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Avstånd från Falun 22.220 m. Avstånd från Sågm1,ra 4.160 m. Hdjd över havet 169,63
Bilden visar banvakten nr 39 Johan Eriksson på sin stakdressin eller "hjuling"."
Fotograf var Edvin Bergkvist och året 1918..

m.

VID SKAFSPMA. på ortsmåI vanligast kallad "Schässmyra" uppfördes åren
1888-89 vid den s.k. "Schässrnlzr-viken" i sjon Gopen och på högra sidan av sparet.
Från cävre räknat fanns det tidig.lre 29 st vaktstugor och den 30:e blev döpt efter
sjön. På sträckan mellan Givre och Fafun innehörl de två lägenheter om 1 rum och
kok på nedre botten med var sitt gaverrr.nn pa andra vånrngen, De disponerades av en
banmästare och en banvakt. Från L/i lg96 gjordes en stor crnorganisation av hera banavdelningen. Av ursprungliga 25 banrästare blev det kvar 6 sedan de flesta gått i
pension och några åter.gått till banvaktssysslan, dock med bibehållen lön.
vaktsträckornas antal minskade tilr 20 och därav kom sig att 30 copen helt p]öts\AKT'STUGAN

ligt blev 25 Gopen.

Det var anspriåJ<s]ösa bostäder, ungefär 6 x 4 meter, med på ena långsidan tillbyggt
trapphus innehåflande förstuga och matskafferi. Lägenheten var på 1 rum och kök.
sormnartid kunde man använda sig av rzindsutq,rrmet som sov'pfats åt de ofta stora an-

tafet barn i familjerna. Detta ut4mrne saknade dock fonster och var til1gåingIigt via en trappa på bakre gaveln. Det var inte heller vinterbonat. Förutom
bostadshuset fanns uthus med plats för vedbod och avträde sanrt svin- eller fårhus samt plats for en ko. En gedigen käIlare av sten, jord och torv ingick också i bostället. Nr.rmera är det oftast bara käflaren kvar so'n ett minnesmärke.
första banvakten som kom till "Schässmyra" var Erik wifhelm Andersson. Han
installerade sig den 1/f1 1889 eller knappt två veckor före järnvägens öppnande.
Han var fi:Cd den L/l 1864 r Wessland, nunera Västfands församling i Uppsala l2in,
och hade innan han blev befordrad till banvakt arbetat som extra bangårdsarbetare
vid Gävle bangård. Han gifte sig den 9/5 L890 med Anna Iovisa Wahlströrn, föCd i
Osterlövsta församling i Uppsala 1än och hon fl).ttade tilf @pen den L2/5 L890
från cävle stal. Under sin tid vid C,opn fick de tre sönder, Wilhelm ffld 2/4
1891, Ragnar 27 /Ll L892 och Arvid L8/4 L895.
Andersson var en duktig och pfikttrogen banvakt, nren plågades svårt av kronisk
ledgångsreunntism, en bland banvakter pa den tiden mycket vanlig s jukdom.
Den

l}.n L/] 1900 fllrttade E W Andersson med familj tilf banvaktstugan 24 Lustebo.
Första banvakten där, August Wikstrom, född 18/4 L857 i Vika församling, Kopparbergs län, hade en månad tidigare rtlrrdats i siNnen med en yxa av sin hustru,
Johanna Matilda, r:nder förevändningen att rnaken var "anti-krist. " Banvakten
Augr.rst Wikström efterlämnade förutcrn hustrun som kom tifl Säters sjukhus, I0
barn, 7 döttrar och 3 söner, vifka alla utom de 2 äIdsta döttrarna var onryzndiga.
Pension ti1l familjen utgick från järnvägsbolaget med kr 190:--/är.
Banvakten nr 40 E W Andersson sökte tjänsten efter Wikström och fick den, men
på qrund av alltm3r tilltagande besvär av sin sjukdom pensionerades 30,/1f 1905.
Familjen fllrttade till Korsnäs, där nnn ansåg att med sin pension kr 290:--/är
och med hustrurs hjälp för ett bfygsamt arvode skul]e kunna sköta vägbevakningen
scrn grindvakt. Andersson avled redan den 7/L2 1906, men hustrun skötte grindarna
i Korsnäs fram trII den 3L/12 1933 då de ersattes av mekaniska vägbormnar och
Anna Lovisa Andersson pensionerades vid 62 års ålder.

lxn l/7

extra arbetaren vid 7:e barrmästareavdelningen Jusk Johan
Eriksson till ordinarie benvakt nr 39 for att efterträda E W Andersson i copen.
Han ö'trertog den avfidne A Wikströ,rns tjåinst och dennes nunrner och skulle egentligen ha tjänstgjort vid 24 Lustebo, men då Andersson också hade sökt tj:insten
diir för att på grund av sin tilltagande ohålsa konrna till en åtminstone något
mer nära bebyggelse belägen plats, avgjorde hans över tioåriga anställningstid.
1900 utnåimndes

fl).ttade afltså ti11 "Schässmyra" med sin familj, som så småningom
kom att bestå av 8 barn, och blev sedan kvar där linda fram tilf pensioneringen.
Johan Eriksson

arbetsledare, men respekterad
för sitt kunnande. Han var mycket tekniskt intresserad och var ti-dig med att anskaffa en s.k. hjuling, en dressin med 3 hjul på vilken rnan stakade sig fram.

