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Gävle - Dala JärnväS (GDJ) öppnades för allmän trafik på
sträckan Gäv1e - Falun 1859, och benämndes av dess understödj are
"Sveriges första avsfutade bana"; en beteckn.ing vars sanningshalt
kan i frågasätt as. Ty i framstä11ningen om statsbidrag hade GDJ
stäl1t i utslkt en f ortsättn inqsbana ti11 Insjön och Siljans segef bara
vattensyst.em. I Siljansdafen fanns nämligen ett llertal bruk, exempelvis Limå, Siljansf,ors, Bäcka, Fredshammar, och deras produkter
räknade man med att få transportera till
Gäv1e. I sj-n koncession
för GDJ ställde dock inte KungI. Maj:t banan ti11 Insjön som v1.I1kor.
Men i Siljansbygden hade man bibringats förhoppning om en snar
järnvägsförblndelse.
f4en när i f,ramtiden skulle banan komma? Ar .Iades till
år och
inget hände ( kärv GDJ-ekonomi ) . Falun fick under 1870-taIet med
Bergslagernas järnväg förbindelse med Göteborg och Västerhavet.
Borlänge erhö11 l8 8l med Sädra Dalarnas järnvä9 ansfutning med
SJ i Krylbo. 0ch masarna förstod, aLt man måste ingripa med egen
kraft.. 0lika initiatlv
togs för att få j ärnbäg ti11 hj ärtat av
DaIarna, när en framstäl I nlng ( stöttat av Falun ) fAAf qav negativt. resultat. Men ett initiatlv
medförde 1884 Slljansbanans ti.11komst BorIänge - Insjön. Nu vaknade de goda borgarna i sj ö- och
stapelstaden Gefle, sku11e trafiken fr ån egentliga Dalarna med
Silj ansbanan gå andra vägar än ti11 Gäv1e? 0ch i Falun med orLer
1ängs den tänkta banan Fafun - Siljansdalen blev j ä r n v ä g s i n t r e s s e t
allt starkare. Detta medförde, att landshövdingen i Falun med representanter för Grycksbo ( bruket ) , Falun och Gävle kallade till sammanträde i Falun d. 1l febr. I885. Denna qång gä11de det sträckan
Falun - Rättvik, man vi11e ta ett kliv bortom lnsjön, dit ju
Silj ansbanan redan nåt.t. Mötet resufterade i ett beslut om f örberedande åtgärder för b a n a n I ä q g n i n q e n .
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Banbyqqe.

Planeringen gick relatlvt snabbt. I december 1885 bildades
det nya järnvägsbolaget och d. 2 april 1885 bevitjades koncession.
Redan nu avsåg bolaget bygqa banan vidare till
Mora och erhölI
koncession fiir järnväg Rätlvlk - lulora Noret l0 sept. I887, varvid bolaget. ändrade namn från FaLun - Rättvik till Falun - Rättv j-k
lvlo r a j ä r n v ä g s a k t i e b o I a g . f RMJ
Banarbetet började vid Stennäs eL d. 29 sept. 1887 och f ortsatte västerut. lvled anledning av tvist om dtagningen genom Falun
kunde delen Stennäset - Fafun påbärjas lörst i juni 1888. De o.lika
linjedelarna öppnades för trafik:
Falun -

Såqmyra

Sågmyra - Rättvlk

d. l2 november 1889
d. 12 augusti

1890

Rättvik - Mora-Nor e t d. Z augusti 1891
Ivlen bolaqet strävade vldare för att. nå 0rsa. Koncession gavs
d. l2 junl 1891 och allmänna traliken startade d. t aug. 1892.
Samtidlgt anfades sammanblndnlnqsspår med bro över äfven mef lan
Mora Noret och lvlors Strand, dit Mora - Vänerns järnväg nått.
Baninviqninq.

