
I följande bildberättelse om Östra stambanan
har jag hämtat texter från Bengt Arne Bengtssons bok med samma namn, från 2007.

Från Stig Lundins historiska hemsida 

och egen forskning från lokala skrifter och hembygdsböcker.

Bilderna är till största delen från lokala hembygdsvänner men även från 
vvv.samlingsportalen.se



Snabbfakta Östra stambanan Katrineholm - Norrköping - Nässjö

Av Rolf Sten

Invigning
Den högtidliga invigningen av Östra 
stambanan skedde 23 november 1874 då 
kung Oscar II, i Nässjö, förklarade Östra 
stambanan i sin helhet öppnad för allmän 
trafik.

Den röda linjen på ovanstående karta visar östra 
stambanans sträckning. Originalkartan kommer från 
Statens Järnvägars 75-års historik

Oscar II
Kung av Sverige
18 sep. 1872 till 
8 dec. 1907 



Sedan västra och södra stambanan hade öppnats för allmän trafik såg man från regeringens sida behovet av 
att få en så kort och snabb förbindelse som möjligt mellan Stockholm - Malmö och Danmark. Dessutom 
var det väsentligt att ordna med järnvägsförbindelse med Norrköping och Linköping.

Totalkostnaden för Östra stambanan var beräknad till 19,7 miljoner kronor. Avsikten var att bygga i 
etapper och 1862 - 1863-års riksdag anvisade därför 4,135 miljoner kronor för den första etappen vilken 
hade bestämts att bli sträckan Katrineholm - Norrköping.

Katrineholm - Norrköping
Under ledning av distriktsingenjören A R A Adelsvärd började arbetet med bandelen

Katrineholm - Norrköping i juli 1863. Den här bandelen innehöll det byggnadsmässigt 
svåraste avsnittet. Passagen över Kolmården och ner mot Åby gjorde att banan på en 
ganska kort sträcka skulle sänka sig från en höjd på 65 meter över havet till endast 3 meter.

Arbetet med var klart 1866 och den 48 kilometer långa bandelen öppnades för allmän trafik 3 juli.

Katrineholms järnvägsstation 
omkring 1916. Stationshuset 
syns till vänster i bild.
Till höger om detta ligger 
järnvägshotellet. Till vänster i 
bild är i riktning mot Göteborg 
respektive Norrköping. Foto 
efter gammalt vykort.

Östra stambanan byggdes i etapper.



Norrköping - Nässjö
Bland annat på grund av ansträngda statsfinanser samt oenighet om banans sträckning kom det att dröja 
innan banbygget fortsattes.

I april 1871 startades arbetet på nytt. Nu under ledning av distriktsingenjören K E Norström fram till 
dennes död i september 1871. Efterträdare blev distriktsingenjören O F Zander under vilkens ledning som 
Östra stambanan färdigbyggdes.

Den 47 kilometer långa bandelen Norrköping - Linköping öppnades för allmän trafik 16 oktober 1872
Sträckan Linköping - Mjölby, 32 kilometer, öppnades för allmän trafik 11 maj 1873.
Den 16 kilometer långa sträckan, Mjölby - Boxholm öppnades för allmän trafik 20 juli 1874.
Den 9 kilometer långa sträckan Boxholm - Sommen öppnades för allmän trafik 20 juli 1874.
Den 24 kilometer långa sträckan Nässjö - Aneby öppnades för allmän trafik 20 juli 1874.
Den återstående, 40 kilometer långa sträckan Sommen - Aneby, öppnades för allmän trafik 23 november 

1874
Därmed var hela den 216 kilometer långa Östra stambanan öppnad för allmän trafik.

Nässjö bangård



Lite historik och vad man tyckte om järnvägen 

Nils Ericsson blev ju vår store järnvägsbyggare , men mer än någon 
annan var det greve Adolf Eugène von Rosen, som uthålligt och 
entusiastiskt arbetade för att få till stånd ett svenskt järnvägsnät, övertygad 
som han var att detta skulle revolutionera samfärdseln till lands.
Greve von Rosen var sjömilitär och ingenjör. Han hade bedrivit tekniska 
studier i England tillsammans med John Ericsson Under sin långa 
utomlandsvistelse hade han bl.a. studerat järnvägsbyggnader. Samma år 
han kom hem - 1845 - framlade han sitt första förslag till ett svenskt 
järnvägssystem och fick tillstånd att anlägga järnvägar i Sverige.
Grevens landsmän var emellertid skeptiska till planerna och till "Järnvägs-
Rosen". På riddarhuset ansåg en kammarjunkare säga, att det vore en 
dårskap att lägga ut skenor på marken: hur skulle man kunna skydda dem 
mot stölder från de kringboende, "vilka icke lära uraktlåta tillfället att där 
hämta sitt järnbehov". Band allmogen fanns en skräck för "eldvagnarna", 
som man hört skulle fara fram som drakar och kometer. Hur skulle det för 
övrigt gå för gästgivare och för bönder, som ditintills svarat för servicen 
utmed landsvägarna
Och varför skulle för övrigt det frihetsälskande svenska folket apa efter 
utlandet? "Vi borde be Gud bevara oss för att träda i dessa 
nyhetsmakares fotspår" och i stället underhålla och förbättra 
landsvägarna. Dem kunde vi gott vara nöjda med, "ty om det ock går sakta 
på landsvägen, så går det åtminstone säkert", tyckte en skåning ur 
bondeståndet. En smålänning instämde: det var otillständigt att svenska 
folket skulle skuldsätta sig hos främmande nationer för att få åka fort.
Andra var av den meningen att man visserligen kunde ha skenor men 
borde nöja sig med hästjärnvägar

Adolf Eugène von Rosen, 
född 31 december 1797 
i Malmö, död 17 september 
1886 i Stockholm, var 
en svenskgreve, 
järnvägsbyggare som kallas 
"de svenska järnvägarnas 
fader", överste1855.



Leonard Fredrik Rääf, 1866 
(Gyllenram)

Ett berömt exempel på hur de absoluta järnvägsmotståndarna 
resonerade är östgöten Leonard Fredrik Rääfs reservation 
mot statsutskottets majoritetsbeslut. Följande är ett utdrag ur 
reservationen

I enlighet med regeringens förslag beslöt ståndsriksdagen i 
november 1854 att staten skulle bygga, äga och driva ett 
nät av s.k. stambanor.                                                       
”som i oafbruten sträckning fortlöper genom flera provinser eller en 
större del av landet”



Väster eller öster om sjön 
Sommen. Även om Östra 
stambanans dragning väster om 
sjön Sommen beslutats av 
riksdagen 1860, var det inte alla 
som lät sig nöjas med detta. Den 
östra sidan skulle bli 1.5 mil 
kortare och byggas i en lättare 
terräng mot Eksjö istället för 
Nässjö.       
Vad ansåg då Leonard Rääf ha 

för ståndpunkt i denna fråga. Han 
gav sin mening tillkänna i ett brev 
daterat den 22 februari 1862. Han 
förordade det västliga alternativet, 
Ydre skulle med fördel klara sig 
med ”de lätta fortskaffningsmedel 
sjön Sommen erbjuder”. Men han 
såg också en fördel i att hemorten 
skulle slippa härbärgera 
”sammanströmmande arbetare af 
dålig frejd”, liksom att sedermera 
slippa det ”slödder” som enligt 
hans förmenande brukar att söka 
sig till järnvägen.



Norrköping - Nässjö
Bland annat på grund av ansträngda 
statsfinanser samt oenighet om banans 
sträckning kom det att dröja innan 
banbygget fortsattes.

