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Det fysiska minnet efter en av Järfällas banvaktare 

Varenda gång som pendeltåget passerar Barkarby station ser jag en röd gammal stuga som 

man nog ofta missar om man inte tittar efter den. Stugan, vilket ligger belägen på 

Häradsvägen 8 och emellan motorvägen E 18 och Welcome Hotel, fungerar som en 

påminnelse om min egen släkt. Redan som liten fick jag höra av både min mamma och mina 

morföräldrar när vi reste med pendeltåget, och som alltid pekade ut stugan, att där hade min 

gammelfarfar Lars Hadar Andersson och gammelfarmor Svea Linnea Kristina Andersson 

bott. Anledningen till att de kom att bo där var genom att min gammelfarfar arbetade som en 

banvakt och stugan var hans tjänstebostad som han hyrde av SJ.  

Banvakter och banvaktstugor 

Användandet av banvakter längs olika järnvägsbanor uppkom i samband med det behov av att 

underhålla och förvalta järnvägen när den växte fram i landet.  En banvakt var en anställd 

järnvägstjänsteman vars uppgift bestod i att underhålla, förvalta och inspektera en given del 

av en järnvägsbana. Detta gjorde banvakten antingen själv eller med hjälp av andra tillfälligt 

anställda banarbetare. En banvakts genomsnittliga sträcka av en bana att övervaka låg på 

omkring 2,5 km men kunde även ibland ligga på en sträcka upp till 4 km. Banvakten skulle 

bland annat underhålla själva spåret men även marken omkring spåret och vid upptäckta fel, 

som exempelvis rälsbrott och tjälförskjutningar, själv åtgärda det mellan passerande tåg eller 

meddela felet till närmsta banmästare. Den givna sträckan skulle besiktas minst en gång per 

dag. Olika exempel på olika former av banunderhåll var bland annat att banvakter skulle 

under sommartid utföra slipersbyte, kontrollera passerande tåg och laga grindar och staket 

som låg längs med banan. Banvakterna skulle även se till att obehöriga inte beträdde banan, 

då det bara var personer som löst gångbiljett som hade rätt att beträda banan.1 

Utöver detta skulle banvakter förestå ”postning” vilket innebar att banvakten skulle bevaka 

banan som ansvarades för under alla de tider på dynget som tåg kom att passera på banan. 

Detta innebar, från och med 1873, att banvakternas arbete kom att bli ett dygnet runt arbete. 

Från och med 1920 kom det sedan att uppstå olika nya former av bestämmelser och 

klassificeringar. Postning och den dagliga besiktningen av banan kom genom detta att tas bort 

                                                           
1 http://www.ne.se/banvakt, http://www.trafikverket.se/Museer/Om-Trafikverkets-museer/Samlingar--

kunskap/Trafikhistoria/Jarnvagshistoria/Jarnvagens-yrken/Banvakt1/  
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och besiktningar skulle nu istället förekomma i den ordningen som gavs enligt 

bestämmelserna. Systemet kom nu att ändras till att banor delades in i olika banstandarder och 

trafikintensitet, vilka kom att gå under benämningar av A-linjer, B-linjer och C-linjer, där det 

exempelvis var tätare inspektioner på en A-linje än en C-linje. Sträckan som en banvakt skulle 

bevaka när det gällde en A-linje låg på 2,3 kilometer, en B-linje 3,5 kilometer och en C-linje 

låg sedan på 8,1 kilometer.2 

Själva banvaktsystemet ska sedan ha existerat fram till mellan 1950-och 60 -talet och under 

denna tid kom även förändringar att ske inom systemet. Bland annat ändrades namnet banvakt 

till banbiträde och sen till banarbetare och istället för att banvakterna fanns utplacerade längs 

banorna omplacerades nu detta till större orter. Man utgick sedan från dessa när inspektioner 

och underhåll skulle göras med och längs med järnvägsbanorna, där banvakterna blev ersatta 

av bilburna banreparatörer. Många som tidigare tjänstgjort som banvakter kunde istället få 

arbeta med andra uppgifter som exempelvis elkraft, telefoni och byggnadsunderhåll.3 

