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I det folkliga taLesättet var alla i uniform och som stod på en perrong eller
plattform och vinkade red en flagga när ett tåg skulle konna eller gå, stinsar.
Egentligen skulle denna berättelse kunna vara avslutad redan här, då det aldrig
någonsin funnits några stinsar i Sågmyra. Men de kaflades så, och det var rik-
tigt fint det. Oavsett vilken tjänstetiteln egenttigen var, tog ingen illa upp

utan stäckte på sig några centineter av ilfa dold stolthet.
I järnvägarnas barndom var alla stinsar eller stationsinspektorer, som ordet

egentligen var en förkortning av för tjänstebruk med telegrafiska meddelanden.

I tjänstereglen'€ntet var beteckningen "befälhavare på perrong" I

Men då som nu fanns det större och mindre stationer. Då räknade man inte statio-
nens rent fysiska storlekr utan trafikens storlek och därrried trafikintäkterna.
Arbetsuppgifterna och dänned arbetsbördan för personalen kunde,',ariera väsent-

Iigt. Soni ett bra exempel på detta var Korsnäs. Före Korsnäs AB flyit av sitt
jättestora sågverk - på sin tid E\rropas största med 30 ranrar - tilL Kastet vid
kusten utanför GävIe år 1898, var Korsnäs-stationen den mest lönsanrna och även

inkomstbr ingande på hela GDl, inklusive både Gävle och Falun. Det hela hade väl

börjat något tidigare i och ned att Domnarfvets järnverk och såg år 1879 fick
järnvägsförbindelse västerut gencxr Bergslagernas Järnvägar och inte längre var

t\,'r.rngna att skeppa sina produkter över Runn till den s.k. Dorrularr.rsbryggan invid
nuvarande Roxnäsvägen i Korsnäs. När sedan Korsnäs-sågen försvann, rronrskt nog

nedmonterad öch transporterad på järnvägen I och Korsnäs Jernverks masugn brann

ned till grunden 2l juni 1902 \,ar det )fterligare ett par grova spikar i kistan.

Korsnäs blev snart en av de mindre stationerna.

Stins}önerna förhandlades individuellt och kunde till en början vara ganska god-

tyckligt satta beroende på det personliga förhållandet ti]l de närrnast överord-

nade. På lrnjen Gävle - Falun tåg }önerna i början mellan L.800 - 2.000 Rdr Rg

per år.

Ett lysande undantag var Johan Gustaf Collvin .i Korsnäs. Han var född i Stock-

2/5 LB3L och anställdes vid GDI redan den B/5 1855 som bokhålLare och avlönings-

kassör under ;ärnvägsbyggnaden, handplockad av bolagets \D Pehr Mur6n. Efter: att
ha tjänat bolaget på ett utomordentligt sätt under 2 år utniimnoes han till strns

och chef för Gävle slation vid dess öppnande för trafik den 24i5 1857 med en Iön

av 2.000 Riksdaler RiksgäLds per år. Inför järnvägens öppnande för allnän trafik
i he.Ia sin l.ängd till Falun och 5 år:s trogen och idog tjänst i bolaget övertog

Gustaf Collvin som stationsinspektor och chef för Korsnäs den 1,25 IB59 och löner

höjdes med 50 Z tifl 3.000 kronor per år. I (orsnäs blev han sedan kvar tiII sir
död. Detta nred rnaj nånad blev något som kom att följa Colhrin vrd peronliga hän-

delser i hela hans liv och han dog följaktligen plikskyldigasL den 2L/5 L894.

Han ligger begravd på Kristine församlings nya begravnlngsplats vid Norslund ocL

eftersom han saknade nära anhöriga lät Gnl hedra honom, en a\7 bolagets allra



första anställda, rned en vacker grawård efter nära 40 års t1änst.

Med traf ikintdkterna som grund uppgjordes i början av lgOO-talet en inbördes

klassifiering av stationerna. De indelades i en siunkande skala från I - vTT och

därvid bestärdes att stationer med klass I - V skufle bemannas med stationsins-
pektorer och stationer med klass VI - VII nred stationsnästare. stm. Som vi skall
se av fortsättningen, hände det att vissa stationers trafik utvecklades dåligt
och tilt och nred minskade. Då upphörde även stm-befattningen och ansvaret över-

togs av kontorist, kontorsbiträde, stationsförman, stationskarlsförnan. Vid de

allra minsta trafikplatserna sköttes bi I jettförsäI jningen av en banvaktshlrst-ru

som ibland även skötte postgöronåI.