Först d. 15 sept . 1,89J invigdes banan av konung 0scar I I , uppvaktad av en "lysande svit", som en minnesskrift anger. Invigningståqet, iört av två lok, utqick från 0rsa kl . lZ. 15 Allu statloner
var flaggsmyckade. I 'rRättvik gjordes etl kort uppehå11, och där
mötte en talrik, nationalklädd atlmoge",
Av en om tåget inte stannade t111 i Sågmyra, posterade säkert
rrallmogen" vid st.ationen, då tå9et vld l-tiden på eftermiddagen
sakta puffade förbi. Sakta? Ja, den största hastighet, med vifken
banan flck trafikeras, var ,0 krn i timmen.
I Falun stannade kungen blott tre timmar, men under den tiden
hann man med middag, under v.ilken "taffelmuslk utfördes af Kung1.
Dalreqementets musikkår" Skå1en för "H. Maj: t Konungen utbragtes
af landshöldingen i Kopparbergs 1än Curry T r e f f e n b e r g " . K o n u n q e n
svarade med att harangera Dafarna, som "jag i sanninq vi11 kalla
en ädelsten i Sveriges konungakrona". 0ch det var ju en annan landskapsbeteckning än vad landshövdlngen i Gävle och bl. a. geschwornern i Falun, G.A. Lundhquist, angivit i framstä11ningen titl Kg1.
Maj: t om an1äggninq av Gäv1e - Dal a järnväg, "Stora Kopparbergs
Höfdingdöme är genom sltt af1ägsenhet från hafvet, sltt hårda k11mat och ringa odling ett af Sveriqes mest vanfottade landskap',.

-3Aqare;
JärnvägsaktI ebo1aget var helt skllt från GDJ. Slstnämnda bo1ag hade dock intressen i F RMJ och tecknat sig för aktler ( 250000 kr)
med förbehå11et att svara för trafiken på den nya banan. ATT GDJ
ej vil1e anlägga banan torde ha berott på att byggkostnaderna
för den ursprungliga banan Gävle - Falun blivit avsevärt högre än
vad man en gång beräknat. DärtiI1 kom att bruken i Siljansdalen,
vars produkter man räknat med att få transportera, nu var nedlagda.
Nya tekniker hade under senare delen av 1800-talet tillkommit och
(Domnarvets Järnverk ).
bäddat för stordrift
Enligt entreprenadavt al skötte så.Iunda GDJ trafiken på FRMJ
från börj an. Senare steg dr 1f,t skostnaderna och GDJ sökte få tiII
stånd ett nytt avta1. 0aktat upprepade underhandlingar lyckades nu
inte detta och GDJ beslöt förvärva FRMJ: s samLliga aktier. Då
FRMJ: s ekonomi aldrig medgi v 1t någon utdelnlng på aktierna, kunde

förvärva aktiestocken.
Från l9 0l blev således banan he1ägt dotterbolag t111 GDJ för
att 1920 helt uppgå i GDJ , då dotterbolaget upplöstes och banans
tillgångar/skulder
ingick i GDJ: s räkenskaper. Banan f örstatligades
d, I juli 19 40 samtidigt med he 1a GDJ, som tidigare ombildats t1l1
TG0J ( Traf ikf örvaltningen ä v I e - D a I a - ö t e b o r g ) .
GDJ

G

G

-4Såqmyra Sta.Lion.

Stationen med stationshus, bangård, pumphus och kolgård 1åg
banledes 26 km lrån Falun. Då banans stigning från Falun ti11
1i nj ens högsta punkt c:a l0 km bortom Sågmyra mot S1ättberg var
drygt 157 m, förbrukade loken på sträckan en hel de1 ånga och beav koI och vatten. Där flör f örsågs
hövde ofta 1 Sågmyra tillskott
redan från början Sågmyra med vattenpump oeh kolupplag.
Personal I889 - 1895.
Traf ikt jäns5.
Banan öppnades, som tidigare nämnts, på sträckan FalunSågmyra, l2 november 1889, och under rubricerade period var
stationens bemanninq: Stationsmästare med biträde.