I april 1871 startades arbetet på 
nytt.  Den 47 kilometer långa bandelen 
Norrköping - Linköping öppnades för 
allmän trafik 16 oktober 1872

Sträckan Linköping - Mjölby, 32 
kilometer, öppnades för allmän trafik 11 
maj 1873.

Den 25 kilometer långa sträckan, 
Mjölby - Sommen öppnades för allmän 
trafik 20 juli 1874.

Den 24 kilometer långa sträckan 
Nässjö - Aneby öppnades för allmän 
trafik 20 juli 1874.

Den återstående, 40 kilometer långa 
sträckan Sommen - Aneby, öppnades för 
allmän trafik 23 november 1874

Därmed var hela den 216 kilometer 
långa Östra stambanan öppnad för 
allmän trafik.



Väster eller öster om sjön Sommen. Även om Östra stambanans dragning väster om sjön 
Sommen beslutats av riksdagen 1860, var det inte alla som lät sig nöjas med detta. Den östra 
sidan skulle bli 1.5 mil kortare och byggas i en lättare terräng mot Eksjö istället för Nässjö.        
Vad ansåg då Leonard Rääf ha för ståndpunkt i denna fråga. Han gav sin mening tillkänna i ett 
brev daterat den 22 februari 1862. Han förordade det västliga alternativet, Ydre skulle med fördel 
klara sig med ”de lätta fortskaffningsmedel sjön Sommen erbjuder”. Men han såg också en fördel i 
att hemorten skulle slippa härbärgera ”sammanströmmande arbetare af dålig frejd”, liksom att 
sedermera slippa det ”slödder” som enligt hans förmenande brukar att söka sig till järnvägen.

Förutom östra stambanan 
fick Sommenbygden 1874 
ännu en viktig trafikled. 
Ydreborna hade länge 
saknat moderna 
kommunikationer och i 
början av 1870-talet bildade 
man, på Leonard Rääfs 
förslag, 
Ångbåtsaktiebolaget 
Sommen och lätt anskaffa 
ett större ångfartyg, Carl 
Johan.

Carl Johan vid Sommens 
järnvägsstation omkring 1875. 
Målning av Tor Carlsson, efter 
fotografi, Gyllenram.



Järnvägsarbetarna-Rallarna. De arbetssökande skulle slå sig samman i grupper och däri icke 
intaga svaga, sjukliga och till arbete oförmögna personer, att varje arbetare bör medföra en spade, 
ett sängtäcke och påse för att ta emot de matvaror-proviant, som på stället får mottagas. Bilden 
visar rallare vid Östra stambanan sommaren 1873. Fotografiet är taget i Granelundsområdet strax 
norr om Tranås. 



Schaktarbetena skedde med spadar. Korpar, spett och skottkärror. Vid sprängningar använde 
man släggor och manuella borr



”Järnwägsarbetet gör att hela trakten hvimlar af arbetare, af hwilka de som spränga berg ha det 
svåraste arbetet. Karlarna sitter liksom fastklibbade vid berghällen och borrar i klippan. Munter 
sång klingar och klubborna slår takten, så att ekot sjunger i skogen”



”Jernwägsarbetare” var benämningen som användes när Östra stambanan anlades. Benämningen  
”rallare” kom i bruk först senare, när stambanebyggandet drog upp genom Norrland.                
Ordet rallare kom med i Akademins ordbok först 1879.



Rallarna, de som utförde det fysiska arbetet, hade det mycket tungt och krävande med enkla 
verktyg och lång arbetstid, på sommaren från kl. 5 på morgonen till kl. 8 på kvällen, med raster för 
frukost, middag och kvällsmat. Schaktningsarbetena skedde med spadar, korpar, spett och 
skottkärror. Bilden visar byggnad av Östra stambanan 1873 i Tranåstrakten. 



Bron över Lillån och Sommavägen vid Granelund Järnvägskorsning med bommar. Horda

Holtsbybrunn. Ett litet samhälle växer upp med kiosk 
och butik vid Järnvägskorsningens hållplats. 

Järnvägsbrobygge, Småland



De kranar som fanns var primitiva, jättestora åbäken av träbjälkar, som bara kom till användning 
vid större brobyggen. På bilden ses arbete med en sådan kran vid Stridabron strax söder om 
Tranås, som var ett besvärlig passage på Östra stambanan.                                                          
Fotot är taget av Frans Vilhelm Gyllenram sommaren 1873.



Bilden visa Stridabron 
söder om Tranås vid 
Hubbarp. Ett vackert 
stenarbete som troligtvis 
har utförts av 
grundläggare Alfr, 
Gustavsson, Tranås. 
Bron revs i början av 
1930-talet i samband 
med framdragningen av 
dubbelspåret på Östra 
stambanan.                    
Bild, Gyllenram.



Det skulle bl.a byggas 
lokstallar, vändskivor, 
verkstäder för underhåll av 
lok och vagnar och 
upplagsplats för 
underhållsmaterial till 
järnvägsspåren.

Ovan till vä. Lokstallarna i Jkp.
till hö. bron över Lillån och 
landsvägen till Sommen.
Till hö. Lokstallar och underhålls-
byggnader Nässjö,



Banvaktare Larsson vid Sättertorp, Boxholm. Det kan ha funnits 5 banvaktsstugor under 
Boxholms station.
Med mellanrum från 2,5 kilometer upp till någon mil utmed järnvägarna i Sverige har det funnits 
banvaktsstugor byggda enligt olika standardmodeller.



”Kyrksjön Katrineholm,1928”. Den allra minsta modellen av banvaktarstuga byggdes under 1850-
talet och mätte  2,4 x 3 meter. Ingången till stugan var på gaveln mot järnvägen med en förstuga, 
sedan kom man in i det enda rummet med eldstad. På andra gaveln fanns ett utedass. 
Stugan på bilden är senare påbyggd från eldstaden och bakåt. Längs sträckan Stockholm –
Göteborg byggdes 31 stycken av denna lilla stuga som var ”afsedd att inrymma ogifta banvakter”.



Sännevadet, med sjön Sommen och Skoboviken, Tranås. 
Efter ungkarlsstugan kom en större variant som benämns 1862 års modell. Denna stuga hade 
utökats med ytterligare ett rum



Banvakt var i Sverige fram till ungefär 1960 den järnvägstjänsteman vars huvudsakliga uppgift var 
att hålla uppsikt över en viss sträcka av en järnvägslinje. Förutom att bevaka och besiktiga 
banvallen längs denna sträcka, ingick det även i yrkesrollen att leda underhållet både av spår-
området samt marken runtomkring. Sträckan skulle besiktigas minst en gång per dag, och detta 
skedde antingen till fots eller genom att åka dressin.



Horda Småland. Men även om boendeförhållandena inte alltid var de bästa och lönen var låg, så 
såg många banvaktstjänstgöringen som ett tryggt och ganska fritt arbete. Fanns det dessutom 
en vägövergång med manuellt manövrerade bommar i närheten, som på bilden, kunde 
banvaktshustrun dryga ut familjeinkomsterna som grindvakt. I trädgården kring banvaktsstugan 
odlade familjen också ofta grönsaker och frukt till husbehov.



Bansträckningen Katrineholm – Nässjö var beräknad till 19,4 milj. Fick beviljat anslag 17,2 milj. 
totala kostnaden blev 18,240 milj. = 9,7 miljarder 2015
Kostnadsöverskridandet 1,04 milj. Täcktes av JBS och riksdagen.



Bilden, Mjölby station och med Järnvägshotellet som öppnades först i januari1876 

Mjölby station var i viss mån involverad i den stora invigningen av hela Östra stambanan den 18 
november 1874, då festdeltagarna på väg till Nässjö gjorde uppehåll där för ”splendid frukost. 
H.M. Konungen hade dagen före passerat stationen på sin väg till Boxholm, där han övernattade 
på Boxholms säteri.

