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Första världskrigets avspärrningar gjorde 
att det blev brist på stenkol i Sverige. Detta 

drabbade Statens Järnvägar som istället bör-
jade elda loken med ved. Men också tillgången 
på lämplig ved var begränsad. Istället sneglade 
man på möjligheterna att elda loken med torv. 
SJ bröt bränntorv över hela landet med hög tek-
nik. Skälet här var säkert att de slapp en mel-
lantransport från torvtäkt till järnväg. Detta är 
anledningen till att man började planera för att 
bryta torv på några mossar på Hunneberg och 
att anlägga en järnväg ner till ner till Uddevalla-
Wenersborgs- Herrljunga Jernväg, UWHJ

Vid samma tid hade Domänverket stora pro-
blem. På grund av den långa tiden mellan av-
verkning och sönderdelning i sågverk kunde 
man bara avverka virke i vintervila, som ju var 
mindre utsatt för lagringsskador. Samtidigt blev 
man beroende av vinterklimatet för utkörning. 
Problemet med virkestransporten från centrala 

Hunneberg var bergets form av en djup tallrik 
med motlut upp till närmaste bergkant, och 
med ett utlopp i nordväst. Stora mossar sjöar 
utgjorde också hinder som gjorde transporten 
helt beroende av tjälad mark – vilken allt för 
ofta uteblev. Det befintliga vägnätet samman-
föll visserligen i stort med nuvarande bilvägnät, 
men det saknade all form av hårdgörning. Där 
vägen medgav hjulfordon var det endast under 
torrtid och med lätta lass den kunde användas. 
Försöket med flottled under slutet av 1800-talet 
hade misslyckats fullständigt. 

 När SJ nu anmälde sitt intresse såg Do-
mänverket en möjlighet att kunna utnyttja en 
förstärkt bana även för virkestransport.  Efter 
förhandlingar✴ kunde en överenskommelse nås 
om torvbrytning på tre mossar, byggande av en 
linbana med kapacitet även för tung virkestran-
sport, samt nyttjande av torvbanan, även om 
den inte var lämpad för virkestrasport. I över-
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Skogsjärnvägen på 
Hunneberg

– en unik transportmetod
Skogsjärnvägen på Hunneberg utvecklades ur en tidigare torvbana och 

har med kombinationen av järnväg – linbana – järnväg ett speciellt kulturhistoriskt 
intresse. Den tillkom samtidigt med de andra skogsjärnvägar som byggdes 

i ett första försök att mekanisera skogstransporterna. 
Denna transportled är vad jag känner till den enda i sitt slag i Sverige. 

I dag är den gamla banan en välfrekventerad kulturvandringsled.
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enskommelsen ingick att SJ skulle disponera 
banan under juli - oktober och Domän övrig 
tid, vilken väl sammanföll med de dåtida pro-
duktionsperioderna. Taxan till SJ var ett öre per 
kubikfot virke direktkört till linbanan och två 
öre för järnväg och linbana, oberoende av av-
stånd.

Linbanan
Ett av Domänverkets huvudproblem hade alltid 
varit att få ner virket från bergen till avnämarna. 
De branta klevarna utgjorde flaskhalsen. Linba-
nor hade varit under diskussion sedan 1890-ta-
let. Med torvlinbanan såg Domän nu för första 
gången en praktisk lösning. I diskussionen med 
SJ inriktade man sig därför i först hand på att få 
en linbana med omlastningsterminal att fung-

era för virkeshantering.
Utlastningen till ett stickspår från Lille-

skogs station på UWHJ, styrde placeringen av 
linbanan, och därmed kopplingen till bergs-
järnvägens slutpunkt, vid bergkanten nordost 
om torpet Kvarnbacken. Linbanan, var sex-
hundrafemtio meter med en fallhöjd på fyrtio 
meter. Kraftkällan var en ångmaskin på fyra 
hästkrafter. 