En banvaktstuga var den bostad som den anställda banvakten bodde i. Dessa placerades även 

ofta i närheten av en järnvägsövergång för att banvaktaren och hans hustru skulle kunna utöva 

tillsyn över denna. Det utvecklades olika modeller av banvaktstugorna som låg längs med de 

svenska järnvägarna, exempelvis beskrivs 1872 års modell vara byggd med gaveln mot 

järnvägen, inredd med två rum och en förstuga vars ingång ska ha legat på ena långsidan. Till 

detta hörde även ett uthus där det bland annat fanns en materialbod som banvakten kunde ha 

hand om sina verktyg, rälspikar och så vidare i. När sedan banvaktssystemet avvecklades revs 

vissa banvaktsstugorna medan andra istället såldes till järnvägsanställda. Många av de olika 

stugorna ska finnas kvar idag inom SJ. Dessa kom sedan under 2000-talet att överflyttas till 

Banverket och sedan under 2010 att föras vidare till Trafikverket där de nu ska stå på en lista 

över objekt som ska säljas.4 

 

 

                                                           
2 http://www.ne.se/banvakt, http://www.trafikverket.se/Museer/Om-Trafikverkets-museer/Samlingar--

kunskap/Trafikhistoria/Jarnvagshistoria/Jarnvagens-yrken/Banvakt1/   
3 http://www.ne.se/banvakt, http://www.trafikverket.se/Museer/Om-Trafikverkets-museer/Samlingar--

kunskap/Trafikhistoria/Jarnvagshistoria/Jarnvagens-yrken/Banvakt1/   
4 http://www.ne.se/banvakt, http://www.trafikverket.se/Museer/Om-Trafikverkets-museer/Samlingar--

kunskap/Trafikhistoria/Jarnvagshistoria/Jarnvagens-byggnader/Banvaktstugor/ 
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Från KURJ till Stäket och Barkarby 

Innan Hadar Andersson arbetade som banvakt i Järfälla arbetade han som banvakt vid KURJ, 

vilket stod för Köping-Uttersberg-Riddarhyttans Järnväg, och var först bosatt i en 

banvaktstuga i Köping. Han gifte sig med Svea Linnea Kristina Åkerlind 1946 och 1947 

föddes min morfar, Tommy Andersson, i banvaktstugan som de var bosatta i när de bodde i 

Köping.5  

              

Vänster bild: Hadar Andersson med banvaktsuppgift vid KURJ, början 1950-tal                                            

Höger bild: Hadar Andersson (stående, längst till höger) vid banan vid Riddarhyttan, slut 1940-tal                    

(bilder i privat ägo) 

Hadar Andersson med familj kom sedan efter att ha bott i Köping att flytta till och bo i andra 

banvaktstugor längs med KURJ. Efter Köping var de bosatta för en tid i en banvaktstuga i 

Riddarhyttan och efter detta sedan vidare till en banvaktstuga i Kolsva.6 

                                                                              

Svea Andersson med sonen Tommy i famnen, banvaktstugan i Riddarhyttan, slut 1940-talet (bild i privat ägo) 

Denna sträcka ska sedan ha lagts ned 1952 för persontrafik, godstrafiken fortgick fram till 

1968, och sträckan införlivades i SJ. Det var genom detta som Hadar kom att flytta från 

                                                           
5 Intervju med Tommy Andersson, 2011-12-08 och 2011-12-15 
6 Intervju med Tommy Andersson, 2011-12-08 och 2011-12-15 
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banvaktstugan i Kolsva till Stäket 1952 och arbeta som anställd banvakt av SJ. Innan de 

flyttade tittade Hadar på två olika banvaktstugor, där ena var Stäket, och den andra ska ha 

legat vid området Nygård i Bro men valde sedan Stäkets banvaktstuga vilket hyrdes av SJ . 