Officiell invigning av Östra stambanan ägde rum den 18 november 1874



Under Kungens färd från stationshuset till säteriet var hela vägen upplyst av dubbla rader med 
marschaller. När man kom fram till den första bron över Svartån såg man bruksfallet som på båda 
sidor var omgivit av alla brukets lokaler, stångjärnshammare och härdar, plåt-, knip- och 
spiksmedjor, samt sågar och kvarnar. Det var en syn av sällsynt storhet, intrycket var mäktigt.



Boxholms säteri, teckning från tidigt 1800-tal.                                                                                      
Vid konung Oskar II:s besök i Boxholm den 17 november 1874, hade brukspatron Burén, jämte 
hans fru, född Ehrencrona, inbjudit konungen på middag och övernattning till invigningsdagen och 
resan till Nässjö för invigningen av Östra stambanan. Framme vid säteriet mottogs konungen av 
värden och med musik av Kungl. första livgrenadjärregementets musikår.  



Konung av Sverige: Oscar II
från 1857 till 1907
Född 1829 död 1907
Gift 1857 med Sofia av Nassau

Den officiella invigningen av hela Östra stambanan 
ägde rum onsdagen den 18 november 1874.
Festligheterna innehöll: tågresa, middag med tal, 
samt en efterföljande bal. Som brukligt var inledes 
evenemanget med en tågresa på banan som 
skulle invigas. Denna gång var det två extratåg 
involverade, det ena från Norrköping och det 
andra från Jönköping som gick södra stambanan 
mot Nässjö och vidare norr ut till Boxholm där det 
mötte tåget från Norrköping omkring kl. 10. På 
perrongen paraderade 100 man ur Ombergs 
kompani och runt bangården trängdes en 
oräknelig folkmassa. Konungen anlände från 
Boxholms säteri kl. 10.30, då hade tågen kopplats 
ihop och bestod av två lok och hela trettiosex 
vagnar på sin färd mot Nässjö. 
Kl. 11 satte sig det långa tåget i rörelse under 
livliga hurrarop från den ofantliga folkmassan, med 
kanonsalut och musik av 1:a livgrenadjärrege-
mentets musikkår, som blivit placerade i öppen 
vagn mitt i tåget, gled det sakta ut från bangården 
i Boxholm. 



Överst Carl Johan 
1874-1931

Boxholm 1 1866-
1953

Boxholm nr. 2 1874-
1904

Vid stationen Sommen gungade på en sjö 
med samma namn trenne små med flaggor 
och vimplar prydda ångbåtar. Vid alla följande 
stationer var mycket folk samlade. Tågresan 
tog tre timmar och en kvart till Nässjö där 
man mottogs av ytterligare militärmusik och 
parader. På bangården trängdes en 
oöverskådlig människomassa.
Vid invigningsceremonin hälsades konungen 
välkommen att förklara Östra stambanan 
färdig att öppnas för trafik. Vilket konungen 
efterkom med ett tal om att nu var också 
statens stora järnbanesystem i mellersta, 
södra och östra Sverige, söder om Mälaren 
färdigt.
Det kungliga extra tåget fortsatte efter 
invigningsmiddagen till Jönköping, då de var 
inbjudna till en större festbal på Stora 
Hotellet, som gavs av staden Jönköping.

Här presenteras ett par av de 36 diktverser som var 
skrivna till invigningen.

Hvilken stor och praktfull 
tafla.
Skiftande i friska drag!
Fosterlandets östra bana
Festligt viges in i dag.

Ifrån Östergötlands slätter
Och från Smålands berg och 
dal,
Högtidsklädt sig folket samlar
Äfen nu till tusental.



Nässjö 18 nov. 1874



Festmiddagen ägde rum i stationshuset, Nässjö, där en taffel var anordnad för kungen 
och de mest prominenta gästerna. Dels i en stor byggnad angränsad till stationshuset, 
där övriga gäster undfägnades vid tio väldiga bord.



Katrineholm, 216 km till Nässjö, stationsnamnet är hämtat från en gård i närheten. Stationen 
byggdes redan 1862, hela västra stambanan invigdes i november samma år. 1866 blev 
Katrineholm en järnvägsknut när järnvägen till Norrköping öppnades. Restiden  Stockholm-
Göteborg var på 1860-talet 14 timmar, så stopp för frukost och middag gjordes på järnvägs-
restaurangen. Katrineholm utvecklades ganska snart efter järnvägsstationens tillkomst till en tätort 
med god service och blev stad 1917 med en folkmängd av drygt 6 000 invånare.   Bild 1875

Här följer en bildberättelse om stationerna 
Efter Östra stambanan från Katrineholm till 
Nässjö



Bandelen Katrineholm-
Norrköping invigs den 2 juli 
1866. En sträcka på 48 km 
med sex stationer och tre 
hållplatser

Strångsjö. Station, 11 km

Ändebol. Station, 16 km 

Simonstorp. Station 25 km

Näkna. Trafikplats 32 km

Graversfors. Station 36 km

Åby. Station, 40 km 

Norrköping. Station 48 km

Hållplatser

Loddby

Herrstaberg

Karlsro 

Näkna

ÅbyGraversfors

Ändebol

Simonstorp

Stångsjö



Strångsjö station, 11 km från Katrineholm. Stationen byggdes på Oppunda häradsallmännings 
mark och namngavs efter en närbelägen sjö. Stationen öppnades för trafik i juli 1866. I början av 
1900-talet etablerade sig de första företagen: smedja, ångsåg, Raffelstoppsfabrik (gamla kläder och 
lump revs till ”flock”, som användes i madrasser) 1915 fanns här div. affärer café och matservering. 
Därefter vidtog en nedläggningsfas, där de flesta företagen efter hand lades ned.  Persontrafiken 
lades ned 1968.   Bild 1877



Ändebol station, 16 km från Katrineholm, anlades som håll- och lastplats 1912 och blev station 
1918. Namnet är hämtat från Ändebols gästgivaregård. För att få bli station krävdes att en kanal 
byggdes mellan sjöarna Fjälaren och Tisnaren, vilken var färdig 1912, för godstransport av timmer 
och trävaror men även järnvaror från bruken runt sjön t.ex.  hästskor från Hävla bruk



Simonstorp, 25 km från Katrineholm och 23 km från Norrköping, den anlades på Simonstorp 
gästgivargårds mark och öppnades i juli 1866 som förenad station. För att underlätta 
transporterna mellan Reijmyre glasbruk och Simonstorp anlades en 17 km lång linbana. Vid 
Simonstorp gjorde tågen ett lite längre uppehåll för vattenpåfyllning i ångloken. Detta är 
förklaringen till att det byggdes en mindre restaurangbyggnad vid sidan om stationshuset, som 
kunde servera passagerarna under tåguppehållet.  Bild 1897



Näkna trafikplats, 16 km från Norrköping, anlades i nov. 1896. Troligen från början enbart lastplats. 
Poststation anlades 1918 som i maj 1963 drogs in och därmed blev hållplatsen obemannad.

Bild 1967



Grafversfors, 12 km från Norrköping, öppnades som station i början av juli 1967, dvs nästan exakt 
ett år efter att bandelen Katrineholm-Norrköping invigts. Namnet kommer från Grafversfors bruk 
som har fått sitt namn efter Jacob Grafver, som ägde området från 1763 till sin död 1779, han torde 
ha startat bruket.  Bild 1870



Stationshuset i Åby öppnades 1866 och hade före 1915 ett annat läge, ett tvåvånings trähus som 
tillbyggdes för att få ett större väntrum för Kolmårdens sommargäster. (Nedre bilden) Nytt 
stationshus i tegel färdigt 1915, på ny plats, då öppnades statsbanan Järna-Nyköping-Norrköping 
för trafik och Åby blev en järnvägsknut. Stationsföreståndare 1868 J.E. Lindberg, född 1839.