Linbanan utgjordes av två fasta, grova bärka-
blar för fram- och återtransport. De bars upp 
av linbockar och vid stickspårets lastbrygga av 
en konstruktion som medgav direkt utlastning 
i järnvägsvagnarna. På bärkablarna löpte hjul-
boggier - löpkatter - som bar upp de virkesbyg-
lar och torvkorgar som transporterade godset. 
De drogs och bromsades med en klenare drag-

✴Det gladde författaren att finna sin faders namn, jägmästaren J.K. Söderström, på skriftväxlingen mellan 
Domänverket och SJ. Som assistent hos överjägmästaren i Västra distriktet hade han tydligen haft uppdraget att 
sköta förhandlingarna. 

Linbanans virkesterminal på Hunneberg (personerna okända).
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vajer. Kapaciteten på linbanan var tvåhundra 
kubikmeter virke per dag, hastigheten var 1,3 
m/sek och nettolasten fyrahundra kg.

Gunnar Kraft berättar: En gång föll bärlinan 
på Hunnebergsbanan ner över en kraftledning 
och ner på ett taggtrådstängsel. Några gubbar, 
Heder, Oskar Andersson - Dövern kallad - och 
Ögren skulle gå över stängslet. Ögren kom först 
och fastnade och när Oskar skulle hjälpa ho-
nom fastande han också, men Heder var lite 
klokare, han tog en hässjestake och lyfte upp 
eltråden så att de kom loss.

Virkesterminalen
Terrängen medgav inte att bergsjärnvägen drogs 
fram till linbanan. Den slutade därför hundra 
meter väster ut på en avsats cirka tio meter över 

linbanans nivå. Detta utnyttjades för omlast-
ningen. Linbanan på den lägre platån byggdes 
ut med en omlastningsramp till för järnvägen 
lämplig slutpunkt. Genom en rangeranläggning 
på järnvägen underlättades utlastningen av vir-
ke och torv från järnväg till linbana

Omlastningsrampen utgjordes av en hög, 
kraftig bjälkkonstruktion på betongfunda-
ment. På rampen var bärkablarna utbytta mot 
räls som  var direkt knuten till linbanans bär-
kablar, så att löpkatterna automatiskt växlades 
över dit. För utlastningen fanns sex torvvagnar 
och arton virkesbyglar monterade hängande i 
löpkatterna. Byglarna användes parvis. Om 
torven lastades över manuellt eller tippades 
i torvvagnarna är oklart. Virket kranlastades 
från ett mellanlager till de kraftiga järnbyg-

1, Verkstad som inrymde smörjgrop, smedja med härd och blästerbälg samt verktyg och annan utrust-
ning. 2. Dubbelspår för rangering. 3. Lokstall för ånglok och motorlok. 4.Träbrygga för utlastning av torv 
till linbanerampen. 5. Stickspår för utrullning av timmer till mellanupplag. 6. Linbaneramp med kran. 7. 
Ångmaskin. 8. Linbana till UWHJ. Sedan motorloket sålts användes verkstaden även som ånglokstall och 
stallet användes som förråd.

SKOGSJÄRNVÄGEN PÅ HUNNEBERG

larna, där de björnades fast. Fundamenten till 
ångmaskinen och till rampens bjälkkonstruk-
tion visar mäktigheten i hela systemet.

Gunnar Kraft berättar: När linbanan skulle 
byggas körde man dit jordmassor från Erda-
len på en trärälsbana, där trallan drogs av 
en häst som August Norman på Kvarnbacken 
körde.
För omlastningen byggdes järnvägsspåret 

på terminalen ut med ett dubbelspår för rang-
ering av lok och vagnar. För torven byggdes en 
träviadukt över sluttningen fram till linbane-
rampen; och för virket lades ett stickspår på 
övre avsatsen till ett mellanlager för timmer 
dit virket rullades ner för att med en mark-
fast, manuell kran lastas över till byglarna. På 
terminalen fanns lokstall och serviceverkstad. 

Vid terminalen arbetade tio till tolv man.