Första

s

t a t.i
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m

äs

t at en,

1889 - 1891 ; Erik Gustaf !'lahlberg
f. 1850 16/6 i Gävle
inflytt.ad från Gävle I889
utflyttad t 111 Mora I89I

Familj: hustru och 2
N:r 2

söner

l89l - 1892t Johan Nordström
f . 1857 8/12 i Vatbo, Gäv1eb. 1än
inflytt. fr ån Gävle
utflyttad till Falun 1892
Faml1j: hustru, 3 söner ' 1 dotter

Fredrlk Emil Åhlström
f. 1861 l/l 1 Gäv1e
inflyttad från Falun 1892
utflyttad ?
FamiIj: hustru, 1 son, 1 dotter
tiIl
( Anm. En1. husförhörs1ängden har Nordström flyttat
Falun ll maj 1892 och Ahlström kommit 10 dec. ).89?.
Av journaler förda i Sågmyra framgår dock, att stat ionsmästar sk i ftet skett i april 1892 )

N:r J

Biträde

N:r I

1892

- ?

I889 - ? Arbetaren Erik Henriksson
f. 1816 2A/fl i Hällefors (0rebro
lnflyttad lrån A1 1889 23/ll
ensamstående. Död 18 91 l1l10

1än)

Henriksson är i hus förhör s1ängden "arbetarerr och boende
"5ågmyra stationrr. Troligtvis hade han varit "rallare'r. Jfr
Jansson nedan. )
(

på
med

Lars Fredrlk Jansson
f. 1852 4/ll i Grangärde
inflyttad från Å1 1891
ut flyttad ?
Faml1j i hustru, gemensamma
barn 2 söner, I döttrar.
Hustrun medförde I dotter.
( Jansson är i husförhörs1ängden noterad inflyLtad
18 91 17/1, men
ett be v arat befordringsbevis - se nedan - anger ett tidigare datum.
Sannolikt var Janssons ftireträdare, ålderstigne Eri k Henriksson,
event. pensionerad eller troligare oförmögen att tjänstqöra. )

Biträde

N:r

2

Stationskarl

Bantjänst
Banvakt Johan Gustaf Renberg
f . 1855 L?/7 t Stora Skedvi
inflyttad från F alun 1891
ensamstående

BanvakL Lars Forsfin
f. 1855 6/Z i Iorsäker, Gäv1eb.
inflyLtad från Gäv1e 1889
Familj: hustru, I son, 1 doLter

1än

Stationsant.ecknlnqar,
Sågmyra stations noter ingsj ournaler flrån 1890 och framåt finns
bevarade och man .imponeras av s t a t 1o n s m ä s t a r e s förmåga att med

prestera sådan utsökt ka111grafi. Antecknlngarna
spretigt stålstift
berör givetvis j ärnvägstekniska bestämmelser men utdragen nedan
'
kan vara av lokalt intresse.
An

st.ä1 1n in gs f örmåner

"Gef1e - Dala Jernväg
Trafikchefen
Gefle den 6 september 1890
Från och med den f -sta innevarande månad är extra Stationskarl
f'redrik Jansson antagen tirl ordinarie statlonskarr under nr gg
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vid Sågmyra sLaLion med aF1önlnq 540 kr, beklädnadsbidr ag 5B kr
per år samt f rlt.t husrum med vedbrand.
Hans nr .i enke- och pupillkassan är J51.
Hj

almar Nettelbladh"

"Stationskarl L.F. Jansson
frsättning t:" nl". af tvätt-och bakstuqa 1891
" bostd (under reparation)

12.50
2.OO

14.50

För hj ä1p ti11 avliden anställds fam i 1j hade bildats en förening'
som framgår av följande:
I'A 1f a stationer
Tvänne medlemmar afl .lifförsäkringsföreningen
hafva under nästlidna
september månad af1idit..........
Till hvardera dösboet haf,va
400 kr försäkringbel. utb.
Med en krona till
hvardera dödsboet afdrages 0ktober månads
avlöning. ( från varje medlems a v 1ö n i n g s b e 1o p p ) .
Gef 1e d. 2/ll
91,
H.i . 0f re11"