Järnvägsolyckan i Getå som inträffade den 1 oktober 1918 i Getå i Norrköpings kommun. Det är 
den hittills svåraste olyckan i svensk järnvägdhistoria då minst 42 personer dog. Det exakta 
antalet omkomna har inte fastställts. Olyckan skedde på grund av ett jordskred i ler- och gruslager 
i en brant sluttning ned mot Bråviken  Strax efter jordskredet kom ett tåg med lok och tio vagnar 
som spårade ur och föll ned på en landsväg bredvid banvallen.  



Innan räddningsmanskapet kom till olycksplatsen hade glöden från lokets panna börjat antända 
det torra trävirket i de söndersplittrade vagnarna närmast loket. Många människor som satt 
fastklämda i vagnarna kunde hjälpas ut, men många blev också innebrända när elden spred sig. 
Av de ungefär 170 personer som fanns på tåget omkom 42 stycken. Dessutom rapporterades fem 
personer saknade.



Det stora antalet omkomna berodde inte främst på urspårningen i sig utan på att glödande kol satte 
eld på vagnarna där många passagerare satt fastklämda. Vid urspårningen var hastigheten 
uppskattningsvis 65–70 kilometer i timmen. Loket spårade ur, åkte ned på landsvägen och blev 
liggande på höger sida. De två sista vagnarna stod kvar på spåret, restaurangvagnen blev stående 
i 45 graders vinkel mellan banvallen och landsvägen, medan övriga vagnar förstördes.



19 november 
1918

Det var denna tågolycka 
som avgjorde att John 
Bauer med familj tog 

båten Per Brahe i stället 
för tåget till Stockholm 

den 19 november 1918



NORRKÖPING CENTRAL Större stationshus i sten, tvåvånings, rappat och putsat, samt 
fyrspårig banhall. Huset invigdes 2/7 1866. Banhallen revs 1899. Arkitekt: Edelsvärd. På 
bangården ett godsmagasin av trä samt lokomotivstall av sten. Stationen ombyggd 1919, K-märkt 
1986, ett nytt resgodsmagasin byggdes. I o II klass väntsal omändrades till restauranglokaler, för 
vars köksavdelning en tillbyggnad gjordes österut. 1930 tillkom fem nya spår på rangerbangården 
och 1933 kompletterades spårsystemet på personbangården. 1944 fanns fyra ång- och ett ellok 
som växellok. Underordnade hållplatser: Karlsro, Herrstaber och Lodby mellan 1910-1962.

Vykort 1880



Sista stoppet innan Linköping är Rystad,
6 km från Linköping  

Norrköping - Linköping 47 km. 
med nio Stationer. 

Avstånd från Norrköping

Fiskeby. 5 km.

Eksund. 8 km. 

Okna. 14 km.

Kimstad. 19 km.

Norsholm. 23 km.

Gistad. 27 km.

Törnevalla. 33 km.

Linghem. 37 km.

Rystad. 40 km.

Hållplats: Ö. Eneby 

Först stannar vi vid Fiskeby station 
öppnad för trafik 1/9 1873



Fiskeby station öppnad för trafik 1/9 1873, Byggdes på Fiskeby fabriksområdes mark strax norr om 
där stambanan går över Motala ström, ett år efter att Östra stambanan öppnades. Fiskeby, stations 
och industrisamhälle byggdes upp invid Fiskeby fabriker för tillverkning av trämassa, papper och 
papp. Fabriken anlades 1873 då även stationen tillkom. Stationsföreståndare 1873-1878 Svante 
Andersson, född 1837.



Eksund, ett tvåvånings stationshus i sten av Boxholmsmodell. Eksund var på 1870-talet en av de 
största stationerna vid Östra stambanan. En stor del av transporten till Finspång gick över Eksund. 
Efterhand tillkom nya trafikleder och trafiken över Eksund tynade. Stationen blev redan 1922 
nedklassad till trafikplats och senare till håll- och lastplats. Stationsföreståndare 1872-1886 J.A. 
Carlborg, född 1841. Vykort 1906



Okna, ett litet envånings stationshus i sten av Gistad 
typen, på senare år har en andra våning påbyggts 
(lilla bilden). Stationen öppnades 1872, trafikplats 
från 1928 och hållplats från 1957 till maj 1967 då 
persontrafiken upphörde. Till stationen fanns tre 
banvaktsstugor. Stationsföreståndare 1874-1888 
J.R. Almqvist, född 1839. 



Östra stambanan öppnades 1872 men Kimstad station tillkom först 1885. Stationshuset byggdes 
som  tvåvåningshus i trä enligt Olskrokens modell 1885, stora bilden och moderniserades 1946, lilla 
bilden. I början av 1930-talet var Kimstad ett stationssamhälle med omkring 300 invånare. 
Dubbelspår 1921 och eldrift 1932. Första stationsföreståndare 1886-1893, Axel Söderlund, född 
1845. 



Norsholm, ett tvåvånings stationshus i sten av Linghem-eller Boxholmstypen, som var byggt på 
lösan grund. Sättningar uppstod i grunden och ett stationshus ombyggdes fullständigt i trä 1924-25.  
Godsbangården hade 1936 en travers på 18 ton och en motoriserad svängkran på 2,5 ton. 
Personplattform under tak byggdes 1936. Ett växellok fanns 1944. Norsholm blev en 
kommunikationsknut redan 1872 i och med att stambanan där korsade Göta kanal. Första 
stationsföreståndare 1872- 1888, Viktor Flentzberg, född 1817.



Gistad järnvägsstation anlades 1872 och har sedan ombyggts 1907, stora bilden och 1919 lilla 
bilden, 1938 moderniserades lokalerna. Trakten består i huvudsak av slättland med spannmåls-
producerande jordbruk. Bangården utbyggdes 1918-20 i samband med dubbelspårarbetet. Till 
stationen hör sju banvaktsstugor. Första stationsföreståndare, 1872-1882, Sven Svensson.



Mellan Linghem och Gistad låg Törnevalla hållplats. Förbifarten öppnades 1872, före 1949 
fanns bara en provisorisk hållplatsbyggnad då en riktig sådan uppfördes med utrymme även för 
kioskförsäljning. Till den anställdes en kvinnlig platsvakt som den 18 september 1950 blev 
rånmördad, polisen fick tag på förövaren dagen därpå. Persontrafiken upphörde 1967-68, 
hållplatsbyggnaden blev överflödig och borttransporterades.  Hållplatsen ses i det nedre högra 
hörnet på bilden.



Linghem öppnad 1872. Stationshuset i tegel av Boxholmsmodell byggdes 1870 och någon 
ombyggnad har sedan ej ägt rum. Dubbelspår mot Linköping 1917 och mot Norsholm 1919, eldrift 
1932. Första stationsföreståndare 1872-1880 C.E. Berggren. Spannmål var den det största 
varuslag ifråga om avsänt gods. Linghems stationshus kan sägas vara ”känt från TV” i och med att 
stationsinslagen i TV-serien ”Hedebyborna” spelades in där.



Nästa stopp är Rystad, 6 km från Linköping och 40 km till Norrköping. Rystad var en hållplats 
som kom till 1877, från början stannade endast ett på tåg om dagen, men i början av 1900-
talet blev det fler efter en del lobbyarbete. Här fanns från början en platsvakt men i slutet av 
1950-talet blev den obemannad.