Omlastningen
För omlastning till omlastningsrampen måste 
vagnsätten rangeras. Rullande material var på 
torvbanan ett motorlok och femtiotre vagnar, 
samt på skogsjärnvägen ett ånglok, ett motor-
lok och tolv ”timmertruckar”, varav sex med 
bromsar som sköttes av bromskarlar. ”Truck-
arna” användes i två omgångar med sex i varje, 
dessutom användes tio ombyggda torvvagnar 
för massaved.

Torvomlastning: När det lastade tågsättet 
kommit in kopplades loket loss, backade upp 
via dubbelspåret och kopplades bakifrån till 
vagnsättet som kördes ut på torvbryggan. Efter 
tömning av yttre vagn backade tåget och körde 

Ångloket med lokföraren Julius Gustavsson. Lokstallet med den 
i texten omnämnda vinsch syns i förgrunden.

SKOGSJÄRNVÄGEN PÅ HUNNEBERG



42 43

vajer. Kapaciteten på linbanan var tvåhundra 
kubikmeter virke per dag, hastigheten var 1,3 
m/sek och nettolasten fyrahundra kg.

Gunnar Kraft berättar: En gång föll bärlinan 
på Hunnebergsbanan ner över en kraftledning 
och ner på ett taggtrådstängsel. Några gubbar, 
Heder, Oskar Andersson - Dövern kallad - och 
Ögren skulle gå över stängslet. Ögren kom först 
och fastnade och när Oskar skulle hjälpa ho-
nom fastande han också, men Heder var lite 
klokare, han tog en hässjestake och lyfte upp 
eltråden så att de kom loss.

Virkesterminalen
Terrängen medgav inte att bergsjärnvägen drogs 
fram till linbanan. Den slutade därför hundra 
meter väster ut på en avsats cirka tio meter över 

linbanans nivå. Detta utnyttjades för omlast-
ningen. Linbanan på den lägre platån byggdes 
ut med en omlastningsramp till för järnvägen 
lämplig slutpunkt. Genom en rangeranläggning 
på järnvägen underlättades utlastningen av vir-
ke och torv från järnväg till linbana

Omlastningsrampen utgjordes av en hög, 
kraftig bjälkkonstruktion på betongfunda-
ment. På rampen var bärkablarna utbytta mot 
räls som  var direkt knuten till linbanans bär-
kablar, så att löpkatterna automatiskt växlades 
över dit. För utlastningen fanns sex torvvagnar 
och arton virkesbyglar monterade hängande i 
löpkatterna. Byglarna användes parvis. Om 
torven lastades över manuellt eller tippades 
i torvvagnarna är oklart. Virket kranlastades 
från ett mellanlager till de kraftiga järnbyg-

1, Verkstad som inrymde smörjgrop, smedja med härd och blästerbälg samt verktyg och annan utrust-
ning. 2. Dubbelspår för rangering. 3. Lokstall för ånglok och motorlok. 4.Träbrygga för utlastning av torv 
till linbanerampen. 5. Stickspår för utrullning av timmer till mellanupplag. 6. Linbaneramp med kran. 7. 
Ångmaskin. 8. Linbana till UWHJ. Sedan motorloket sålts användes verkstaden även som ånglokstall och 
stallet användes som förråd.

SKOGSJÄRNVÄGEN PÅ HUNNEBERG

larna, där de björnades fast. Fundamenten till 
ångmaskinen och till rampens bjälkkonstruk-
tion visar mäktigheten i hela systemet.

Gunnar Kraft berättar: När linbanan skulle 
byggas körde man dit jordmassor från Erda-
len på en trärälsbana, där trallan drogs av 
en häst som August Norman på Kvarnbacken 
körde.
För omlastningen byggdes järnvägsspåret 

på terminalen ut med ett dubbelspår för rang-
ering av lok och vagnar. För torven byggdes en 
träviadukt över sluttningen fram till linbane-
rampen; och för virket lades ett stickspår på 
övre avsatsen till ett mellanlager för timmer 
dit virket rullades ner för att med en mark-
fast, manuell kran lastas över till byglarna. På 
terminalen fanns lokstall och serviceverkstad. 

Vid terminalen arbetade tio till tolv man.