År 1908 var Iönerna i kronor per år: Klass I4.500, 11 4.000, lII 3.600,

IV 3.300, v 2.400, VI 2.100 och VII 1.800.

När Sågmyra station öppnades den l2/ll lB89 var begynnelselönen 840 kronor per

år med en slutlön efter åtta år av 1.500 kronor per år. Detta gä1lde så1edes för
stationsrästare. I löneförnånerna ingick också fri bostad om 2 rum och kök samt

fritt bränsle. Vid de stationer som samtidigt var poststation utgick ett särskilt
arvode från posten. Efterso'n järnvägen ansåg att största delen av postgöroråIen

kunde utföras på av dem betald tid behölf de 4/5, senare dcx.k 3/4 av arvodet.

"stinsarna" i Sågmyra so'n alla hade sin bostad i stationshuset, föIjer härnedan

i den ordning de tillträdde sin befattning.

WAHLBERG, Erik custaf, l/ll LBB9 - 31,27 l89l
Född i GävIe 16,/6 1850 och anstätldes vid cDl den L9/4 f869, 19 år gannal.
När bandelen Falun - Sågmyra började bli färdig sökte han tillsannrans nred en
åtta år äldre broder, Per Johan, stations(ästartjänster. Erik ko'n till Sågmyra
medan broder Per som var a-ldre i r-jänsten, fick Grycksbo nred dess större trafik.
I GävIe hade han tjänsten sorn godsexpeditör.
E. Wahlbergs tur kcnl den också. När järnvägen var färdig till l4ora Noret den
2/8 LBgl fick han förflyttning dit då stationen som banans dåvarande slutpunkt
hade en större trafik n,ed hela övre Dalarna scrn uppsaml i ngsområde. På grund av
sviktande hälsa fick han pension den 30/6 1902 och han avled redan året efter
den 12,/9 1903.

NORDSTRö4, Johan. 1ll8 lBgI - 4/4 IB92

Född i Valbo B/L2 LB51 . Vid GDJ anställdes han den l/L 181L- Före anstäIlningen
som stfl i Sågmyra var han ordinarie stationskarl nr 76 vld Kungsgårdens station.
Efter knappt 8 månader kom han till Falun Norra station som en kornpromisslös-
ning. Ordinarie befattningshavaren där nåste lämna sin tlänst. enär han inte
lyckades tillägna srg nödiga kunskaper i telegrafens användande.
Nordström avled i Falun den 28/6 L899.

ÄHLSTRö{, Fredrik F}nil, 5/4 lB92 - 3ll3 1902

Född i Gävle L/3 L86!- och anstäLldes vid järnvägen den 4/5 1883. Han blev ban-
gårdsfönmn r Gävte och under en tid stat.ionsnästare vid Falun Norra station.
Under sina tio år i Sågmyra gjorde han sig nog mera känd som affärsman vid sidan
om sin ordinarre tjänst. Han sysslade företrädesvis med skogsaffärer, ofta till-



samnans ned handfanden och sedennera sågverksägaren per pettersson i Sågmyra.
När det vid stationen ansågs behövas en bak- och bryggstuga hade Älsträn en
Iaimplig tinmerbyggnad nedmonterad och liggande nere på stationsonrådet. Järn-
vägsbolaget var inte sen att nappa på anbudet 400 kronor. vad Åhlsträ-n själv be-
talt är och förblir en väl bevarad ha'nlighet, men med tillägq för uppsätining
och inredning beräknade till 300 kronor ansåg sig båda parter ha gjåit en bra
affär. I en statlonsnästares åligganden rngick handhavandet av kaiior för g:r-
sontrafik, godstrafik, telegraf och i förekonrrnnde faff även postkassa. Detta
tillsanrnans gjorde att Åhrström tappade greppet totart om ekonomin. Han brandade
ihop alftsarnnns och försattes ur tjänst på grund av bri stande redovisning den
7/3 L902 och armrodades att begära eget avsked från tjänsten den 31/3 1902.
(Direktionens protokofl den I3,/3 1902, s 12. )
Händelsen var ingen helt ovanlig företeelse. Liknande händelser inträffade i
brand annat Falun 1862 samt cävre och Kungsgården. Det är författarens antagande,
att sådana kassabrister snarare berodde på usla ekonorniska kunskaper och ovana
att handha så nånga olika kassor än att genoln brott tilfskansa sig pengar.
Ahlsträn utfl).ttade till Gävle och hans vidare oden är okända.