Denna stuga finns dock inte kvar idag utan ska enligt intervju med min morfar ha rivits och 

han tror att detta ska ha gjorts när dubbelspåret lades vid banan. Banvaktstugan för Stäket låg 

emellan Stäkets station och Kallhälls station och var placerad i närheten av spåret. Stugan 

gick under namnet Strömsdalen och hade nummer 755 108.7 

                                                                                                                                                                                          

           Banvaktstugan Strömsdalen i Stäket, 1936 Källa: Järfälla kommuns bilddatabas, bildnr: 16282  

Genom att stugan var placerad mitt emellan Kallhäll och Stäket var det enda sättet att ta sig 

till stugan genom att gå längs spåret eller använda en så kallad hjuling, vilket var en form av 

trehjulad cykel vilket gick på spåret. Det senare sättet använde exempelvis Hadar när han 

skulle handla matvaror. Enligt min morfar ska man ha lastat på en godsvagn vid Stäkets 

station när de skulle flytta till Stäket vilket sedan stannade vid stugan för att kunna lasta av 

allt som skulle in i stugan.8 

                                                           
7 Intervju med Tommy Andersson, 2011-12-08 och 2011-12-15 
8 Intervju med Tommy Andersson, 2011-12-08 och 2011-12-15 
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Svea Andersson (ljus kappa) med bror, svägerska och sonen Tommy, banvaktstugan i Stäket, vintern ca 1952-53. 

(bild i privat ägo) 

Efter att ha arbetat som banvakt i Stäket några år flyttade sedan Hadar med familj vidare till 

Barkarby för att arbeta vid Barkarby station som banvakt. Detta genom att Barkarby ansågs 

vara mer centralt att bo i. Enligt min morfar ska året ha varit 1955, genom att han minns att 

han gick i andra klass när de flyttade. De flyttade till stugan som idag finns kvar på 

Häradsvägen 8 vilket fungerade som tjänstebostad åt Hadar och som hyrdes av SJ. Det var 

däremot inte en banvaktstuga. Det ska i Barkarby enligt min morfar ha funnits en 

banvaktstuga och en tjänstebostad, då stugan vilket innehöll två lägenheter, anslutna till SJ. 

När de först flyttade dit ska adressen ha varit Norra stationsvägen 2 vilket sedan när de bodde 

där kom att ändras till Häradsvägen 8. Stugan låg även på ett stort gärde, där Welcome Hotel 

och motorvägen senare uppkommit. Där Welcome Hotel idag ligger ska enligt min morfar 

tidigare ha legat en telegrafstation och granne med stugan låg ett posthus.9 

                                                             

              Stugan i Barkarby vid Norra stationsvägen, 1949 Källa: Järfälla kommuns bilddatabas, bildnr: 03523  

Hadar med familj kom först att dela stugan i Barkarby med en annan familj i omkring fem år. 

Min gammelfarfar, gammelfarmor, morfar och hans bror, som föddes när de bodde i 

banvaktstugan i Stäket 1953, bodde på nedervåningen och en stationskarl vid namn Persson 

                                                           
9 Intervju med Tommy Andersson, 2011-12-08 och 2011-12-15 
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ska ha bott på övervåningen med sin familj. Stugan var uppbyggd för två familjer att bo i med 

ett rum och kök för vardera familj, kallfarstu, två utedass, två ingångar och vedspisar. De ska 

även bara ha haft kallt rinnande vatten i stugan. I banvaktstugan i Stäket nämner min morfar 

att rinnande kallt vatten ska ha funnits genom att det fanns källtryck från en källa i närheten 

av stugan och att de där hade utedass. I stugan i Barkarby ska det också till en början ha suttit 

ett inbrottslarm för stationshuset i Barkarby.10  

När Hadar arbetade som banvakt både i Stäket och Barkarby var det i syn av traditionellt 

underhåll av banan, snöröjning och liknande det som nämnts ovan i kapitlet om banvakter. 

