm till Körner. 31 augusti, 
1914.
852 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport över provfärd med 
elektriska lokomotiven 05 – 06 den 11-12 
och den 12 september 1914. 16 september, 
1914.
853 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport över provfärd med 
elektriska lokomotiven 07 – 08 den 25 
september 1914. 26 september, 1914.
854 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 34, H9. Brev 
från Rahmberg till Byrån. 12 oktober, 1914
855 RA SJ-ABR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. Brev från Byrån till Siemens. 1 
september, 1914.
856 RA SJ-ABR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. Brev från Byrån till Siemens. 1 
september, 1914.
857 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14, ASEA, snäll- och malmtågslok. 
Brev från A. Lindén, ASEA, till Öfverholm. 
2 september, 1914.
858 RA SJ-ABR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. Brev från Byrån till Siemens. 17 
september, 1914.
859 RA SJ-ABR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. Brev från Siemens i Stockholm till
Byrån. 17 september, 1914.
860 RA SJ-ABR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. Brev från Byrån till Siemens. 10 
oktober, 1914.
861 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Utdrag av protokollet över 
civilärenden, hållet inför Hans Maj:t 

Konungen i Statsrådet Å Stockholms slott 
den 3 december 1915.
862 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, H9 – L2, 
1914. H9a. Rapport angående 
lokomotivmontaget den 26 oktober 1914. 26 
oktober, 1914.
863 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 119, 
1910. 1 Saml., 1 Afd., 6 Band. Bilaga F. 
Kontrakt mellan Kungl. Järnvägsstyrelsen 
och Siemens-Schuckert Werke samt ASEA, 
undertecknad 1 mars 1910. s. 175 ff.
864 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, 1914. H9. 
Brev från Rahmberg till Öfverholm. 23 
november, 1914.
865 RA SJ-EBR. Oförtecknat material, 
utredningar, PM m.m. Ebr 1151 – 1200. Ebr 
1195. P.M. angående elektriska lokomotiven 
för Riksgränsbanan. 13 november, 1914.
866 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. S12. Brev från Kungliga 
Järnvägsstyrelsen till Siemens. 13 november, 
1914.
867 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Öfverholm. 9 november, 
1914.
868 RA SJ-EBR. Oförtecknat material, 
utredningar, PM m.m. Ebr 1151 – 1200. Ebr 
1195. P.M. beträffande Riksgränsbanans 
trafikförmåga vid elektrisk drift. 25 
november, 1914.
869 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Öfverholm. 13 
november, 1914.
870 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. S5. Brev från Byrån till Stora 
Kopparbergs Aktiebolag, Vagn- och 
Maskinfabriken i Falun. 17 november, 1914.
871 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 38, S3 – S12, 
1914. S5. Brev från Stora Kopparbergs 
Aktiebolag, Vagn- och Maskinfabriken i 
Falun till Byrån. 15 december, 1914
872 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Öfverholm till Hedin. 11 
november, 1914.
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873 RA SJ-EBR. Registratur BIV, Volym 7. 
Brev från Järnvägsstyrelsen till Siemens. 14 
november, 1914.
874 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, 1914. H9. 
Brev från Rahmberg till Öfverholm. 23 
november, 1914.
875 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, 1914. H9. 
Brev från Rahmberg till Öfverholm. 23 
november, 1914.
876 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Öfverholm. 27 
november, 1914.
877 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Byrån till Hedin. 25 november, 
1914.
878 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Öfverholm till Hedin. 30 
november, 1914.
879 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 35, 1914. H9. 
Rapport angående lokomotivmontaget. 1 
december, 1914.
880 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 37, R4 – S, 
1914. R10. Brev från Byrån till Reb. 7 
december. 1914.
881 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 34, 1914. H9. 
Brev från Hedin till Öfverholm. 8 december, 
1914.
882 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A –
A14,1914. A14. Brev från Byrån till ASEA. 
9 december, 1914.
883 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 
1915. E8. Brev från Hedin till Öfverholm. 
27 mars, 1915.
884 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A –
A14,1914. A14. Brev från Byrån till ASEA. 
28 december, 1914.
885 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A –
A14,1914. A14. Brev från Öfverholm till 
Körner. 30 december, 1914.
886 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A –

A21,1915. A14. Brev från ASEA till Byrån. 
2 januari, 1915.
887 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A –
A14,1914. A14. Brev från ASEA till Byrån. 
30 december, 1914.
888 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A –
A14,1914. A14. Brev från ASEA till Byrån. 
31 december, 1914.