H<LU}iD, Carl Gustaf Bernhard, l/5 1902 - 3Il12 t90B

FirCd i Gävle den 27/7 1878 och verksam vid GDf sedan den 3]/B l89f. Från att ha
börjat sorn notisbärare (springpojke) efter skofans slut vid 13 års ålder och ar-
betat sig uppåt, var han kontorsbiträde vid Gävle Norra station när han från och
med nnj nÅnad 1902 fick s',-ationsndstaret jänsten vid Sågmyra station. Sågnryra
tillhörde då klass VII som var lägst på skalan.
Efter fem år hade Eklulrd lyckats arbeta upp trafiken och från l,zl f907 hö;des
Sågmyra till klass VI och därmed även EJctunds Iön. Den l/L L9O9 förfl)-ttädes
Eklund scm tack för prestationen till Valbo som hade kfass V.
Den r/l 1923 fick han förtroendet att ta hand om Farun södra station rTed klass r
och järnvägens näst största. Från denna tjänst pensionerades han efter over 50
års plikttroget och för bolaget frangångsiikt ..b"t" det, 30/g Lg4l.

mIKSSoti, Erik cultaf , l/\ t909 - 3L/3 1924

Fodd i Gävle som så rnånga av sina företrädare den 20/5.L860 och började 14 år
ganwar vid GDJ 15/6 1874. Han var konduktör vid Gävre Norra station när han kom
som förste stationsnästare till Bergsgården den l,zll IBB9. Bergsgården blev dock
en de svikna förhoppningarnas station. Vid dess tillkcmst pågick mycket stora
ar,werkningar vid Alvik på andra sidan sjön crycken och virket ffotlades över.
På bangårdens sjösida uppförces et-t uppiordringsverk för lastning direkl-_ på \,,aE-
nar. Detta beräknades pågå i åratal fraröver, men upphörde efter ett par år.
Med sitt vackra 1äge r;iknade rnan med att Bergsgården skulle bli någon form av
sovstad till Falun. pendelavståndet var ju bara drygt g kilorneter.
Stationen klassades i den ]ägst-a, nämJigen \,,II från den t/I 1907. Statronsnäs-
r-arbefattningen upphörde från och rned l/r f909 och skulle därefter förestås av
iä.gre befattningshavare. Vid carl Eltrunds förfly{tning från sågmyra tiu valbo
lilrträdde Gustaf Eriksson som stationsmästare krass lry i sågmyrå den r/1 1909
metl en årslön av r.386 kronor rned fri bostad och bränsle. erikison blev sågmyra
trogen till den 3il'3 Lo,24 c7ä han pensionerades efter nära 50 års tjänst. Han av-
led i Falun den 23lI0 1933.

Fcrid j GävIe L3/1 L883 och ansr-älld vid järnvägen t8/l lBgL endast 12 år ganrnal.
När han utsågs till stationsnristare klass VI i Sågimyra hade han tjänsten sorn f:e
kontorsbiträde vid r-elegrafexpedltionen vid Gävfe Centralstation. Hans årslön
sattes till 3.000 i<ronor om året och fri bos t-ad och bränsle. Vid denna tid i<räv-
de stationsföreståndarna en lägenhet om minst 3 rum och kök och Sågrmyra station
undergick detta år en omfattande om- och tillbyggnad för att tillfredställa de



nya behoven. samtidigt ondi sponerades väntsaLen och expeditionsutq,{rmena i bot-
tånvåningen och stationskarläns lägenhet orn ett rum och kök på norra gaveln ut-
ökades något genom att farstu och irapphus förlades utvändigt genorn. påbyggnad '
Hela stations6yggnaden fick i stort sätt aet utseende som crycksbo (klass V) fick
redan 1913, avi 

-rned höit tak och frontespis nred dubbla tvåtuftsfönster n()1-' ban-
gården.
i.redrik Hedling var aktiv i Sågirnyra Idrottsförening och anlitades ofta bland an-
nat so,.n tidtagåre och tävlingsår'rangör. och ve..n skulle väl kunna pa.ssa tiden på

ett rner exakt sätt än en "stins"?
Efter enclast fem år i sågmyra drabbades han av siukdom och avled den L1/6 )"929,

knappt 42 år gaxrnal.