Järnvägen vid Linköping öppnades för trafik 15/10 1872, stationshuset byggdes i sten, fogstruken 
röd tegelmur, delvis tvåvånings. För ilgodsexpedition uppfördes 1893 en ny byggnad som senare 
även inrymde manskap och konduktörsrum. Stationen ombyggd 1918 och k-märkt 1986.             
Linköping var år 1800 en liten stad med blott 2 680 invånare.





Stationshuset i Linköping tillbyggdes 1919 mot söder och norr, samtidigt installerades 
värmeledning. Väntsalen moderniserades 1936. Arkitekt Edelsvärd. Första stationsföreståndare 
1872-1888 O.M. von Mentzer, född 1825. 1944 fanns ett ellok och ett växellok.                               



Linköping – Mjölby 32 km.
Med fem stationer. 
Avstånd från Linköping

Malmslätt, 7 km.

Vikingstad, 12 km.

Sjögestad, 17 km.

Mantorp, 22.9 km.

Sya, 26 km.

Första stoppet blir efter 7 km. 
Jäbbarp – Malmslätt. Bilden från 
1905

26 km. från Linköping ligger Sya 
som är sista stationen före Mjölby.  
Vykort från 1902



Trafikplatsen öppnade som hållplats med namnet Jäbbarp den 30 maj 1873, ”dock endast för 
den tid af året, då vapenöfningar å den närbelägna regementsmötesplatsen Malmen pågå”. Den 
30 april 1875 beslöts att stationen vid Jäbbarp i fortsättningen skulle benämnas ”Malmslätt”. Och 
från december 1875 fick vissa tåg göra ett kortare uppehåll för av- och påstigning (hållplats). 
Resgods polletteras ej.



Fotograf Henry Kjellson.
En svår tågolycka hände vid Malmslätts station den 16 juni 1912 kl. 05.13 på morgonen. Det hade 

först meddelats att ett tåg n:r 2 från Berlin via Trelleborg var inhiberat på grund av att en ångfärja 
försenats och därför skulle tåg n:r 12 från Köpenhamn via Malmö gå före. Färjan kom emellertid i 
så god tid att tåg n:r 2 kunde avgå och skulle möta tåg n:r 751 i Bankeberg. Stationskarlen fick 
uppfattningen att det var tåg n:r 12 som skulle möta i Bankeberg, då han trodde att tåg n:r 2 blivit 
inställt. Det senare meddelandet att tåg n:r 2 trots allt utgått från Trelleborg hade aldrig delgivits 
stationskarlen.



Kollisionen mellan det stillastående tåg 751 och det i full fart kommande snälltåget blev front mot 
front. Lokomotivet och de tre närmaste vagnarna, på tåg 751, blev fullständigt förstörda medan de 
övriga vagnarna huvudsakligen lastade med boskap blev oskadade.  Boskapen kunde senare 
transporteras vidare till Linköping. Vid olyckan omkom 22 personer och 12 skadades, bland de 
omkomna fanns Fru Greta Philip, Stockholm, som var dotter till August Strindberg.



”Militärt räddningsmanskap hade just anlänt och på taket av en vagn som såg oskadad ut sågs en sergeant 
från I4 med yxa i färd med att hugga hål i taket hans initiativ smittade av sig och det blev många yxor i 
farten. När man kommit igenom taket hördes någon ropa: ”Det är ett tak till.” Nu blev det klart att 
efterföljande vagn skjutits in i framförvarande, två vagnar var sammanpressade till en tredjedels vagn. Här 
var nästan alla döda när vagnarna efter nästan 3 timmar blivit rensade”.



”Själv blev jag vittne till landskamrer Nilssons från Gävle dödskamp. Han satt med ryggen mot 
loket huvudet pressat mot taket och hade ett järnrör genom bröstkorgen. Innan hans huvud föll ned 
yttrade han: ”Hälsa mamma, att järnvägen är ersättningsskyldig.” Dessa ord var riktade till hans 
11-åriga dotter som låg fastklämd bland dynor under honom. Flickan räddades och hade endast 
lättare skador.”



Omedelbart efter olyckan togs stinsen Högström och de båda stationskarlarna Kjellson och Eriksson ur tjänst. 
Stationskarlen Ludvig Karlsson försvann, till Amerika sägs det. 
Det skrevs mycket om systemets fel, en eller fler syndabockar måste fram och straff skulle nu utmätas. Den 
direkta orsaken till olyckan var ju att Ludvig Karlsson lagt om växeln så att snälltåget med hög fart körde in 
på sidospåret och rammade rakt in i det stillastående persontåget, men Karlsson var försvunnen!
Högströms och Erikssons domar är för mig okända, men den meriterade, skötsamme och plikttrogne 
Kjellson blev den största syndabocken. Han dömdes till ett års fängelse och 500 000 kronor i skadestånd, det 
hjälpte inte att hans båda söner uppvaktade konungen. Men nådevägen blev han befriad från skadeståndet, 
han återinsattes i tjänst efter avtjänat straff, och blev placerad vid Linköpings central i inre tjänst och 
pensionerades i vanlig ordning 



Från början hette stationen Jäbbarp men 30/4 1875 blev namnet Malmslätt. Stationshuset, ett 
rymligt lätt hus i trä låg invid livgrenadjärregementenas mötesplats Malmen, huset blev snart 
tillbyggt. Stationen var öppen hela året från 23/10 1884. 1902 byggdes ett nytt stationshus, arkitekt 
var F. Zettervall, blev k-märkt 1986.



Bankeberg järnvägsstation byter namn till Vikingstad 1927-1928. Järnvägsstationen är byggt av 
sten i två våningar i Boxholmsmodell, 1873. Dubbelspår mot norr 1915 och mot söder 1916, eldrift 
1932. Första stationsföreståndare 1873-1874 C.O. Taube, född 1843



Vid midnatt fick tågledaren i Linköping telegram från Tranås att tåg nr två från Malmö var en timma 
försenat, han bestämde därför att flytta mötet mellan tågen till Bankeberg (Vikingstad). Det var 
natten mot den 15 november 1875 som de båda snälltågen mellan Stockholm och Malmö möttes 
front mot front vid Lagerlunda, se kartan. Från vänster tåg nr 1 med loket Svea, från andra hållet 
tåg nr 2 med loket Einar. På tåg nr 1 dödades lokeldaren, vagnssmörjaren och en stationskarl. 

På tåg nr 2 dödades lokföraren och eldaren, en 
vagnssmörjare en stationskarl och två 
passagerare. Olyckan  föranledde en omfattade 
undersökning. Stationsinspektören i Bankeberg 
ansågs som ouppsåtligen vållande till olyckan 
och dömdes till avsättning och fängelse. Två 
motioner vid 1876-års riksdag krävde att 
nattågen skulle ställas in. Motionerna föranledde 
dock ingen åtgärd.



Sjögestad var från början en hållplats med en 
liten träbyggnad som öppnades i sep. 1875. 
Tillbyggt på 1940-talet.                                     
Dubbelspår 1915 och el 1932. Stations-
föreståndare åren 1897-1906 var Matilda 
Johansson född 1843.



Mantorp järnvägsstation. Järnvägen öppnades 1873, dubbelspår norrut 1915 och söderut 1916, 
spåret blev elektrifierat 1932. Stationshuset byggt enligt Boxholms modellen av sten i två våningar. 
Den övre var bostad åt stationsföreståndaren medan bottenvåningen var expeditionslokaler och 
väntsalar för de resande. Första stationsföreståndaren, 1873-1875 var Oscar. Sjöberg, född 1844, 
förflyttades till Tranås station 1875.