Kap 6:
Provdrift och övertagande
889 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 30, A15 – A25, 
1914. Brev från Byrån till ASEA. 28 
oktober, 1914.
890 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14. Brev från J. Körner vid ASEA 
till Byråchef I. Öfverholm. 29 december, 
1914.
891 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14. Brev från J. Körner vid ASEA 
till Byråchef I. Öfverholm. 29 december, 
1914.
892 RA SJ-EBR. Signum EII, In- och 
utgående skrivelser. Volym 29, A – A14, 
1914. A14. Brev från J. Körner vid ASEA 
till Byråchef I. Öfverholm. 29 december, 
1914.
893 RA SJ-EBR. Oförtecknat material, 
utredningar, P.M. m.m. EBR 1201 – 1250, 
1914. EBR 1233 P.M. angående 
Riksgränsbanan. 23 december, 1914.
894 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, 1915. E8. 
Brev från Byrån till Hedin. 2 januari, 1915.
895 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 
1915. Brev från Hedin till Öfverholm. 12 
januari, 1915.
896 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 
1915. Brev från Hedin till Öfverholm. 30 
januari, 1915.
897 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 51, V6, 1915. 
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Brev från Warodell till Öfverholm. 29 
november, 1915.
898 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och
utgående skrivelser. Volym 51, V6, 1915. 
Brev från Öfverholm till Warodell. 2 
december, 1915.
899 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 42, A22 – B1, 
1915. ASEA, Riksgränsbanan: 
igångsättning, provdrift, slutuppgörelse. 
Brev från A. Lindén ASEA till Öfverholm. 7 
januari, 1915.
900 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A –
A21,1915. A14. Brev från Öfverholm till 
Lindén. 9 januari, 1915.
901 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 42, A22 – B1, 
1915. ASEA, Riksgränsbanan: 
igångsättning, provdrift, slutuppgörelse. 
Brev från A. Lindén ASEA till Öfverholm. 7 
januari, 1915.
902 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 42, A22 – B1, 
1915. ASEA, Riksgränsbanan: 
igångsättning, provdrift, slutuppgörelse. 
Brev från Körner till Öfverholm. 7 januari, 
1915.
903 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 42, A22 – B1, 
1915. ASEA, Riksgränsbanan: 
igångsättning, provdrift, slutuppgörelse. 
Brev från A. Lindén ASEA till Öfverholm. 7 
januari, 1915.
904 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 42, A22 – B1, 
1915. ASEA, Riksgränsbanan: 
igångsättning, provdrift, slutuppgörelse. 
Brev från Körner till Öfverholm. 7 januari, 
1915.
905 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 119, 
1910. 1 Saml., 1 Afd., 6 Band. Bilaga F. S. 
175 ff. Kontrakt mellan Kungl. 
Järnvägsstyrelsen och Siemens-Schuckert 
Werke samt ASEA, undertecknad 1 mars, 
1910.
906 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 49, S19 – T11, 
1915. Brev från Byrån till Siemens i Berlin. 
16 januari, 1915.
907 RA SJ-EBR, Oförtecknat material EBR 
1201 - 1250, utredningar, PM m.m. Ebr 
1247. P.M. angående möjligheten att efter 
den 6 febr. sköta hela trafiken vid bandelen 

Kiruna – Riksgränsen med elektriska lok. 15 
januari, 1915.
908 RA SJ-EBR, Oförtecknat material EBR 
1201 - 1250, utredningar, PM m.m. Ebr 
1247. P.M. angående möjligheten att efter 
den 6 febr. sköta hela trafiken vid bandelen 
Kiruna – Riksgränsen med elektriska lok. 15 
januari, 1915.
909 Norrbottens-Kuriren. Måndag 18 januari, 
1915.
910 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, 1915. E8. 
Brev från Byrån till Hedin. 2 januari, 1915.
911 Teknisk Tidskrift (1915). 
Riksgränsbanans Elektriska Lokomotiv.
Elektroteknik, häfte 5. 5 maj, 1915.
912 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Utdrag av protokollet över 
civilärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i Statsrådet Å Stockholms slott 
den 3 december 1915.
913 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 43, B2 – D2, 
1915. D2. Brev från Järnvägsstyrelsen till 
distriktsförvaltningen för 5:e distriktet i 
Luleå. 29 januari, 1915.
914 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A –
A21,1915. A14. Brev från Öfverholm till 
Körner. 1 februari, 1915.
915 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A –
A21,1915. A14. Brev från Öfverholm till 
Körner. 1 februari, 1915.
916 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A –
A21,1915. A14. Brev från Byrån till ASEA. 
29 januari, 1915.
917 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 43, B2 – D2, 
1915. D2. Brev från Byrån till 
distriktsförvaltningen för 5:e distriktet i 
Luleå. 4 februari, 1915.
918 Teknisk Tidskrift (1915). 
Riksgränsbanans Elektrifiering.
Veckoupplagan, häfte 12. 20 mars, 1915.
919 Norrskensflamman. Torsdag 11 februari, 
1915.
920 Norrbottens-Kuriren. Fredag 29 januari, 
1915.
921 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 43, B2 – D2, 
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1915. Brev från Öfverholm till distriktschef 
Schultz i Luleå. 2 februari, 1915.
922 Norrskensflamman. Onsdag 10 februari,
1915.
923 Norrbottens-Kuriren. Onsdag 10 februari,
1915.
924 Norrskensflamman. Torsdag 11 februari, 
1915.
925 Norrskensflamman. Torsdag 11 februari, 
1915.
926 Norrskensflamman. Torsdag 11 februari, 
1915.
927 Norrbottens-Kuriren. Onsdag 10 februari,
1915.
928 Norrbottens-Kuriren. Onsdag 10 februari,
1915.
929 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 
1915. Protokoll, hållet vid avsyning av 
anläggningen för elektrisk drift av järnvägen 
Kiruna – Riksgränsen den 8-10 februari, 
1915.
930 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 119, 
1910. 1 Saml., 1 Afd., 6 Band. Bilaga F. S. 
175 ff. Kontrakt mellan Kungl. 
Järnvägsstyrelsen och Siemens-Schuckert 
Werke samt ASEA, undertecknad 1 mars, 
1910.
931 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Rapport över provkörningen veckan 
21 – 27 februari 1915. 27 februari, 1915.
932 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Rapport över provkörning med 
malmtågslokomotiv O 17 – 18 den 20 och 
22 februari 1915. 26 februari, 1915.
933 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Rapport över provfärd med elektriska 
snälltågslokomotivet P 27 den 24 februari 
1915. 25 februari, 1915.
934 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från ASEA till Byrån. 25 
februari, 1915.
935 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Byrån till ASEA. 26 
februari, 1915.
936 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från ASEA till Byrån. 
Februari, 1915.