under stm Hedlings s jukdorn och några månader efter han frånfälle till dess en

ny stm skulle utåes uppehöI1s tjänsten av ordinarie stationskarlen nr 82 Karl
otto Pettersson. Pettersson var född i Sågmyra den 9/4 l-894 och son till skorna-

karen Erik pettersson i Bengtsgårdarna. Han böriade vid GDI som exLra brcrnsare
den I0,/5 l9tl. Från 1916 vai hån e. stationskar] i Falun ko'n åter til1 Sågmyra

L/L \g;Ll . Han btev ordinarie stationskarl nr 82 den l/6 L929 och från l/lL L929

kontorist i Grycksbo och innehade sin sista tjänst scxn l:e kontorist på frakt-
godsexpeditionen vid Falun C.

Född i Falun den 3/9 1878. turställdes som notisbärare vid Falun Norra station
den I0/9 L89I efter folkskolans slut just fyllda 13 år.Han blev kontorsbi t-r:äde

i Falun den 1/I 1900 och från och med den L/12 L9O5 stationsrästare vid F\r sta-
tion i Mora. F\] fick klass VII från 1907 års början. Efter drygt 7 år korn Sund-

berg som stationsnästare till västgärde vr den I,/5 1913 och från och ITled 1/1r
192ö till sågqrra. Sundberg var vänlig och ti}lnötegående, speciel-lt nnt- de

personer som-håde svårt att hinna i tid när go'dsmagasinet var öppet- för. avhlimt-
ning .r, ankonnande fraktgods. l'langa arb'etade övertid på fabriken eller blivit
föråenade av någon annan anlednin!. en episod med nära ankny'tning tiIL mig själv
kan nöjligen finna utrlmnne här.
Oag är-fötd i novernber 1929 bara en 6ryg vecka efter Sundbergs ankorct till Så9-

myia. Efter som vaggornas tid då sedan länge var förbi, var det vanligt att ny-
fådda barn tillbringade sina första månader i en inklädd rektangulär klädkorg av

spånor. Så även jagi 1ar klädkorgen blev för liten bestäIlde mina föräIdrar en

ny säng som kundå ;tökas titl ati räcka fram 8-9 års ålder från Åhl6n & HoIm i
Stoc:<tråtm. Mor hade arbetat åt da.n i Insjön och k2inde väl ett visst förtroende
för företaget. Sängen anlände med tåq till stationen och meddelande att den kun-
de avhåimtaå utsändås med adress Såggården. Posten avh:imtades då i Handelsbola-
get. Fär, som atltid var sen efter årbetets slut genom att han.måste sköt-a darrn-

iuckorna vid Sågbroarna, kunde onöjligen hinna til1 stationen i tid' Det gick
inte att slösa nred driftsvattnet och senast senast en kvart efter arbetstidens
sfut skulla danrnfuckorna vara stängda. När han stängt den sista luckan tog han

mod till sig och stäIlde sina steg till stationen i hopp om att trots a,IIt få
håinrta sängei. VäI frarrne nötte han Sundberg framför stationen och framförde sitt
ärende saÅt bad orn ursäkt att han var så sån. Sundberg skra,'r[ade nred sin nyckel-
knippa i fickan och svarade ett det skulle väI inte vara några problem' 

-T 
sarlEna

ogonLficf öppnade Sundbergs hustru Julia fönstret i övervåni"ngen och sade att
*idd.g.n ,r.i fätdig. "Det verkar scm cm jag skulte kunna få konnra upp och äta
midda!", sade den ieende Sundberg och tillade: "Nog måtte väl en så stor och

fånq och stark karl veta hur en 6arnsäng ser ut." Han l-ämnade över nycklarna och

sadå: " H2imta sängen du, och kom upp med nycklarna sen." Egentllgen var det- väl
tjänstefet, nren Å1ätpsamhet och våntiqt benötande ansågs som en stor dygd och
dåssutom kunde nran lita pa varandra på tiden. långt efter denna händelse hände

det om Far hade något ärende tiII stätionen. att Sundberg med en klurig b1 ick
undrade om han hade )rtterligare någon säng att h:imta '
Den 30,29 l94l gick slationsååstarei Carl öustaf Sundberg efter över 50 års hed-