När Hadar bodde i tjänstebostaden i Barkarby bodde det en man vid namn Tore Eriksson med 

sin fru Greta i banvaktstugan som låg vid stationen och när det exempelvis hade snöat fick de 

bägge gå ner till spåret och snöröja. Hadar arbetade även med stängsel och böt ut slipers när 

dessa hade ruttnat, detta då de tidigare var gjorda av trä och inte som idag när de är gjorda av 

betong. För att ta sig emellan stationer använde Hadar en, som tidigare nämnts, hjuling när 

han arbetade som banvakt men den användes även under det vardagliga livet för att förflytta 

sig.11 

Hadar Andersson kom att arbeta som banvakt vid Barkarby station fram till att dubbelspåret 

började byggas ut i samband med pendeltågets uppkomst, vilket enligt min morfar ska ha varit 

omkring mitt 1960-tal. Genom att banvaktsystemet även kom att ändras fick Hadar ej längre 

se över en liten sträcka som tidigare utan fick nu istället göra diverse olika arbeten längs med 

sträckan Enköping- Spånga där nu flera män kom att arbeta längs med denna sträcka. Ett antal 

år fick han bland annat transportera material på banan vilket gjordes med hjälp av en 

motortralla som gick på spåret. Han arbetade även under tio år med en växelstoppare, vilket är 

en maskin för underhåll av spår och växlar, och fick genom detta åka runt mycket i landet och 

jobba med den. 12  

                                                           
10 Intervju med Tommy Andersson, 2011-12-08 och 2011-12-15 
11 Intervju med Tommy Andersson, 2011-12-08 och 2011-12-15 
12 Intervju med Tommy Andersson, 2011-12-08 och 2011-12-15 
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Vänster bild: en motortralla                       Höger bild: Hadar Andersson framför växelstopparen, början 1970-tal 

(bilder i privat ägo) 

 Hadar Andersson gick sedan i pension 1983 när han blev 60 år. De sista åren innan pensionen 

arbetade han mycket hemma med diverse olika jobb och skjutsade enligt min morfar runt 

andra arbetare i en tjänstebil och levererade material längs med sträckan.13
 

                                                                                             

                  Stugan i Barkarby med tjänstebil, ca slut 1970-tal, början 1980-tal (bild i privat ägo) 

Den röda gamla stugan på Häradsvägen 8 

Hadar Andersson kom sedan att köpa sin tjänstebostad av SJ, som även själv har en liten 

historia att nämna. Min gammelfarfar fick vid köpet av stugan diverse olika kopior av 

handlingar från SJ gällande fastigheten. Några av dessa kopior är bland annat ett köpebrev 

och köpekontrakt från 1912 som visar på att stugan i Barkarby ska tidigare ha ägts av en 

privatperson vid namn Meleher Linus Broden. Broden ska ha sålt stugan till Stockholm-

Västerås-Bergslagens Nya Järnvägs aktiebolag genom auktion till priset av 4,200 kronor.14 

Innan SJ var det Stockholm-Västerås-Bergslagens Nya Järnvägs AB som drev järnvägstrafik 

på den så kallade Västeråsbanan vilket var den första privata järnvägen i Stockholmsområdet. 

                                                           
13 Intervju med Tommy Andersson, 2011-12-08 och 2011-12-15 
14 Köpebref och köpekontrakt, Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar, 1912 
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Anledningen till denna banas uppkomst var att den skulle skapa en direkt anslutning mellan 

sträckan Stockholm och Bergslagen. Under år 1876 kom sträckan Stockholm till Köping att 

öppnas för trafik, där den enda stationen som från början fanns var Jakobsberg vilket 

uppfördes 1877. Genom en sedan alltmer ökande samhällsutbyggnad i Järfälla området 

uppkom sedan fler järnvägsstationer och hållplatser exempelvis byggdes Barkarby 

järnvägstation 1877 och 1887 uppfördes Stäkets station.  Det var från och med 1945 som SJ 

övertog ansvaret över Västeråsbanan, vilket nu slutade att vara en privat järnväg, och började 

på banan att tillämpa både person- och godstrafik. 1968 började sedan SJ med att tillämpa 

användandet av pendeltåg mellan Södertälje till Märsta och Kungsängen till Västerhaninge, 

dock ska inte pendeltågen kommit igång i sin helhet på den senare nämnda sträckan förrän vid 