937 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från ASEA till Byrån. 25 
februari, 1915.
938 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Byrån till ASEA. 25 
februari, 1915.
939 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från ASEA till Byrån. 25 
februari, 1915.
940 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Byrån till ASEA. 22 
april, 1915.
941 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 
1915. Brev från Rahmberg till Byrån. 13 
februari, 1915.
942 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 48, R13 – S18, 
1915. Brev från Byrån till Siemens i Berlin. 
6 mars, 1915.
943 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 43, B2 – D2, 
1915.  D2. Brev från Byrån till 
Distriktsförvaltningen vid 5:e distriktet i 
Luleå. 9 mars, 1915.
944 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 43, B2 – D2, 
1915.  D2. Brev från Distriktsförvaltningen 
vid 5:e distriktet i Luleå till Byrån. 31 mars, 
1915.
945 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 48, R13 – S18, 
1915. Brev från Byrån till Siemens i Berlin. 
6 april, 1915.
946 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 43, B2 – D2, 
1915. B2, Banbyrån. Brev från Öfverholm 
till byråchef vid banbyrån. 17 juni, 1915.
947 RA SJ-EBR. Signum FV, provdrift, 
veckorapporter m.m.. Volym 13. Rapport 
rörande profdriften å Riksgränsbanan under 
veckan 28/2 – 6/3, 1915. 8 mars, 1915.
948 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Rapport rörande profdriften å 
Riksgränsbanan under veckan 7 – 13/3, 
1915. 17 mars, 1915.
949 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Rapport rörande profdriften å 
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Riksgränsbanan under veckan 14 – 20 mars 
1915. 24 mars, 1915.
950 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 48, R13 – S18, 
1915. S5. Brev från Stora Kopparbergs 
Aktiebolag, Vagn- och Maskinfabriken i 
Falun till Byrån. 10 mars, 1915.
951 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 48, R13 – S18, 
1915. S5. Brev från Byrån till Stora 
Kopparbergs Aktiebolag, Vagn- och 
Maskinfabriken i Falun. 11 mars, 1915.
952 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 48, R13 – S18, 
1915. S5. Brev från Stora Kopparbergs 
Aktiebolag, Vagn- och Maskinfabriken i 
Falun till Byrån. 12 mars, 1915.
953 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 
1915. E8. Brev från Hedin till Öfverholm. 
27 mars, 1915.
954 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 48, R13 – S18, 
1915. S5. Brev från Byrån till Stora 
Kopparbergs Aktiebolag, Vagn- och 
Maskinfabriken i Falun. 11 mars, 1915.
955 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 48, R13 – S18, 
1915. S5. Brev från Stora Kopparbergs 
Aktiebolag, Vagn- och Maskinfabriken i 
Falun till Byrån. 12 mars, 1915.
956 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 
1915. E8. Brev från Hedin till Öfverholm. 8 
april, 1915.
957 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 
1915. E8. Brev från Hedin till Öfverholm. 
13 mars, 1915.
958 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 
1915. E8. Brev från Hedin till Öfverholm. 
27 mars, 1915.
959 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. 2 rapporter rörande profdriften å 
Riksgränsbanan under veckan 21 – 27 mars 
och 28 mars – 3 april 1915. 1 och 9 aprils, 
1915. Samt RA SJ-EBR. Signum FV,
provdrift, veckorapporter m.m. Volym 13. 3 
rapporter rörande den elektriska driften å 
Riksgränsbanan under veckan 4 -10, 11 – 17 
och 18 – 24 april 1915. 14, 21 och 30 april, 
1915.