MANTORPS STATIONSHUS

Ritningen visar hur bottenvåningen disponerades innan 1:a & 2:a klass väntsal byggdes om till 
postlokal 1919. Här kan man se att resenärerna särbehandlades redan i väntsalen om man köpt 
1:a- eller 3:e klass biljett för tågresan.



Sya järnvägsstation var från början ett envånings trähus som öppnades för allmän trafik 5/7 
1880. För stationsföreståndaren byggdes ett separat bostadshus på den andra sidan av spåret, 
medan godsmagasin m.m. placerades på samma sida som stationshuset. Stationsföreståndare 
1881-1894 Hjalmar Cederberg, född 1844 avliden 1894.



Sya fick inte någon järnvägsstation i samband med att Östra stambanan byggdes, utan först 
senare (1880). I samband med dubbelspår 1916 byggdes ett nytt ett och en halv vånings 
stationshus i sten, som renoverades grundligt 1936. Byggnaden står ännu kvar men är nu 
privatägt



Mjölby stationshus, öppnades för trafik 15 september 1873, då bandelen Linköping-Mjölby 
öppnades. Mjölby Hotell öppnades i januari 1876 med en stor annonskampanj i länets tidningar. 
Här erbjöd man resande varma och väl möblerade rum och påvisade vilka fördelar hotellet med 
sitt läge erbjuder. Här kan man med persontåg på dagen komma både till Malmö, Göteborg och 
Stockholm samt åtnjuta längre vila än stationer söder och norr om Mjölby.



Stationsnamnet kommer från Mjölby socken och by.                                                        
Stationshuset ett större envåningshus i sten, putsat på utsidan 1906 och ombyggt 1918.  
Järnvägen Mjölby-Hästholmen öppnad 1910. Vid stationen fanns ett lokstall med tre platser och ett 
motorvagnsgarage.



Mjölby blev stad 1920. omkring 6 000 invånare i början av 1930-talet. Industriort och handelsplats 
men även järnvägsknut. Betydande kvarnindustri. Östra stambanan öppnad 1873, dubbelspår mot 
Mantorp 1916. Eldrift 1932 och dubbelspår söderut 1951. Första stationsföreståndare var J.A. 
Pettersson, född 1831. Ett eldrivet växellok 1944. Spåret Mjölby-Hästholmen öppnad 1910.



Mjölby – Nässjö 89 km.  Med 
elva stationer.    

Avstånd från Mjölby

Strålsnäs, 11 km.

Boxholm, 16,5 km.

Sommen, 24 km.

Tranås, 37 km.

Säbydal, trafikplats. 43 km. 

Gripenberg, 46 km.

Frinnaryd. 54 km.

Stjärneborg, hållplats. 58 km.

Aneby, 65 km.

Flisby, 71 km.

Solberga. 78 km.

Första stationen efter 11 km. från Mjölby är Strålsnäs

Solberga 78 km. från Mjölby och 11 km till Nässjö.



Strålsnäs järnvägsstation ett litet envånings stationshus i sten, liknande Gistadstypen, anlagt 1873. 
Hållplats för allmän trafik 11/5 1874, mekanisk växelföring.                                                          
Stationen anlades på gården Ingemarstorps mark i Åsbo socken men fick sitt namn från Strålsnäs 
säteri.



Stationshuset i Strålsnäs ändrat till en och en halvvånings hus i tegel 1918, eldrift 1933. Dubbelspår 
söderut 1950 och norrut 1951. Stationen stängdes 15/1 1995. Stationsföreståndare 1886 Axel 
Rydberg, född 1847.



Banvaktare Larsson vid Sättertorp, Boxholm. Det kan ha funnits 5 banvaktstugor under Boxholms 
station. BV 109 Sättertorp, sålt 1948. BV 113 Lönnshult.



Den första elektriska järnvägsdriften i Sverige anlades vid Boxholms bruk i juli månad 1890.Den lilla 
järnvägen byggdes av ASEA men det första loket var inköpt från Amerika. Järnvägen visade sig 
vara mycket driftsäkert och trafikbehovet ökade och ytterligare ett ellok beställdes och det var det 
första  tillverkats i Sverige och finns numera på  ASEA:s museum.



Tågurspårning med stora materiella skador vid den södra järnvägsövergången (snickerifabriken). 
Boxholm



Boxholm, municipalsamhälle med omkring 2 700 invånare i början av 1930-talet. Uppvuxet kring 
Boxholms bruk med masugn, martin- och valsverk. Även betydande sågverk. Tvåvånings 
stationshus efter den förbättrade Linghemsmodellen. Arkitekt, Edelsvärd. Hus av samma typ finns i 
Tranås, Sommen, Bankeberg, Linghem och Norsholm. Anlagt 1873. Stationen öppnades 1874, 
eldrift 1933, dubbelspår söderut 1949 och norrut 1950. Första stationsföreståndare 1874-1895 
C.E.G. Gyllenhammar, född 1840. Ett motoriserat växellok 1935-1951.



Hotellet byggdes samtidigt med stationsanläggningen 1874. Hotellet hade ännu in på 1950-talet en 
välbesökt restaurangrörelse. Idag finns endast en del av den ståtliga hotellfastigheten kvar som 
bostad.



Förutom Östra stambanan fick Sommenbygden 1874 ännu en viktig trafikled. Det var Ydreborna 
som lätt anskaffa ett större ångfartyg för att kunna frakta produkter från bygden till den livsviktiga 
järnvägen. Den 30 juni 1874 sjösattes  Carl Johan. Och den låg flaggprydd vid hamnen i Sommen 
då järnvägen invigdes av Oskar II. På bilden ses S/S Carl Johan vid Sommens hamn år 1902 och 
till höger står Carl-Johans befälhavare Kapten Nordeman.



Sommens station blev en knutpunkt för båttrafiken på sjön Sommen, som bl.a, trafikerades av 
Carl Johan, Boxholm I och II. Det var åtskilliga orter i flera socknar runt den vidsträckta sjön, som 
hade ångbåtsförbindelse med Sommens samhälle och järnvägsstation.
Sommen var år 1875 en stor Station med avseende på det avsända godset av skogseffekter och 
träkol.



Sommen var ett stationssamhälle med omkring 900 invånare i början av 1930-talet. Med ett stationshus i två 
våningar i sten av Boxholms modell. ”Sommens norra” slopades 1995 då Sommen fick sitt nya datorställverk 
och ingår därefter i Stationen. Dubbelspår 1949 eldrift 1932. Stationsföreståndare 1874-1883 V.H. Kock, 
född 1844. Ett nytt stationshus ersatte det gamla på 50-talet, men även detta revs 1996.



Ett nytt stationshus ersatte det gamla på 50-talet, men även detta revs 1996.



Tenbäcken söder om Sommens 
samhälle. Texten och skissen är 
från boken Aggas till Öknen

Gamla bron vid Tenbäcken under 
uppförande år 1924 med banvaktsstugan i 
bakgrunden. En ny bro med bredare 
körbana invigdes 1988 då den gamla revs.



Några banvaktarstugor i Tranås och Sommen.

Ovan, Sännevadet. Nedan, Grybäcken. Ovan, Sommen. Nedan, Brusarp



Tranås järnvägsstation ett tvåvånings hus i sten av Boxholms typen. I och med Östra 
stambanans framdragande till Lövstads samhälle döptes stationen till Tranås ett namn med 
urgamla anor. Dubbelspår söderut färdigt 1932 och norrut 1949, ett lokomotor som växellok 
1932-1951.   Stationsföreståndare 1875-1909 O.L. Sjöberg, född 1844.