Omlastningen
För omlastning till omlastningsrampen måste 
vagnsätten rangeras. Rullande material var på 
torvbanan ett motorlok och femtiotre vagnar, 
samt på skogsjärnvägen ett ånglok, ett motor-
lok och tolv ”timmertruckar”, varav sex med 
bromsar som sköttes av bromskarlar. ”Truck-
arna” användes i två omgångar med sex i varje, 
dessutom användes tio ombyggda torvvagnar 
för massaved.

Torvomlastning: När det lastade tågsättet 
kommit in kopplades loket loss, backade upp 
via dubbelspåret och kopplades bakifrån till 
vagnsättet som kördes ut på torvbryggan. Efter 
tömning av yttre vagn backade tåget och körde 

Ångloket med lokföraren Julius Gustavsson. Lokstallet med den 
i texten omnämnda vinsch syns i förgrunden.

SKOGSJÄRNVÄGEN PÅ HUNNEBERG



44 45

 Kartkonstruktör Hans Gustavsson

SKOGSJÄRNVÄGEN PÅ HUNNEBERG

in tomvagnen på timmerstickspåret. Proce-
duren upprepades med övriga vagnar.

Timmeromlastning. Motsvarande skedde 
på timmerstickspåret, där timret rullades av 
vagnarna nedför slänten, fast nu användes 
torvbryggan för tomvagnarna.

När tågsättet återvände till skogen var lo-
ket åter kopplat främst, varför det backade 
upp för ny vända.

Torvjärnvägen
För transporten från torvmossarna byggde 
SJ en järnväg söder ut över torvmossarna 
Lagge- och Ekelundsmossarna samt vidare 
öster om torpet Långedalen till Jonstorps-
mossen, en sträcka på fem km. [Spårkartan] 
Från omlastningsterminalen upp till Lagge-
mossen går banan över fastmark. På mossen 
lades den i östra mosskanten ut mot Grålagg 
och vidare på fastmark ner mot Trohults-
vägen, där den anknöt till den nuvarande 
sträckning ned till Ekelundsmossen. Häri-
från går Jonstorpsbanan på fastmark öster 
om Långedalen fram till Långedalsravinen 
som korsas av en 135 meter lång träviadukt 
på sex till åtta meters höjd. På andra sidan 
viadukten fortsätter banan på fastmark, för-
bi Oxhuvudvägens slut och ut till Jonstorps-
mossen. 

Utefter de fem torvgravarna, en i Lag-
gemossen och vardera två i Ekelunds- och 
Jonstorpsmossarna, lades stickspår för upp-
lastning, sammanlagt cirka 4,5 kilometer.

Banan byggdes med 600 millimeters spår-
vidd, troligen mest med décauvillemoduler 
– flyttbara fasta sektioner av räls på plåts-
liprar.  Jonstorpsdelen byggdes först med 
järnbeslagen träräls där vagnarna drogs av 
hästar. SJ ersatte 1920 trärälsen med järnräls 
[décauville]. Torvbanan var ytterst primitiv 
och endast lämpad för begränsad virkestran-
sport, Rälsvikten var mestadels fem kg/m.

Anläggningskostnaderna var för SJ  
767 000 kr för tre års produktion. För Do-
mänverkets förstärkningar av linbana och 
omlastningsramp tillkom 45 000 kr.

Torvbrytningen
I slutet av 1917 började Statens Järnvägars Torv-
beredning tegdika de tre mossarna. 

Trafiken på banan öppnades 28 juli 1919. 
Under 1920 drabbades kronoparken av svåra 
stormfällningar, varför Domänverkets trafik re-
dan från början var av stor omfattning. 

För att sänka fuktigheten i mossarna inför 
brytningen tegdikades de med parallella di-
ken på cirka tjugofem meters mellanrum, åttio 
centimeter djupa och trettio centimeter breda. 
Torven bröts manuellt och uppfordrades med 
en elevator till en torvmaskin som skar sönder 
och bearbetade torven, som sedan via ett system 
av snäckor åter arbetades samman och pressa-
des ut genom ett munstycke. Den nu bildade 
torvrullen fördes på en rullbana till järnvägs-
spåret där den lastades. Maskineriet drevs av en 
Munktell lokomobil på 34 hästkrafter.