960 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 
1915. E8/221. Brev från Erik Hedin till 
Byråchef Öfverholm. 29 april, 1915.
961 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 43, B2 – D2, 
1915. B14. Brev från Byrån till 
distriktsförvaltningen 5:e distriktet. 12 mars, 
1915.
962 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 
1915. E8. Brev från Hedin till Öfverholm. 
27 mars, 1915.
963 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 
1915. E8. Brev från Hedin till Öfverholm. 
27 mars, 1915.
964 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från ASEA till Byrån. 17 
maj, 1915.
965 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 
1915. E8. Brev från Hedin till Öfverholm. 
27 mars, 1915.
966 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 42, A22 – B1, 
1915. ASEA, Riksgränsbanan: 
igångsättning, provdrift, slutuppgörelse. 
Brev från Lindén till Öfverholm. 12 mars, 
1915.
967 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 42, A22 – B1, 
1915. ASEA, Riksgränsbanan: 
igångsättning, provdrift, slutuppgörelse. 
Brev från Öfverholm till Lindén. 20 mars, 
1915.
968 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 
1915. E8. Brev från Hedin till Öfverholm. 
27 mars, 1915.
969 RA SJ-EBR. Signum FV, Provdrift, 
veckorapporter m.m. Volym 13, Antalet 
tillryggalagda km, för Riksgränsbanans 
elektriska lok t. o. m. 31 mars 1915. 28 april, 
1915.
970 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 
1915. E8. Brev från Hedin till Öfverholm. 
27 mars, 1915.
971 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Körner till Öfverholm. 
29 mars, 1915.
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972 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Öfverholm till Körner. 
30 mars, 1915.
973 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från A. Lindén till 
Öfverholm. 9 april, 1915.
974 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21,
1915. A14. Brev från Byrån till ASEA. 13 
april, 1915.
975 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Byrån till ASEA. 6 
april, 1915.
976 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Byrån till ASEA. 29 
april, 1915.
977 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från ASEA till Byrån. 30 
april, 1915.
978 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Byrån till ASEA. 3 
maj, 1915.
979 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Byrån till ASEA. 5 
maj, 1915.
980 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 48, R13 – S18, 
1915. Brev från Byrån till Siemens i Berlin. 
9 mars, 1915.
981 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 48, R13 – S18, 
1915. Brev från Byrån till Siemens i Berlin. 
22 april, 1915.
982 RA SJ-EBR. Signum FV, Provdrift, 
veckorapporter m.m. Volym 13, Rapport n:r 
6 över utbyte av kontaktledningsisolatorer 
omfattande tiden 25 februari – 21 april 1915. 
22 april, 1915.
983 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 47, N – R10, 
1915. R3, Rörstrands Fabriks AB. Protokoll 
för prov med isolatorer vid Rörstrands 
fabrik. 4 november samt 9 och 17 december, 
1915. Även volym 54 A22 – B2, 1916. A22, 
ASEA diverse Riksgr5änsbanan. 
984 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 

1915. E8. Brev från Hedin till Öfverholm. 
19 maj, 1915.
985 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 
1915. E8. Brev från Hedin till Öfverholm. 
19 maj, 1915.
986 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 43, B2 – D2, 
1915. D2. Brev från Byrån till 
Distriktsförvaltningen. 17 maj, 1915.
987 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser, volym 51, 1915. V6. 
Brev från Svenska lokmannaförbundets 
Kiruna-avdelning till maskiningenjör 
Uddenberg. 3 augusti 1915. Brevet 
vidarebefordrat till Hedin. 6 augusti, 1915.
988 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser, volym 51, 1915. V6. 
Brev från Svenska lokmannaförbundets 
Kiruna-avdelning till maskiningenjör 
Uddenberg. 3 augusti 1915. Brevet 
vidarebefordrat till Hedin. 6 augusti, 1915.
989 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser, volym 51, 1915. V6. 
Brev från Svenska lokmannaförbundets 
Kiruna-avdelning till maskiningenjör 
Uddenberg. 3 augusti 1915. Brevet 
vidarebefordrat till Hedin. 6 augusti, 1915.
990 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser, volym 51, 1915. V6. 
Brev från Warodell till Byrån. 5 juli, 1915.
991 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser, volym 51, 1915. V6. 
Brev från Hedin till maskiningenjör 
Uddenberg. 14 augusti, 1915.
992 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser, volym 51, 1915. V6.
Brev från Hedin till maskiningenjör 
Uddenberg. 14 augusti, 1915.
993 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Rapport rörande den elektriska driften 
å Riksgränsbanan under veckan 25/4 – 1/5 
1915.7 maj, 1915.
994 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Rapport över den elektriska driften å 
Riksgränsbanan under veckan 2/5 – 8/5 
1915. 14 maj, 1915.
995 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Byrån till ASEA. 1 
juni, 1915.
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996 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 
1915. E8. Brev från Hedin till Öfverholm. 
21 mars, 1915.
997 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 43, B2 – D2, 
1915. D2. Brev från Byrån till 
Distriktsförvaltningen. 29 april, 1915.
998 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 
1915. E8. Brev från Öfverholm till Hedin. 7 
maj, 1915.
999 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 43, B2 – D2, 
1915. D2. Brev från Byrån till 
Distriktsförvaltningen. 29 april, 1915.
1000 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 
1915. E8. Brev från Hedin till Öfverholm. 3 
maj, 1915.
1001 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 43, B2 – D2, 
1915. B14. Brev från Byrån till byråchefen 
vid maskinbyrån. 13 november, 1915.
1002 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12,
1915. Rapport över den elektriska 
provdriften å Riksgränsbanan under veckan 
16/5 – 22/5 1915. 28 maj, 1915.
1003 RA SJ-EBR. Signum FV, Provdrift, 
rapporter m.m. Volym 13, P.M. angående 
skolbarns transporterande med de elektriska 
tågen på Riksgränsbanan. 31 maj, 1915.
1004 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 
1915. E8. P.M. rörande revisionsarbetet för 
den elektriska driftens återupptagande. 3 
juli, 1915.
1005 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 51, V, 1915. V7,
Warodell, Brev. Brev från Byrån till 
Warodell. 31 juli, 1915.
1006 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 51, V, 1915. V7, 
Warodell, Brev. Brev från Warodell till 
Byrån. 4 augusti, 1915.
1007 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 49. S19. Brev 
från Byrån till Siemens. 15 december, 1915.
1008 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från ASEA till Byrån. 18 
december, 1915.