Genom den nya kommunikationsleden skapades möjlighet för invånarna att idka fabriksdrift. En 
kraftig utveckling blev även märkbar på olika områden och folkmängden ökade kraftigt,1870 
fanns ett 40-tal hus och ungefär 200 personer i Lövstads samhälle, 1875 fanns det 60 hus och 
500 personer och 1880 fanns det 700 personer.



Bilden visar Östra Järnvägsgatan i början av 1900-talet. Från vänster ses tandläkare Wilhelm 
Hörbergs nyuppförda fastighet, Järnvägshotellet, godsmagasinet och järnvägsstationen. Ingen av 
dom här husen finns bevarade. Här på Östra Järnvägsgatan tävlades det i 100-meterslöpning när 
seklet var ungt.



Tranås järnvägsstation vid kungabesöket 1895. Banmästare C.J. Larsson hade ombesörjt att 
stationshuset var smyckat med girlander och flaggor och kung Oskar II hyllades med musik vid 
hans tåggenomresa. Till höger ses stationsinspektor Oscar Sjöberg och till vänster stationskarlarna 
C.J. Almroth och Alarik Lindström.



Tranås järnvägsstation vid sekelskiftet. I förgrunden ses stationsinspektor Oscar Sjöberg och 
stationskarlsförman Alarik Lindström. Då Östra stambanan byggdes i början av 1870-talet förlades 
stationshuset på den västra sidan av järnvägen. Detta var synnerligen olämpligt, då större delen av 
bebyggelsen låg på den östra sidan.



Järnvägspersonalen i Tranås omkring 1905. Sittande från vänster K.G. Lindberg, C. Rahtsman, 
Oscar Sjöberg, O.H. Andrén och G. Uhrfeldt. Stationsinspektor och postföreståndare var Oscar 
Sjöberg. Med järnvägens tillkomst 1874 överflyttades poststationen till Tranås, då fick 
samhällets invånare post varje dag. Dessutom kunde man från järnvägsstationen avsända 
telegram.



Beslut tas mellan Banverket och Stadsfullmäktige att flytta Stationshuset från den västra till den 
östra sidan av järnvägsspåret 1930, det nya stationshuset blev färdigt hösten1932. På bilden ses 
det gamla stationshuset som revs och teglet från stationshuset användes delvis för ett husbygge 
på Storgatan 59



Stationsbygge 18/7 1932, Tranås



För att undvika allt för mycket spring över spåren anlades, troligen först en bit in på 1900-talet, en 
gångbro vid järnvägsstationen i Tranås. När stationshuset revs 1932 flyttades bron enligt Bo Ode 
1931 till Mjölby. Men enligt den lokalhistoriska litteraturen i Mjölby uppges att gångbron tillkom 
redan 1922-23. I och med dubbelspårsutbyggnaden 1932 söderut mot Gripenberg ersattes 
gångbron med en gångtunnel under spåren.



Bilden tagen från gångbron över järnvägsspåren vid Tranås station. Mitt på bilden ses  
Järnvägshotellet som byggdes 1874. När Tranås blev stad 1919 ändrades det gamla järnvägs-
hotellets namn till Stads-hotellet, vilket namn det behöll fram till 1955, då det nya stadshotellet 
vid torget blev färdigt. Hotellet fick då namnet Savoy, byggnaden revs i början av 1960-talet



Då gamla stationshuset på den västra sidan revs ändrades även stationsområdet som byggdes 
om med en bred, takförsedd perrong i mitten.                                                                                
Elektrifieringen mellan Mjölby och Nässjö stod klar i april 1933



Säbydals järnvägsanhallt. Bilden tagen av Frinnarydsfotografen Jarén 1915. Säby Hållplats 
öppnades 1874, endast en föreståndare finns noterad 1900 O.J. Nylén, född 1860. Säbydals 
hållplats hette Säby fram till 1/10 1911.



Med järnvägsstations placering på Vätinge ägor borde stationen fått heta ”Vätinge” som 
ortsbefolkningen också ville. Men stationen namn blev Gripenberg efter traktens största gods, 
Gripenbergs slott.



Gripenbergs stationshus påbyggdes med en våning 1916 och samtidigt byggdes 
godsmagasinet färdigt 1917. Dubbelspår söderut 1931 och norrut 1932.



Gripenberg station öppnad för trafik 23/11 1874. Från början byggde 1872 ett litet envånings 
stationshus i sten, lika Gistadstypen. Påbyggdes med en våning i sten 1916 för att bereda plats åt 
stationsmästaren. Stationsföreståndare 1879-1904 Svante Olsson, född 1839.



Frinnaryd stationshus, ett litet envånings byggt i sten lika Gistadstypen. Stationsföreståndare 1886-
1888 Anders Johansson, född 1831. Dubbelspår söderut 1926 och norrut 1931.                  
Frinnaryds station öppnades för trafik 1874, ett litet envånings hus som senare påbyggdes med en 
våning som bostad åt stationsföreståndaren på 1910-talet.               Bilden: Vykort S. Rosén Frinnaryd



Frinnaryds station öppnades för trafik 
1874, ett litet envånings hus som år 
1912 påbyggdes med en våning som 
bostad åt stationsföreståndaren. 
Bilden från 1911.
Nedre bilden är från 1914 och visar 
stationsbyggnaden efter tillbyggnaden. 
I båda fallen är det stations-
föreståndare Nils Peter Johansson i 
förgrunden.

År 1875  visades det att de som hade 
sin försörjning från järnvägen, inklusive 
de anställdas mycket stora familjer, var 
det 49 personer. Vilket utgjorde ungefär 
halva befolkningen i Frinnaryd, 
stationsmästarens familj bestod år 1875 
av nio personer. 
Den vänstra bilden av Oskar Jarén 
visar de anställda med familjer år 1914.



Interiör från Frinnaryds station omkring 1920. Till vänster sitter stationsinspektorn Sandberg och till 
höger stationskarlen Zaar vid telegrafapparaten.
Frinnaryd var förenad järnvägs- och poststation från starten fram till halvårsskiftet 1915.
Poststationsföreståndare blev då Oskar Jarén, mera känd som bygdefotograf, en befattning som 
han hade fram till 1922



Järnvägsmuseet 158 Håknarp, placerat i en banvaktstuga vid Stjärneborg. Banvaktstugan som 
byggdes 1874 vid Solberga återuppbyggdes efter rivningshot vid stambanan på den plats där det 
berömda Stierngranatska stationshuset låg.



Stjärneborgs hållplats öppnades 1911. Den 11/6 1914 byggde Ingenjör Malte Stierngranat på egen 
bekostnad ett litet hus i sten som han själv hade ritat. Han såg till att tågen stannade vid Stjärneborg. Han 
måste ju kunna stiga på tåget hemmavid! Tyvärr har den nu rivits. Kuren på bilden är placerat på den plats 
där hållplatsen tidigare låg. Bilden från invigningen 1914, ledamöter från Kungliga Järnvägsstyrelsen hade 
bjudits ner. Nu måste flagan upp i topp, snart kommer tåget från Stockholm.



Aneby stationshus ett litet stenhus av Gistadstypen, byggdes 1873. dubbelspår söderut 1921 och 
norrut 1926. Först 1907 styckades norra delen av Aneby gård av och Aneby samhälle började 
planeras, år 1896 fanns här bara tre boningshus. Patron JA Schreiber på  Aneby gård ville 
nämligen inte sälja några tomter då han befarade att det då skulle etableras fabriker, då skulle han 
förmodligen behöva betala sina drängar och pigor betydligt mer än han tänkt sig. Fram till 1920 
byggdes inte mindre än 140 lägenheter.