Pumphuset.
" 5 t a t i o n s m ä s t a r e n , Så9myra
Nästa gång pumparen 1åLer nå9ot

sönderfrysa får han beLal a sjelf ,
ty mer har han vä1 ej att göra än att han bör kunna hinna bortskruiva 1uftblåsan och borttaga ventilerna, så atL vattnet bortrinner. Detta borde han hafva gj ort sig underrättad om, innan han
åLo9 si9 sköta denna sak och visste han det förut, så är ju det
ett. oförlåt11gt slarf.
Gefle 2O/1 -92
Carl Richman "
Näpst i skarpa ordalag utredning förutan, ja, man kan säga
'
att det var en dom utan rannsakan. Men innan de flackliga organ.isationerna började föra personalens talan, var det j ä r n v ä g s f ö r e L a g e n ,
som dikterade villkoren.
Därför hedrar det s t a t i o n s m ä s t a r e n , att
han tog "sin" stationskarf i försvar. Det var nämligen den förut
nämnde stationskarl L ars Fredrik Jansson, som samtidlgt skötte
pumphuset:

-1"Maskj-ningeniören
Gefle
Den erhållna or de rn är delglven Stationskarlen-pumparen Jansson.
Då pumphuset är så dåligt hopkommet, att den f,ryser, oaktadt
vi el da hel a dagen från tidigt på morgonen till sent på qväI1en,

har vi för att ej komma i olycka för vidare sönderlrysning lrånkopplat handpumpen. Mellan denne och liI1a Sistern finnes ingen
kran att utestänga vattnet med.
Reqvireras en 5/16 skrufnyckel.
Sågmyra 2l/I -92
Jnm
(

Johan Nordström ) "

nu pumphuset varlt utsatt. lör lsande ky 1a, så blev det senare
( april
1905 ) utsatt för minst sagt stark hetta:
0m

"T,D. och Kamreraren Geffe
I dag onsdag den 11-t.e dennes omkring klö 10.l0 utbröl eld i pumphuset härstädes.
Elden, som börj ade i taket strax lnvld ptåtskoistenen och påtagliqen antändes al hettan från densamma, härjade ö fI:e defen af
huset hvarvid taket b1e f ful1ständigt och öfre delen al husets
väggar delvis ramponerade. Af den framfart eldhärden hade, har
någon räddning af huset icke kunnat tänkas, om icke Fabrikör Tidstrand med manskap och sprutor energlskt lngrlpit,
då den vid
stationen bellntllga sIäckningsmaterlelen synter vara för otillräck1ig i förhållande ti11 huset.s höjd. [1den var vld l-tlden på
mi.ddagen lu1lständigt begränsad.
Sågmyra den ll april 1906
C Eklund"

Det är belagt, att i. varj e fa11 fram ti11 190,, då banan f örvärvades
av GDJ , kunde någon utdelnlng på FRMJ-aktierna ej ske. Hel a tiden
gäIlde det att söka mlnska dri ftkostnade rna. ftt exempel f ramgår
nedan (vars 1önsamhet. idag kan ifrågasätt.as):
I'Materielförrådet
Gefle Norra
1 kg trassel för tvättning och återsändning
Sm

Jnm"
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Trassel användes för putsning och torkning av maskindelar i
Pumphuset.

Kä11or
Svenska j ärnvägsföreningen: 1875
Hagberg B

Bjursås

-

1925

: Gefle Dala Järnvägar 1855 -

hus

fijrhörslänqder, A I:25

Minnesskrift, Stockholm 1925
1908

b

0rderjournal och Konceptbok förda vid Sågmyra station f,rån 1890.
Fal"un mars 1987
K.

R. Holmlin

'|+{-+++++{-l-+.H+++++++++{-+++++++#++++#+#++++++++++++++++++++++#+++++++

Avskrivet av Ingegerd Bj örkblom-Erkers, juli

1995