1009 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 43, B2 – D2, 
1915. D2. Brev från maskindirektören i 
Luleå till Byrån. 17 december, 1915.
1010 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 49. S19. Brev 
från Byrån till Siemens. 15 december, 1915.
1011 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 49, S19 – T11, 
1915. Brev från H. Lundbohm LKAB till 
generaldirektör A. Granholm. 25 juni, 1915.
1012 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 49, S19 – T11, 
1915. Brev från H. Lundbohm LKAB till 
generaldirektör A. Granholm. 25 juni, 1915.
1013 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 49, S19 – T11, 
1915. Brev från H. Lundbohm LKAB till 
generaldirektör A. Granholm. 25 juni, 1915.
1014 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 48, R13 – S18, 
1915. Brev från Byrån till Siemens i 
Stockholm. 30 juni, 1915.
1015 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 
1915. E8. P.M. rörande revisionsarbetet för 
den elektriska driftens återupptagande. 3 
juli, 1915.
1016 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 43, B2 – D2, 
1915. B14. Brev från Byrån till byråchefen 
vid maskinbyrån. 13 november, 1915.
1017 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Rapport över den elektriska driften å 
Riksgränsbanan under veckan 11/7 – 17/7 
1915. 4 augusti, 1915
1018 RA SJ-EBR. Signum FV, Provdrift, 
veckorapporter m.m. Volym 13. Brev från 
Kungl. Järnvägsstyrelsen. 17 juli, 1915.
1019 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Utdrag av Protokollet över 
civilärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 
3 december 1915. 
1020 RA SJ-EBR. Signum FV, Provdrift, 
rapporter m.m. Volym 13, P.M. angående 
förrådet av kolborstar vid Riksgränsbanan. 
22 juli, 1915.
1021 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Utdrag av Protokollet över 
civilärenden, hållet inför Hans Maj:t 
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Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 
3 december 1915. 
1022 RA SJ-EBR. Oförtecknat material, EBR 
1751 – 1800, 1916. P.M. om kostnaderna för 
Riksgränsbanans elektrifiering. 12 
december, 1916.
1023 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 51, V6, 1915. 
Brev från Warodell till Öfverholm. 3 
augusti, 1915.
1024 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 51, V6, 1915. 
Brev från Öfverholm till Warodell. 7 
augusti, 1915.
1025 RA SJ-EBR. Signum FV, Provdrift, 
veckorapporter m.m. Volym 13. EBR- 1414. 
Rapport . Antal tåg och av dem medförda 
vagnar under tiden 14/7 – 25/7 och 26/7 –
25/8 1915.
1026 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Rapport över den elektriska driften å 
Riksgränsbanan under veckan 22/8 – 28/8 
1915. 4 september, 1915.
1027 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Rapport över den elektriska driften å 
Riksgränsbanan under veckan 18/7 – 24/7 
1915. 6 augusti, 1915.
1028 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Rapport över den elektriska driften å 
Riksgränsbanan under veckan 25/7 – 31/7 
1915. 10 augusti, 1915
1029 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Rapport över den elektriska driften å 
Riksgränsbanan under veckan 1/8 – 7/8 
1915. 13 augusti, 1915
1030 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Två rapporter över den elektriska 
driften å Riksgränsbanan under veckorna 8/8 
– 14/8 och 15/8 – 21/8 1915. 23 respektive 
31 augusti, 1915
1031 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Byrån till ASEA. 8 
juni, 1915.
1032 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Byrån till ASEA. 10 
augusti, 1915.