Aneby stationshus 1948, till höger ser man den vevanordning med wirar som stinsen använde för 
att växla in tåget på rätt spår. Nu fanns det dubbelspår och snälltågen rusade förbi på ytterspåret 
medan andra tåg växlades in till perrongen eller godsmagasinet.
I juli 1874 togs bandelen Nässjö-Aneby i bruk för allmän trafik och norrut till Sommen 23 
november samma år. Förenad post- och järnvägsstation i september 1974



Flisby stationshus öppnade 1874. Ett litet envånings stationshus i sten lika Gistadstypen senare 
påbyggt med en våning. Stationen nedlagd men vid banans upprustning 1994-95 uppgraderades 
Flisby till station igen. Dubbelspår 1921 och eldrift 1933.                                                                  
Förste stationsföreståndare 1874-1882 Per Jönsson, född 1842.

Bilden på personalen med familjer troligtvis från 1874



I september 1874 förenades post 
och järnvägsstation med 
stationsmästare Per Jönsson som 
ansvarig. Föreningen varade 
fram till 1964, då poststationen 
skildes från järnvägen. 
Poststationen drogs in i juli 1972. 
Flisby var 1875 en liten station 
med c:a 10 personer per dag som 
avreste eller kom till stationen, 
Godstrafiken var heller inte stor.

År 1880 började det hända saker i Flisby. I.A. 
Johansson kom och drog igång 
trätoffeltillverkning i industriell skala. Ett 
tegelbruk startades vid Syreda, som förbands 
med en smalspårig järnväg där vagnarna drogs 
av hästar. 
Tegelbruket levererade en järnvägsvagn om 
dagen när Stjärneborgs slott och Hollandshus 
byggdes.
Omkring 1890 påbörjades vid Knutstorps 
egendom tillverkning av champagne-liknande 
vin, Knutstorps Sparkling.
Och en torvtäckt exploaterades vid Svartåns 
strand på Naskarps ägor.



Det uppstod snart en liten tätort 
runt stationen, där handlanden 
och hantverkare etablerade sig. 
Bland annat något så udda som 
en kombinerad fisk- och 
skrotaffär. 
Industrierna som fanns på 1920-
talet finns fortfarande kvar i 
mitten av 1940-talet, men det har 
tillkommit en skyltdocksfabrik, 
och folkmängden är c:a 600 
personer.

Järnvägsstationen blev 
obemannad 1972 samma år 
som poststationen drogs in. 
Stationshuset revs 1992.
Folkmängden uppgick år 2000 
till 231 personer och 2005 till 
215 personer, med Flisby AB 
som största företag.



Solberga var ett stationssamhälle med omkring 500 invånare i början av 1930-talet. Ett litet 
envånings stationshus i sten lika Gistadstypen öppnades 1874, påbyggt 1920 och godsmagasin 
från 1918. Dubbelspår 1921. Första stationsföreståndare 1874-1885 Truls Nilsson Bergh, född 
1842.



Stationsnamnet kommer från Solberga socken eller Solberga gård. Höjd över havet 262 meter 
och avståndet till Nässjö 11 km. 
Orten hade en lantpost-station som blev förenad med järnvägsstationen 1874 fram till maj 1969.  



Solberga var en av de minsta stationerna efter Östra stambanan. 
I genomsnitt avreste och anlände det bara 7 personer dagligen. Solberga var dock bättre med 
godstrafiken. Bland det avsända godset dominerade skogs-produkter till 80 % och 20% var 
diverse som torde ha varit tändstickor från Annebergs tändstiftsfabrik. Avståndet till 
tändsticksfabriken var bara 4 km. men backig och dålig. 
Stationshuset påbyggt 1920.

Solberga stationshus med bensinmack, poststation och kiosk



Tändsticksfabriken i Anneberg tog sin början 1866 då en fanjunkare Kullberg började tillverka tändstickor. 
1870-1871 uppfördes ett riktigt fabrikshus i två våningar där den undre våningen användes för framställning 
av stickorna och den övre för själva tändstickstillverkningen.
Vid denna tid börjande man använda sig av askar till stickorna och detta sköttes via hemarbete. 
Hemarbetarna fick hämta spånpapper, etiketter och klister vid fabriken, färdigställa det hemma för att senare 
lämna de färdiga askarna till fabriken.



Som klister användes rågmjöl och eftersom det var en tid av fattigdom så var förbrukningen av rågmjöl som klister 
onormalt stor. Detta löste fabriksledningen genom att tillsätta en mindre mängd av ett giftigt illasmakande ämne till 
mjölet och vips hade man löst problemet med den stora åtgången.
Som i så många andra tändsticksfabriker så var Kreuger inblandad i Annebergs tändsticksfabrik och hans 
självmord 1932 blev ett dråpslag för fabriken i Anneberg. Midsommar 1934 avskedades 200 personer och de 
övriga 200 fick gå vid årsskiftet 1934/35.
Inom ett par år startades det en vaxdukstillverkning i lokalerna som sedan bland annat övergick till 
tapettillverkning. Tapeter tillverkades i lokalerna fram till 2002 då ECO-tapeter flyttade sin tillverkning till Borås



Nässjö blev stad 1914 ett samhälle som vuxit upp kring järnvägen med flera snickerifabriker och 
mekaniska verkstäder. Första stationsföreståndare 1864-1872 Leopold Bergström, född 1827 och 
mellan 1872-1875 G.H.W. Falkman, också född 1827.



Nässjö fick dubbelspår söderut 1920 och norrut 1921, eldrift till Jönköping 1932, till Mjölby och 
Alvesta 1933. På stationen fanns tre ellok och ett lokomotor 1942-1951. Lokstallar byggdes 1882 
och plattformstak 1922. Ett större stationshus i sten tillbyggt två gånger 1910 och 1931.



Nässjö samhälle växte upp kring järnvägen, på detta område bodde 1863, året innan järnvägen 
kom,43 personer och 1881 närmare 1500 invånare och 1914 blev Nässjö stad med ca 6000 
invånare.   Södra stambanan förbi Nässjö från Alvesta till Jönköping öppnades 1864. Den sista 
etappen av Östra stambanan från Nässjö till Boxholm öppnades 1874.



Personal på telegraf-stationen Nässjö stationshus.                                                                              
Nässjö blev en av Sveriges främsta järnvägsknutar.
Södra stambanan Malmö – Jönköping 1864. Östra stambanan Nässjö – Katrineholm 1874, samma år även 
Nässjö – Oskarshamn (NOJ). År 1882 stod Halmstad – Nässjö (HNJ) klar för allmän trafik och slutligen 
1914 Nässjö – Kalmar.



Kaos på bangården i Nässjö 22 okt. 1979. 300 passagerare var med i urspårningen men bara 
lokföraren dog. Ett lok och tolv vagnar låg spridda och vittnade om en fruktansvärd olycka. Det var 
snälltåget från Malmö som med alldeles för hög fart passerat en växel och spårat ur.



En minusgrad var det den natten när yrvakna olycksoffer fick klättra ut ur omkullvräkta vagnar i 
bara kalsingarna. Alla kunde inte lämna olycksplatsen för egen maskin. Åtskilliga passagerare fick 
bäras på bår. Lokföraren dog och av de 300 passagerarna skadades 42 och fördes till lasarett.



En brandman fick vara transportör när en passagerare fick hjälp att ta sig över spårområdet. 

Lokföraren missade en fartnedsättning till 40 km/tim. Loket hade kastats av spåret och vänt sig ett 
halvt varv och i det sönderslagna loket satt lokföraren död på sin arbetsplats.