rande och plikttrogen tjänst vid Gefle-Dala Jernväg. Förutom sedvanliga a\,"tack-
ningscerernonier fick han sorn tack för sin långa tjänst en biljett som berättiga-
hono'n till ett obegränsat antal resor på GDG under heLa sitt återstående liv scrn
pensionär. Detta var mycket ovanligt just vid den tiden.
Men kontakten nred Sågmyra upphörde inte i och ned pensioneringen. Paret Julia
och CarI Gustaf Sundbergs dotter Anna hade några år tidigare gift sig nied han-
delsbiträdet clrnnar Bergstrorn i Handelsbolaget, senare även ägare till affären.
Då Sundbergs fly,ttade till Bjursås kom de på regelnrissiga veckobesök tifl Annas
svärföräIdrar Eva och Arvid Bergström. Under min springsjas-tid i Handetsbolaget
1943 - 45 hjäIpte Sundberg mig under nånga tinrnar med uppklistring av ransone-
ringskuponger. Alltid lika vänlig och snä1l. Han avfed 1950, 12 år ganrnal.

lJCRLEli, xarl Gustaf (Gösta), 1/1 1941 - 30,26 f94B

Eödd i Rzittvik den 1/9 1894 och anstäIld vid GDJ sorn e. stationskarl vid crycks-
bo station L5/9 19L2. Han ärvde järnvägsyrket då hans far var järnvägare sedan
nr,ånga år. Xarl Erik Norl6n var stationsnästare i Slättberg åren lB99 - 1905 då
han avled. Gösta Norl6n var kontorist i Grycksbo då han tillträdde stationsnäs-
taretjänsten i Sågmyra. Personalen i SåEnyra bestod då av stm, kontor.isten Thore
Biilcx,r, scrn 1945 avflyftade till Råittvik och efterträddes av Thure Petterson sa,'nt
stationskarlen nr 122 Pers Erik Vilhelm Olsson, "Sol-Erik". Under åren L943-45
hade jag nästan daglig kontakt rred stationspersonalen när jag som springsjas häm-
tade anlänt gods. Med de två förstnämnda var förhållandet rnycket gott, emedan
kontakterna med den sistnämnde var minst sagt en smula ansträngda. Norl6n expe-
dierade min första n6nadsbiljett för september ndnad 1945 då jag började som
elev på Falu Språk- & Handelsinstitut. Jag minns än idag hur han klippte av övre
vänstra hörnet på biljetten då skolelever fick åka för halva priset. Den gäIlde
för obegränsat antal tur och returresor Sågmyra - Falun under en kalendernÅnad.
När skolan slutade den 8/6 året efter, visade det sig vid en snabbkalkyt att det
blev billigare att lösa skolbiljett för hela månaden än 6 vanliga ToR. På den
tiden fick man håfla hårt i slantarna och veckobiljetter fanns inte då.
Efter att ha erbjudits stationen Grums på Bl i Värrnfand nren avböjt, avvaktade
Norl6n stm PauI Wilhelm Janssons i Grycksbo pensionering och sökte med hänvis-
ning till sina tidigare kontakter med orten denna tjänst. TGDG hade från halv-
årsskiftet 1948 övergått till Statens Järnvägar och Grycksbo med dess vä1diga
virkestransporter för pappersbruket låq i SJ klassifiering en klass h@re än vad
Sågmyra glorde.
Gösta Norl6n övertcg Grycksbo station den L/7 1948 nren fick rnte uppleva pensio-
neringen då han avled den den 21/8 1952 inte fullt 58 år ganrnal.

PSITmSSON, Erik Thure, t.f. 1/7 I94B - 3016 1949

I a\,,vaktan på att den ordinarie stat.ionsnästarebefattningen skulle tillsättas,
uppeholls tjänsten scm tillförordnad av kontoristen Thure Pettersson. Han var
fidd den lf/8 fB95 i Granstanda, Torsåker och anstäIld vid iärnvägen den 6/5
l9I5 och innehade olika tjänster på olika platser fram ti11 l/l L934 då han som
stationskarl nr 124 bfev föreståndare för Stumsnäs station. Han efter:trädde den
l/9 1945 Thore Biilow sor kontorist i Sågrnyra när denne fll,"ttade till Riittvik.
"SoI-Erik", som "deporterades" till Stumsnäs efter Pettersson, efterträddes av
olika e. stationskarlar. På SJ-tiden kallades de för trafikbiträden.
När den ordinarie tjänsten blev titlsätt den L/] J-949 återgick Pettersson till
sina tidigare arbetsuppgi fter. Han blev kvar i Sågmyra titl den 3l/f0 1956 då
han fly'ttade tiII Blidsberg r Halland scnn stationsmästare.