1033 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 51, V6, 1915. 
Brev från Warodell till Öfverholm. 3 
augusti, 1915.
1034 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Byrån till ASEA. 22 
september, 1915.
1035 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Byrån till ASEA. 28 
september, 1915.
1036 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Warodell till 
Öfverholm. 30 september, 1915.
1037 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 119, 
1910. 1 Saml., 1 Afd., 6 Band. Bilaga F. 
Kontrakt mellan Kungl. Järnvägsstyrelsen 
och Siemens-Schuckert Werke samt ASEA, 
undertecknad 1 mars, 1910. S. 175 ff.
1038 RA SJ-EBR. Signum FV, Provdrift, 
rapporter m.m. Volym 13. P.M. angående 
eventuell plikt för förseningen av 
Riksgränsbanans elektrifiering. 22 juli, 
1915.
1039 RA SJ-EBR. Signum FV, Provdrift, 
rapporter m.m. Volym 13. P.M. angående 
eventuell plikt för förseningen av 
Riksgränsbanans elektrifiering. 22 juli, 
1915.
1040 RA SJ-EBR. Signum FV, Provdrift, 
rapporter m.m. Volym 13, EBR 1418. 
Uppgift å felaktigheter å de elektriska 
lokomotiven under tiden 14 juli – 25 augusti 
1915. 
1041 RA SJ-EBR. Signum FV, Provdrift, 
rapporter m.m. Volym 13, EBR 1415. 
Uppgift över av den elektriska 
järnvägsdriften förorsakade kortslutningar i 
Porjus kraftverk jämte orsaken därtill under 
tiden 26 juli – 25 augusti 1915. 
1042 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 52, V7 – A.O2, 
1915. V7, Warodell, T Rapporter. Från 
Warodell till Öfverholm. 17 augusti, 1915.
1043 RA SJ-EBR. Signum FV, Provdrift, 
rapporter m.m. Volym 13, EBR-1417. 
Uppgift å felaktigheter å kontaktledningen 
under tiden 26 juli – 25 augusti. 
1044 RA SJ-EBR. Signum FV, Provdrift, 
veckorapporter m.m. Volym 13. Rapport 
över den elektriska driften å Riksgränsbanan 
under veckan 9/5 – 15/5 1915. 21 maj, 1915.
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1045 RA SJ-EBR. Signum FV, Provdrift, 
veckorapporter m.m. Volym 13. Rapport 
över den elektriska driften å Riksgränsbanan 
under veckan 5/9 – 11/9 1915. 19 september, 
1915.
1046 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 119, 
1910. 1 Saml., 1 Afd., 6 Band. Bilaga F. 
Kontrakt mellan Kungl. Järnvägsstyrelsen 
och Siemens-Schuckert Werke samt ASEA, 
undertecknad 1 mars, 1910. S. 175 ff.
1047 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 42, A22 – B1, 
1915. Samt volym 49, S19 – T11, 1915. 
Brev från Byrån till ASEA och Siemens. 3 
september, 1915. 
1048 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 42, A22 – B1, 
1915. Brev från Öfverholm till ASEA. 6 
september, 1915.
1049 RA SJ-EBR. Oförtecknat material, 
utredningar, P.M. m.m. EBR 1401 – 1450, 
1914. EBR 1406. Brev från Warodell till 
Öfverholm. 31 augusti, 1915.
1050 RA SJ-EBR. Signum FV, Provdrift, 
veckorapporter m.m. Volym 13. 
Anmärkningar mot anläggningen för den 
elektriska driften på Riksgränsbanan. 8 
september, 1915.
1051 Järnvägsstyrelsen ansåg emellertid inte 
att anmärkningarna var av sådan art att 
driften skulle äventyras.1051

1052 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 43, B2 – D2, 
1915. Brev från Byrån till 
distriktsförvaltningen i Luleå. 10 september, 
1915.
1053 RA SJ-EBR. Oförtecknat material, 
utredningar, P.M. m.m. EBR 1401 – 1450, 
1915. EBR 1424. Protokoll över 
slutbesiktning av 
Riksgränsbaneanläggningen. 12 oktober, 
1915.
1054 RA SJ-EBR. Oförtecknat material, 
utredningar, P.M. m.m. EBR 1401 – 1450, 
1915. EBR 1424. Protokoll över 
slutbesiktning av 
Riksgränsbaneanläggningen. 12 oktober, 
1915.
1055 RA SJ-EBR. Oförtecknat material, 
utredningar, P.M. m.m. EBR 1401 – 1450, 
1914. EBR 1424. Protokoll över 
slutbesiktning av
Riksgränsbaneanläggningen. 12 oktober, 
1915.

1056 RA SJ-EBR. Oförtecknat material, 
utredningar, P.M. m.m. EBR 1401 – 1450, 
1914. EBR 1424. Protokoll över 
slutbesiktning av 
Riksgränsbaneanläggningen. 12 oktober, 
1915.
1057 RA SJ-EBR. Oförtecknat material, 
utredningar, P.M. m.m. EBR 1401 – 1450, 
1914. EBR 1424. Protokoll över 
slutbesiktning av 
Riksgränsbaneanläggningen. 12 oktober, 
1915.
1058 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Utdrag av Protokollet över 
civilärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 
3 december 1915.
1059 RA SJ-EBR. Signum BVI, Registratur. 
Volym 2. 25 maj, 1916.
1060 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 
119, 1910. 1 Saml., 1 Afd., 6 Band, s. 34. Se 
även Bilaga F. s. 175 ff. Kontrakt mellan 
Kungl. Järnvägsstyrelsen och Siemens-
Schuckert Werke samt ASEA, undertecknad 
1 mars, 1910.
1061 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Rapport rörande den elektriska driften 
å Riksgränsbanan under veckan 10/10 –
16/10 1915. 27 oktober, 1915.
1062 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Rapport över den elektriska driften å 
Riksgränsbanan under veckan 17/10 – 23/10 
1915. 30 oktober, 1915.
1063 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Rapport över den elektriska driften å 
Riksgränsbanan under veckan 24/10 – 30/10 
1915. 10 november, 1915.
1064 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Rapport över den elektriska driften å 
Riksgränsbanan under veckan 31/10 – 6/11 
1915. 19 november, 1915.
1065 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 51, V6, 1915. 
Brev från Warodell till Öfverholm. 6 
november, 1915.
1066 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 51, V6, 1915. 
Brev från Warodell till Öfverholm. 6 
november, 1915.
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1067 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 51, V6, 1915. 
Brev från Warodell till Öfverholm. 8 
november, 1915.
1068 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 43, B2 – D2, 
1915. Brev från Öfverholm till byråchefen 
vid Maskinbyrån. 13 november, 1915.
1069 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 119, 
1910. 1 Saml., 1 Afd., 6 Band. Bilaga F. S. 
175 ff. Kontrakt mellan Kungl. 
Järnvägsstyrelsen och Siemens-Schuckert 
Werke samt ASEA, undertecknad 1 mars, 
1910.
1070 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Rapport över den elektriska driften å 
Riksgränsbanan under veckan 14/11 – 20/11 
1915. 1 december, 1915.
1071 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Rapport över den elektriska driften å 
Riksgränsbanan under veckan 21/11 – 27/11 
1915. 7 december, 1915.
1072 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Rapport över den elektriska driften å 
Riksgränsbanan under veckan 28/11 – 4/12 
1915. 17 december, 1915.
1073 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Rapport över den elektriska driften å 
Riksgränsbanan under veckan 12/12 – 18/12 
1915. 31 december, 1915.
1074 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Byrån till ASEA. 8 
oktober, 1915.
1075 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från ASEA till Byrån. 29 
oktober, 1915.
1076 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Byrån till ASEA. 30 
oktober, 1915.
1077 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från ASEA till Byrån. 6 
november, 1915.
1078 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Byrån till ASEA. 8 
november, 1915.

