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Baningenjär Emil Axberger bar jakt och djJ/rskulptJ/r som hobby 

På den tid det begav sig. Bygget av lastkajm vid Brunnsviken i Emil Axberger /Jid resterna av lastkajen/rån bilden illtil/. 
full gång . 

• Hade linje 15 rullat ännu ett par 
dagar skulle råsundaborna ha kunnat 
fira 50-årsjubileum med banan. Det 
var nämligen den 13 september 1909, 
som trafiken till Råsunda öppnades 
och därmed ett stort nytt område för 
bostadsbebyggelse. Om Råsundabola
gets tillkomst och utveckling har ar
kivarie Sten Holmberg tidigare läm
nat en utförlig skildring i dessa spal
ter. Här skall jag bara lämna några 
glimtar från banans tillkomst, och 
kan göra det efter att ha hälsat på 
pensionerade baningenjören Emil Ax
berger. Han var nämligen med 1909 
och om han också inte var ren gam
mal då, så var han dock en av de två 
ingenjörer som svarade för själva ban
bygget. 1906 kom han nämligen till 
Stockholms Norra Spårvägsbolag och 
fick efter några månader på kontoret 
ge sig u t på arbetspla tsen. 

Banan byggdes i etapper. Den för
sta omfattade sträckan Haga Södra 
-Hagalund (färdig för trafik Ill4 
1908), den andra -sträckan Hagalund 
-Råsunda (13/9 1909) och den 
tred je Råsunda-Sundbybergsgränsen 
(lI/5 1910). Den fjärde - sträckan 
genom Sundbybergs stad - blev inte 

förverkligad förrän i slutet av 20
talet. 

Vi flyttade med banan 

- Det var ett hårt jobb, berättar 
vännen Axberger. Arbetstid från l 
på morgonen till 10 på kvällen. Er
sättning för övertid var då ett okänt 
begrepp. På dagarna var vi ute på ar
betspIa tserna, och på kvällarna hade 
vi kontorsarbetet med avlöningslis
tor, rekvisitioner och allt vad som 
hör till ett så pass stort bygge. Vi, det 
var Alfred Nilsson och jag och i viss 
mån också schaktmästare Rundström. 
Rundström var gift och skaffade sig 
bostad i närheten avarbetspia tserna 
så han fick åtminstone ordentligt med 
mat, men Nilsson och jag levde mest 
på kaffe och smörgåsar. Ordentlig 
middag fick vi egentligen bara en 
gång i veckan - på lördagarna. Då 
reste vi hem till stan. Tidvis bodde 
vi på kontoret, som i regel bestod av 
något enkelrum någorlunda nära den 
sträcka, som just var under arbete. 
Under första etappen, Haga Södra
Hagalund, hyrde vi ett rum i det lilla 
vackra lloo-talshus, som låg där 
landstingets stora skyskrapa vid Haga 

Norra nu ligger. Under andra etap
pen hade vi kontor och bostad vid 
Vasalund, under tredje först vid El
lenhill - hela 2 rum och kök - och 
sedermera vid Sundbybergsgränsen i 
villa Annehill. 

- Jämfört med dagens byggen av 
detta slag utfördes detta arbete i stor 
utsträckning med mänsklig arbets
kraft, med hederliga svenska rallare, 
som gått i hård skola på järnvägs
byggen i Norrland. Uselt betalt hade 
de, först 28 öre i timmen och senare 
32 öre, inna n ackorden infördes. A c
kords ä ttning gick i regel till så att 
gubbarna kom med sitt bud som i re
gel prutades till hälften och - god
togs. Arbetsstyrkan varierade mellan 
20 och 5 o man, och den maskinella 
utrustningen inskränkte sig till en 
liten smalspårig bana med två ånglok 
och några trallor, som fraktade grus 
från groparna vid Linvävartorpet och 
Haga Norra och annat byggnadsma
terial från en provisorisk lastkaj nere 
vid Brunnsviken nordost om Koppar
tälten. Gruset köpte vi enligt ett 
kontrakt med Haga-förvaltningen, 
och det var ju fint att ha tillgång till 
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båtar bumlar ut att möta någon 
havens hinner vi litet. 