Han beskrevs scrn en fi§/cket noggrann och fordrande

Hjulingen blev han av med på ett drarnatiskt sätt. Eriksson hade varit ute och
inspekterat sin sträcka och när han kom till bostaden stannade han åkdonet för
gå in och kontroffera om något meddelande komnit på telefonen. Det hade det inte
gjort, nren medan han befann sig inne köket passerade ett oanrnäIt extra godståg.
Dressinen stod kvar på spåret och srnrrlades sönder av tåget. Det var ju meningen
att han skulle fortsätta inspektionen omedelbart. Det var nog en försynens lilla
vink, att han skulle "titta in henna" istäIfet for att om han fortsalt direlct ha
ko,]iderat rned tåget. Eftersorn Eriksson var lika fordrande mot sig sjä1v sorn mot
arbetarna ansåg han att det egentligen var en stor försyndelse att inte Iåimna spåret k1art. En nära anhörig berättade en gång för mig att fastän det skulle varit
en ganska enkel sak att reparera åkdonet, greps harr av en helig ilska, samfade
ihop resterna av trävirket, de hela järnhjulen och grävde ner alltsarmnans någonstans i närheten vaktstugan. lngen visste var.
I{ed sitt tel<niskaintresse var det sedan dags för en modernare trarrplressin, ett
bra hjälpnedel scm aldrig fick stå kvar på spåret. Vaktsträckan nr 25 sträckte
sig från kn 19+200 där 24 Lustebo slutade och lan 24+150 där vaktsträcka 26 Årby
bör3ade. Det var såIedes 4.950 meter scrn skuffe passeras flera gånger om dagen
i alla sorters väder och då var en trarqdressin väIdigt bra att ha.
Det tekniska intresset hos Johan Eriksson tog sig uttryck i att han var en av de
aflra första i Sågmyra att skaffa bil. Något av åren runt onkring 1920 blev han,
så järnvägare han åin var, ägare till en skinande blank Ford nodell T. Problemet
var bara att det inte fanns någon bilväg till "Schässmyra". Det löstes enrellertid
med uppförandet av ett garage till höger om vägen strax söder om Lillängsbron.
Familjen tog dressinen till Li Uiinget, h:imtade bilen i garaget, utövade någon
eller några tinrrars illojal konkurren med järnvägen, garagerade bilen utan att
behöva låsa orn den (l) och tramade gladeligen 1.790 meter pa spåret hem igen.

var en betrodd person och bland annat konnmnalt engagerad i Ähfs
socken dit vaktstugan hörde före L/l L929, tillsarrnans med defar av Wrebro och

Johan Eriksson
Näset.

var också mycket intresserad av resor. f banvaktens löneförmåner ingick årIigen också ett antal familjebil jetter gällande trd den egna banan. Det berättas,
att han varje år åtminstone en gång tog ett eller flera av barnen med Iängre e1ler kortare resor i Sverige. långt efter det att han uppnått pensionsåldern uppHan

fyllde

han en Iänge närd önskan

att

besöka Egypten och se pyrarniderna.

Vid pensioner tngen 3l/7 1934 fllrttade han tilfbaka till fädernegården
arvet, Grycksbo. Efter väI förrättat värv avled han där den 3,/f1 1959
av nära 88 år.
Benvaktstugan

nr

25 Gopen

vid

"Schässmyra"

då. Vad blev det av

1 cefle-Dafa Jernvägs AB:s styrelseprotokolf

nr

i
i

t-arsen åIder

den?

695 den 3O/LO L937,

§ 5,

kan

rän bland annat 1äsa föIjande
"@pens vaktstuga red uthus
Copa, Sågmyra. "

Byggnaderna dernonterades

orn

försäIjningar av byggnader:

för rirming, kronor 8f0:--,' tilf Petter lhrtin

delvis, fraktades över sjön

Copen pa

Hä11,

vintern f937-38

i sluttningen i de s.k. "Finnbackarna" oclr blev prnnnentbostad åt l{artin Häl1 i många år. Huset finns kvar iinnu idag, visserligen i crnoch tilfbyggt skick, men ändå. Iånglivade hus dom dåir gamla banvaktstugorna I
och återuppfördes

år senare, i slutet på 1940-tatet och början på l950-ta1et brukade jag och
några kamrater fånga kräftor i "Schässmlzrviken" . De största och finaste i Gopen I
Låingst ut på vikens östra udde gjorde vi en praktfull brasa som räckte iinda till
rrDrgonen. lvlaterialet tilf brasan fick jiirnvägen bjuda på. eå platsen för den gamIt4ånga

1a vaktstugan 25 Gopen hade man 1a9rt upp ett förråd av gamla kasserade och kluma
slipers. De var inpregnerade och brann utrnärkt och spred en ljuvlig värma i den
svala och dinrniga augustinatten. Vi hiimtade uvedenu med båt liingst inne i viken
sedan de br:rits från upplaget och kastats nedför jlirnvägsbanken.

att vi furade de järnvägsanstälIda, son brukade få
köpa. dem bi11igt, pa energi. Det iir preskriberat nu, så försök inte!
På nodernt språk kan rnan säga

tiden kunde nan långt inne bland buskar och slyskog se det
från år 1889. Just det, en prliktig käflare.

På den

c 199f.

O11e Andersson

Kåillor:
GD.I direl<tions- och styrelseprotokoll i Riksarkivet.
@J personalmatriklar för banavdelningen i Riksarkivet
Iäntmäteriet
Intervjuer ned Erikssons dotter Helena, V. Fröfunda
Intervjuer ned Erikssons son Arvid, Falun.
Div. otryckta källor och egna anteckningar

scrn fanns kvar