1079 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från ASEA till Byrån. 24 
november, 1915.
1080 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Byrån till ASEA. 25 
november, 1915.
1081 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Byrån till ASEA. 18 
december, 1915.
1082 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Byrån till ASEA. 26 
november, 1915.
1083 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 44, D3 – E8, 
1915. E8. Brev från Öfverholm till Hedin. 
30 november, 1915.
1084 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Byrån till ASEA. 4 
december, 1915.
1085 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från ASEA till Byrån. 
December, 1915.
1086 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från ASEA till Byrån. 16
december, 1915.
1087 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 41, A – A21, 
1915. A14. Brev från Byrån till ASEA. 18 
december, 1915.
1088 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 56, E4 – F, 
1916. Brev från Sandvall till Öfverholm. 8 
februari, 1916.
1089 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 60, R5 – S12, 
1916. Brev från Byrån till Siemens i 
Stockholm. 12 februari, 1916.
1090 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 60, R5 – S12, 
1916. Brev från Byrån till Siemens. 8 mars, 
1916.
1091 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 53, A – A21, 
1916. Brev från Byrån till ASEA. 12 
februari, 1916.
1092 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 53, A – A21, 
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1916. Brev från ASEA till Byrån. 15 
februari, 1916.
1093 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 60, R5 – S12, 
1916. Brev från Byrån till Siemens. 26 
februari, 1916.
1094 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 53, A – A21, 
1916. Brev från Vagn- och Maskinfabriken i 
Falun till ASEA. 2 mars, 1916.
1095 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 53, A – A21, 
1916. Brev från Byrån till Vagn- och 
Maskinfabriken i Falun. 14 mars, 1916.
1096 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 53, A – A21, 
1916. Brev från ASEA till Vagn- och 
Maskinfabriken i Falun. 23 mars, 1916.
1097 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 53, A – A21, 
1916. Brev från Vagn- och Maskinfabriken i 
Falun till ASEA. 24 mars, 1916.
1098 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 60, R5 – S12, 
1916. Brev från Byrån till Siemens. 1 april, 
1916.
1099 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 53, A – A21, 
1916. Brev från Virgin till Edström. 25 maj, 
1916.
1100 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 60, R5 – S12, 
1916. Brev från Byrån till Siemens. 25 maj, 
1916.
1101 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 53, A – A21, 
1916. Brev från Byrån till ASEA. 5 april, 
1916.
1102 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 53, A – A21, 
1916. Brev från ASEA till Byrån. 6 april, 
1916.
1103 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 53, A – A21, 
1916. Brev från Byrån till ASEA. 7 april, 
1916.
1104 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 60, R5 – S12, 
1916. Brev från Byrån till Siemens. 22 april, 
1916.
1105 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 53, A – A21, 
1916. Brev från ASEA till Byrån. 2 maj, 
1916.

1106 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 60, R5 – S12, 
1916. Brev från Byrån till Siemens. 19 april, 
1916.
1107 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 60, R5 – S12, 
1916. Brev från Byrån till Siemens. 22 april, 
1916.
1108 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 60, R5 – S12, 
1916. Brev från Byrån till Siemens. 22 april, 
1916.
1109 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 60, R5 – S12, 
1916. Brev från Byrån till Siemens. 22 april, 
1916.
1110 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 60, R5 – S12, 
1916. Brev från Byrån till Siemens. 22 april, 
1916.
1111 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 60, R5 – S12, 
1916. Brev från Byrån till Siemens. 19 april, 
1916.
1112 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 60, R5 – S12, 
1916. Brev från Byrån till Siemens i 
Stockholm. 25 maj, 1916.
1113 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 60, R5 – S12, 
1916. Brev från Siemens i Stockholm till 
Byrån. 3 juni, 1916.
1114 RA SJ-EBR. Oförtecknat material, 
utredningar, P.M. m.m. EBR 1601 – 1650, 
1914. EBR 1650 P.M. om fel vid 
Riksgränsbanan. 24 maj, 1916.
1115 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 60, R5 – S12, 
1916. Brev från Byrån till Siemens. 2 juni, 
1916.
1116 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Utdrag över protokollet av 
civilärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen å Stockholms slott den 3 
december 1915.
1117 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 47, N – R10, 
1915. Brev från Järnvägsstyrelsen till 
Hovedstyret för Norges Statsbaner. 3 maj, 
1915.
1118 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 60, R5 – S12, 