är en alla den 
bästa man kan tänka 
nar. Här är ett gemyt, som jag inte 
tror finns någon annanstans på våra 
linjer. Man blir ju bekant 
med folk här på ett helt annat sätt 
än på andra linjer. 

Gunnar 
rättar så historier som han. Inte 
underligt att man litet mer 
personlig service än man hinner 
med inne i stan. 

- Det har sagts att ni får pre
senter av Hur är det 
med det? 

- Nog händer det, när man kör 
på julen, att någon sticker till en ett 
paket samtidigt som de 

jul. Men vet att förr 
i tiden man hade 
med bussen och det var vanligare att 
förarna gick ärenden inne i stan åt 

stampubliken här ute, då var 
ter en företeelse. Men 
än alla presenter är ändå att man 
trivs så bra med trafikanterna här 
ute. Och får jag det själv, sa tror 
jag nog att man trivs med oss också. 

Ja, säkert trivs man med var 
sonal ute på Djurgården. Det 
.3570 Jack Broberg ge besked om. Han 
har turen att då och då ett hund
ratal har det hänt - köra 
69 :an som Och då 
händer det inte så sällan att trafikan
terna efter Ohlsson, Gustafs
son eller Arne Nyberg - Nyberg är 
förresten veteranen på med 13 

där, men på semester när vi 
reportaget. 

Fdgar man Jack Broberg vilken 
han tänker söka till när han får 

åren han har »endast» 20 år i bo
laget och måste alltså stå pa tillväxt 
ännu ett slag - råder det tve~ 
kan om svaret: 

- 69:an så klart. 

DEN GANG VI BYGGDEBANAN 
Forl!. från .rid. fl 

denna viktiga vara så nära. Det var 
förresten en Råsunda-gubbe, som ville 
haka på vårt kontrakt. Det inte, 
sade jag. - Men ingenjörn I kr 
kubikmetern för del, sade han. 

det inte, svarade 
jag, blev det. 

Renhåriga men supiga 

- Rallarna var de bästa människor 

har jobbat med. 


arbetsamma och resonab

fortsätter Emil Axberger. Men söp 


gjorde de. Jag minns en avlönings
dag, när hela bandet var så i 
- det hade visst varit 

att de var i sådant 
inte just visste vad de fick eller inte 
fick. Så kom en deputation. Den sade: 

om vi ser ut två av de 
kan inte dom 

Nej, sade 
men låt gå tre aV de nykt

raste, en får kvittera och dc två 
andra får bevittna namnet. Och så 
blev det. 

de, när de 
var 

bråk 

en del a v arbetet i 
Det var inte 

bästa barn som bodde där på 
den tiden. i banor. De 
stal som korpar. Våra knöck 
man till vedbrand och en 
det 

den utsät
som lämnats obevakad ett 

Borste räddade situationen 

- Storstrejken inföll 
och rallarna 

Jag fick se till att 
Hagalund var i ordning. 
trafiken. En gång när 
att smörja kurvorna, jag 
ett hotfullt vid Norra. 
Jag dem att jag var 
tjänsteman och skyldig att utföra 
detta men det hjälpte inte. 
Sakta retirerade mot en logements

mne Fram
dit stack en ut hu

vudet genom ett fönster 
skälla ut hade grafitpytsen 
och borsten med mig. blötte bors
ten och lvag en 
redig pIaffa mot tanten, som fick an
siktet igenmurat. Hopen brast ut i 
skallande skratt. Situationen var räd
dad. 

- Ja, så blev väl banan färdig till 
slut och bolaget bjöd en middag 

Stenvillan. Vi var tre personer, 
Nilsson och 

- Och nu har banan ner. 
Allt slitet vi en hade är inte 
längre till nytta. Men det är 
i alla fall en tröst att det varit till 
nytta i 50 år. Hur ofta blir ett män
niskoverk så langvarigt, säger Emil 
Axberger och får något begrundande 
i blicken. 