LINDQVIST / John Wilheln, L/] L949 - 3l/B L959

Född i F\r i Mora den
åren 1892 - 1905. Han
B.tra kontorsbiträde

ll,/8 1895 där hans far, Fredrrk Wilhelm Lindqvist, var st-"n
anställdes som extra stationskarl i Ealun den I/I 1917.

L8/6 19L8, kontorsbiträde L/L L9L9 och från den l/lA 1944



stationsmästare i l4ora Noret. Den l/7 1949 kom Lindqvist till Sågmyra och blev
kvar där i över l0 år. Han skulle egentligen ha gått i pension redan den 31,/8
1957 vid 62 års ålder, men kvarstod i tjänst under ).tterligare 2 år då stations-
mästaretjänsten var beriiknad att upphöra vid hans avgång. När han den 3l/8 1959
stog igen biljettluckan för sista gången var en epok tillända. Sågmyra station
skulle aldrig få någon nrer stationsmästare. Lindgvist fl),"ttade till Falun och
under åren I9B5 - 87 intog han sin lunch i mätsafen pa pensionärsherrret Nejlikan
vid Norra Järnvägsgatan 10. Min Far som fly"Ltat dit i maj 1985 och John Lind-
qvist brukade sitta vid sannra bord. Han var nära 92 år när han avled i sitt hq'n
den 23/L l9B7 .

Under tiden tram tiII nedläggningen den 30/ll ,l965 
benrannades Sågmvra ned nånga

kategorier befattningshavare och lika nånga s.k. stationsföreståndare. Men ingen

stationsnrästare. Tisdagen den 30 novernber 1965 några minuter efter kl. 21 var

det oåterkalleligen slut. lnsvept i ett intensir,'t snöväder gick järnvägsepoken

i Sågrmyra i graven i en åIder av 76 år och 19 dagar.

Under förevändningen att rälsen skulle säIjas tiII Indien bör jade nran på hösten

1966 lyfta skenor och sy}lar för att underlätta rivningen nästa vår. I april
1967 började man från Riittviks-hållet rirmingen och vart efter man närnrade sig
Grycksbo tog tåget med sig skenorna och syllarna lades upp i travar vid sidan

om banvallen. Fredagen den 27 /L0 196!| hade nan nått en punkt ca 300 neter norr

om Grycksbo vid övergången till Tansbadet. Resten fick ligga kvar och gör det än

idag. Frågan är bara hur liinge. Vad beträffar rä1sförsäl jningen till Indien har

vi ju facit i hand. Det var tydligen ingen brådska, då ndrrqa kilorneter rostriiCa

skenor 1åg i stora travar invid Bergsgårdens stal-ion i åratal.

Epi fog

En liten tröst kan det dock vara att "huset för ren och qvinnor" vid Sågmyra

station säkerligen är det enda i Sverrge sorn genomgått en n,etanorfos och "åter-
v'unnits" scxn gudst jiinstl-oka1. Ett före detta utedass har i samband rned Eafuns

katolska församlings förvärv blivit St. Görans kapellnred torn och allt. Den

gamfa takventilatorn nred sina snedstälLda ribbor fick en spira på toppen och

se, det är vad jag kaltar för upphöjelse det. och utanför härligheten står en

klockstapel ! Stationshuset har om- och tillbyggts och kallas nu "Vi1nis-gården"

efter församlingsföreståndaren, kyrkoherde Kazimir Vilnis i Falun, scrn med in-
samlade medel och stora oegen).ttiga arbetsinsatser Iyckades genomföra förvärvet.

@ offe Andersson LA/L994.



CARL G B H«.I'ND
Stationsmästare

C G SIJ'I.IDBRG
Stationsnästare

C F HDLING
Stationsmästane

KARI O PEflER.SSON
?.f. stationsmästare

E TI]URE PEryBSSON
T.f. stationsmästare

JOT i W LINDQVIST
Stationsnästare

sÄG,Ir?A J:hNVi\S srATroN 1902. Kvä11ståget från Orsa är på ingående.


