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Det har sått tio år sedan tågtrafiken på bandelen Falun
- Rättvik upphörde. För åtta år sedan 

""w 
rälsen. var det

nödvändigt? Frågan är tika befogad nu som då! Hade inte
den ekonomiska förlusten kunnat uppvägas av snabbare
kommunikationer och bättre service.

Så här 
-sag d,et ut pd Grycksbo station omkring lgIS.

Tå.get från Falun hade just anlänt och d"et uar [iu oeh
rörelse på perrongen. Den hiir stationsbgggnad"en
e_rsattes så småni,ngonrl aa en mindre fastighet och den
finns kuar iin idag, Fortfarande har Grgiksbo tå.gför_
bindelse men nurner rör det sig om tuå godrtag pei d.og.
Enligt uppgift brann det gamla stationshuset men d,ei-
ta har inte g&tt att få bekräftat.

Falun sedan många år haftjärnvägsförbindelse med
Gävle.

Jåirnvägsbyggandet norr ut
mot Rättvik bör.jade dock
inte vid Falu central som
man skuile kunna tro utan
mellan Stennäset och Herr-
hagen. Det stod nämligen
strid om var järnvägen ge-
nom Falun skulle förläggas.
Åtskilliga förslag fanni-på
båda siäor om Faluån. Det
hade Iika gärna kunnat bli så

För tio år sedan
slutade tåsen gå
Falun r Bättvik
V ar d,et niiiraiindigt?

På söndag är det exakt
tio år sedan sista räls-
bussen rullade mellan
Falun och Rättvik och
åter. Strax före kI 22 på
k-vällen var det färdig-
åkt. Visserligen rullar
godståg då och då fort-
farande mellan Falun
och Grycksbo men för-
bindelsen till norra Da-
Intnq är hrrrtan Tlan ?il



oktober 1967 revs sista
rälsbiten på delen
Grycksbo Rättvik
upp.

. Oii."  ndersson, Falun,
kassör i Gefle - Dala Jern-
vägsklubb och uppvuxen
invid banan, är kriiiik mot
nedläggningen:

- SJ gick in för att visa
dålig _resandefrekvens på
delen Falun - Rättvik. Mängjorde märkliga omlägg-
nlngar.

Planering
Ett exempel på dålis (med-
v-eten?) planering var att
tågetirån Falun mot Rättvik
avgrck någon minut innan
göteborgståget anlände till
I alu central. Olle Andersson
anser det funnits fog för att
h_a bandelen kvar. Framför
allt för godstransporterna.
. - Föt oss i jäinvägsklub-
ben hade det varit skönt om

Olle Andersson kritisk! ,

önskemål om att lägga vin-
iertrafik på banan. Men att
det skulle ha stoppats från
Leksand, där man var mån
om trafiken mellan Rättvik
och Borlänge.

- Det var egendomligt att
det inte kom några större
protester från norra Dalarna
när järnvägen lades ner, sä-
ger Karl Pettersson. Bande-
len var ju dessutom i ett ut-
omrodentligt ski.ck.

Cykelled
Idag fungerar sträckan från
Grycksbo och norr ut som
genväg för biiisterna. Men
också som transportväg för
skogsbruket. På FaIu kom-
mun vill man förvandla de-
Ien Grycksbo - Sågmyra till
cykelled men även skogsin-
tressena finns med i bilden.

Historien

vägsaktiebolag bildades 1885
och ett par år senare kom
Mora också med i bolaget,
Bolaget byggde järnvägen
men överlät sedan trafiken åt
Gefle - Dala Jernväg.

Bandelen Falun - Rätrvik
påbiirjades 1E8? men då hade

aL! llgtrd §ldLlull, §urll KUIIT

liJl 1888, hade hamnat på
Slaggvarpen.

Klart Rättvik!
I november 1889 hade rallar-
na kommit så långt som till
Sågmyra. Och i augusti l8g0
var det kiart till Rättvik. Två
år senare till Mora.

Däremot fanns på den ti-
den ingen direktförbindelse
mellan Rättvik och Borlänge.
Järnvägen från Borlänge oih
norr ut slutade i Insjön. Där
tog båttransporterna vid.
Först 1914 blev det klart med
järnvägen från Jnsjön via
Leksand till Rättvik-

Stationer
Ett flertal stationshus kom
till mellan Falun och Rättvik.
För det första Norra station i
Falun, Bergsgården. Grvcks-
bo, Sågmyra, Stättbere och
Västgärde. D dremellan f anns
anhalterna Bengtsarvet och
Lustebo (i Gryiksbo). Lil-
länget och Yllefabriken (i
Sågmyra samt Utb.y i Rätt-vik. Bengtsarvet i<om tiII
1923.

Lustebos anhaltsbyggnad
var ett gammalt stationshus
som flyttats dit. Lillänget i
Sågmyra fick inte heta-Lil-
länget så länge. Det visade
sig nämligen att det fanns en
plats i göteborgstrakten som
hette LiIlänget och därför
ändrades namnet tili Lil-
längsvägen.

Y.'efabriken i Sågmyra
kom r,il för Tidstrands skull.
I byn Hyttkvarn norr om
Sågmyra ville man också ha
anhalt men där var underla-
get alltför litet. Anhalten i
Utby i Rättvik var tidvis inte
öppen året om utan fungera-
de med säsongsschema.

Banvaktsstugan
Mellan anhalterna och sta-
tionerna fanns det banvakts-
stugor. Platserrla hette ös-
tanfors (Falun), Björnhålan
(Botäkt), Bengtsarvet och
Lustebo (Grycksbo). Dess-
utom fanns det en banvakts-
stuga på Grycksbo station.
Vidare Gopen och Årby i
Sågmyra, Hyttsjön norr om
Sågmyra. Brossen söder om
Västgärde och Knipbacken i
Västgärde samt Utby.

Det tar med andra ord
ganska gott om folk utmed
järnvägeu på den tiden det
begav sig. Det var också
mycket folk som reste med
tågen. Men sedan kom bilar-
na och passagerarantalet
sjönk. O1le Andersson i Gefle

- Dala Jernvägsklubb vill
uttrycka saken så här:

- Det är inte bilarna som
förstört järnvägen utan det
är jdrnvägens dåIiga service
som framkallat bilarna !

ROLANP PETTERSSON

för tio dr sedan passirade tdgen ach rälsbussarna hör.
För åtta dr sedan reus rälsen. Nu har bilarna tagit över.
Bilden är hämtad från banuallen genonx Sågmgra.

inte rälsen rivits upp. Men på
SJ har dom inget intresse fär
sådan verksamhet. Det var ju'en väIdigt vacker sträcka
mellan Falun och Rättvik.
Karl Pettersson, gammal

järnvägare från Sågmyra, är
en annan kritiker.

Nedläggningen var
självförvåIladl Beslutet och
rivningen gick för fort. Hade
banan fått vara kvar ett
haivår till så hade den varit
kvar än idag.

i Vintertrafik
K. arl Pettersson har hört
sagas att det efter lg65 fanns
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Ett arbetslag utmed band"elen Grycksbo - så,gmgru, Det ör banaakten cederberg
som ställt upp med sitt arbetslag för fotograf en. Bilden är tagen i tralgten au Lusteblo
omkring 1920.

Korl P ettersson kritisk!