1970. 15 

Ett annat dokument som även kvarfinns om stugan är ett lagfartsbevis från 1946 som även 

visar på SJ:s övertagande av Västeråsbanan från Stockholm-Västerås-Bergslagens Nya 

Järnvägs AB. I beviset beskrivs köp av diverse olika områden och fastigheter vilket SJ gör, 

under namnet Kungl. Järnvägsstyrelsen, Bantekniska byrån, av Stockholm-Västerås-

Bergslagens nya aktiebolag genom en likvidation.  SJ beskrivs enligt beviset ha betalat en 

sammanlagd summa på 25 200 000 kronor. Bland de olika fastigheterna nämns fastighet 

Barkarby 1:49 vilket är stugans namn enligt det köpeavtal som Hadar gör med SJ 1979 när 

han några år innan sin pension sedan köpte sin gamla tjänstebostad.  Han ska enligt 

köpeavtalet med SJ, ha gjort detta efter att ha lagt ett anbud på 155 000 kronor.16 Min 

gammelfarfar och gammelfarmor bodde sedan kvar i stugan fram tills att gammelfarfar 

insjuknade i cancer. Han drabbades av en hjärntumör i början av 1990-talet. Natten till 

midsommar år 1992 dog sedan den pensionerade banvaktaren Hadar Andersson 69 år gammal 

på grund av cancern och ligger sedan dess begravd vid Järfälla Kyrka. Efter att min 

gammelfarfar dog sålde sedan min gammelfarmor stugan och som dog 2004, 77 år gammal.  

Kvar än idag står stugan på Häradsvägen 8 i Barkarby som ett minne för mig av min 

gammelfarfar och min gammelfarmor men även som ett minne över en gången, men 

förhoppningsvis ej glömd, tid i ett förändrat landskap och dess lokala historia. Ett fysiskt 

minne efter en banarbetare, hans liv och familj i form av en röd gammal stuga idag inklämd 

mellan Welcome Hotel och E 18. 

                                                           
15 Källman och Nygren, 1991, sid 47-48, JärfällaBoken II Band I, 1986, sid 311-312, 

http://www.upplandia.se/Jarfalla_Jarnvagsstationer.htm  
16 Lagfartsbevis, nr 1107, 1946, Köpeavtal 1979, http://www.statensjarnvagar.se/info.asp/id/1515  



Hembygds- och släktforskning i arkivet, HT-11                            Linda Andersson  

 

Referenser 

Elektroniska källor 

http://www.trafikverket.se/Museer/Om-Trafikverkets-museer/Samlingar--

kunskap/Trafikhistoria/Jarnvagshistoria/Jarnvagens-yrken/Banvakt1/                2011-12-03 

http://www.trafikverket.se/Museer/Om-Trafikverkets-museer/Samlingar--

kunskap/Trafikhistoria/Jarnvagshistoria/Jarnvagens-byggnader/Banvaktstugor/ 2011-12-03 

http://www.upplandia.se/Jarfalla_Jarnvagsstationer.htm                                      2011-12-03 

http://www.ne.se/banvakt  (sökord banvakt)                                                         2011-12-03 

http://www.statensjarnvagar.se/info.asp/id/1515                                                   2011-12-07 

Litteratur 

Rolf Källman och Ann-Sofie Nygren, Järfälla, Kulturhistoriska miljöer, Järfälla Kommun och 

Stockholms läns museum, Bohusläningens Boktryckeri AB, 1991 

 JärfällaBoken II, Band I, Järfälla kommun, Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 1986 

Otryckta källor (i privat ägo av Tommy Andersson) 

Köpeavtal från 1979, Dnr Ba 77-1402/56703 

Kopior av handlingar från statens järnvägars fastighetsarkiv, akt 13822: 

Köpebref, Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar, från 1912 

Köpekontrakt, Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar, från 1912 

Lagfartsbevis, nr 1107, från 1946 

Muntliga källor 

Intervju med Tommy Andersson, 2011-12-08 och 2011-12-15 

Bildmaterial 

Järfälla kommuns bilddatabas, bildnummer: 16282 och 03523  

Privata bilder i ägo av Tommy Andersson 