Sida � 387

1916. Brev från Byrån till Siemens. 2 juni, 
1916.
1119 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 60, R5 – S12, 
1916. Brev från Byrån till Siemens. 26 juli, 
1916.
1120 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 60, R5 – S12, 
1916. Brev från Byrån till Siemens. 11 
september, 1916.
1121 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 60, R5 – S12, 
1916. Brev från Byrån till Siemens. 12 
oktober, 1916
1122 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 61, S17 – T12, 
1916. Brev från Byrån till Siemens. 2 
augusti, 1916.
1123 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 61, S17 – T12, 
1916. Brev från Byrån till Siemens. 23 
september, 1916.
1124 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 55, B3 – E, 
1916. Brev från Virgin till 
distriktsförvaltningen vid 5:e distriktet. 21 
augusti, 1916.
1125 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 61, S17 – T12, 
1916. Brev från Byrån till Siemens. 23 
september, 1916.
1126 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 61, S17 – T12, 
1916. Brev från Byrån till trafikinspektör 
Winnberg i Kiruna. 16 december, 1916.
1127 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 59, M2 – R4, 
1916. Brev från T. Särnström till 
lokomotivpersonalen i Kiruna. 22 november, 
1916.
1128 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 53, A – A21, 
1916. Brev från ASEA till Byrån. 4 
september, 1916.
1129 RA SJ-EBR. Signum FV, Provdrift, 
rapporter m.m. Volym 13. P.M. angående 
eventuell plikt för förseningen av 
Riksgränsbanans elektrifiering. 22 juli, 
1915.
1130 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 42, A22 – B1, 
1915. Brev från ASEA till Byrån. 29 
oktober, 1915.

1131 RA SJ-EBR. Signum FV, Provdrift, 
rapporter m.m. Volym 13. P.M. angående 
eventuell plikt för förseningen av 
Riksgränsbanans elektrifiering. 22 juli, 
1915.
1132 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 48, R13 – S18, 
1915. P.M. angående sista utbetalningen till 
“Firmorna” för Riksgränsbanans 
elektrifiering. 30 oktober, 1915.
1133 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 48, R13 – S18, 
1915. P.M. angående sista utbetalningen till 
“Firmorna” för Riksgränsbanans 
elektrifiering. 30 oktober, 1915.
1134 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 48, R13 – S18, 
1915. Brev från Siemens till
Järnvägsstyrelsen. 29 oktober och den 10 
november, 1915.
1135 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 48, R13 – S18, 
1915. Brev från Järnvägsstyrelsen till 
Siemens. 10 november, 1915.
1136 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 42, A22 – B1, 
1915. Brev från Virgin till Edström. 29 
november 1915.
1137 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 57, F2 – L, 
1916. Till Järnvägsstyrelsen, ang. anslag till 
täckande av uppkommen brist vid utförande 
av Riksgränsbanans elektrifiering. 30 juni, 
1916.
1138 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 60, R5 – S12, 
1916. Brev från Byrån till Siemens i 
Stockholm. 1 augusti, 1916.
1139 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 60, R5 – S12, 
1916. Brev från Byrån till Siemens. 19 
oktober, 1916.
1140 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 61, S17 – T12, 
1916. Brev från Öfverholm till 
trafikinspektör Winnberg i Kiruna. 3 
oktober, 1916.
1141 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 63, A – A27, 
1917. Brev från Öfverholm till ASEA. 4 
oktober, 1917.
1142 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 63, A – A27, 
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1917. Brev från Öfverholm till ASEA. 23 
november, 1917.
1143 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 63, A – A27, 
1917. Brev från Lindén till Öfverholm. 27 
november, 1917.
1144 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 63, A – A27, 
1917. Emellan Kungl. Järnvägsstyrelsen och 
Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget i 
Västerås, härnedan kallat Asea, är denna dag 
träffad nedan angivna överenskommelse. 6 
december, 1917.
1145 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 63, A – A27, 
1917. Brev från Lindén till Öfverholm. 14 
december, 1917.
1146 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 63, A – A27, 
1917. Brev från Lindén till Öfverholm. 20 
december, 1917.
1147 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 63, A – A27, 
1917. Brev från Öfverholm till ASEA. 21 
december, 1917.
1148 Hansson (1994), s. 212.
1149 Öfverholm (1931), s. 742 ff.
1150 Barck (1996), s. 36.

Kap 7:
Analys och slutsatser
1151 RA SJ-EBR. Signum EII, in- och 
utgående skrivelser. Volym 45, E9 – K12, 
1915. Utdrag av protokollet över 
civilärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 
3 december 1915. Anförande av 
civilminister von Sydow.
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