För att härbärgera den arbetskraft som erfor-
drades för torvbrytning och transport byggdes 
bostadsbaracker och marketenteri för etthund-
rafemtio man vid korsningen med nuvarande 
Ringvägen. Sommaren 1921 hade kolimporten 
återupptagits varför torvtäkten upphörde. 

Skogsjärnvägen 
Banan bjöds nu ut på auktion, men ingen kö-
pare erbjöd sig, varför förhandlingar togs upp 
med Domänverket som övertog banan. Torvlo-
ket överfördes då till kronoparken Östra Kin-
neskogen. Som ersättning köptes ett ånglok och 
ett motorlok. 

Att torvbanan inte lämpade sig för virkes-
transport framgår av jägmästare Aaes besikt-
ning. ”Syllarna som huvudsakligen består av 
massaved, kapade i trefots längder, är undermå-
liga och behöver ersättas. Broarna äro mindre 
omsorgsfullt lagda och spårläggningen är i be-
hov av en grundlig justering”

Hela banan byggds om från grunden, mar-
ken planades ut med diken där så behövdes. All 
räls byttes till grövre, åtta kg/m, lagda på fyra 
fots slipers på fast mark. På mossarna jämnades 
markytan av till en bredd av sex till sju meter 
med två grunda diken på var sida om banvallen. 

SKOGSJÄRNVÄGEN PÅ HUNNEBERG
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och vidare på fastmark ner mot Trohults-
vägen, där den anknöt till den nuvarande 
sträckning ned till Ekelundsmossen. Häri-
från går Jonstorpsbanan på fastmark öster 
om Långedalen fram till Långedalsravinen 
som korsas av en 135 meter lång träviadukt 
på sex till åtta meters höjd. På andra sidan 
viadukten fortsätter banan på fastmark, för-
bi Oxhuvudvägens slut och ut till Jonstorps-
mossen. 

Utefter de fem torvgravarna, en i Lag-
gemossen och vardera två i Ekelunds- och 
Jonstorpsmossarna, lades stickspår för upp-
lastning, sammanlagt cirka 4,5 kilometer.

Banan byggdes med 600 millimeters spår-
vidd, troligen mest med décauvillemoduler 
– flyttbara fasta sektioner av räls på plåts-
liprar.  Jonstorpsdelen byggdes först med 
järnbeslagen träräls där vagnarna drogs av 
hästar. SJ ersatte 1920 trärälsen med järnräls 
[décauville]. Torvbanan var ytterst primitiv 
och endast lämpad för begränsad virkestran-
sport, Rälsvikten var mestadels fem kg/m.

Anläggningskostnaderna var för SJ  
767 000 kr för tre års produktion. För Do-
mänverkets förstärkningar av linbana och 
omlastningsramp tillkom 45 000 kr.

Torvbrytningen
I slutet av 1917 började Statens Järnvägars Torv-
beredning tegdika de tre mossarna. 

Trafiken på banan öppnades 28 juli 1919. 
Under 1920 drabbades kronoparken av svåra 
stormfällningar, varför Domänverkets trafik re-
dan från början var av stor omfattning. 

För att sänka fuktigheten i mossarna inför 
brytningen tegdikades de med parallella di-
ken på cirka tjugofem meters mellanrum, åttio 
centimeter djupa och trettio centimeter breda. 
Torven bröts manuellt och uppfordrades med 
en elevator till en torvmaskin som skar sönder 
och bearbetade torven, som sedan via ett system 
av snäckor åter arbetades samman och pressa-
des ut genom ett munstycke. Den nu bildade 
torvrullen fördes på en rullbana till järnvägs-
spåret där den lastades. Maskineriet drevs av en 
Munktell lokomobil på 34 hästkrafter.

För att härbärgera den arbetskraft som erfor-
drades för torvbrytning och transport byggdes 
bostadsbaracker och marketenteri för etthund-
rafemtio man vid korsningen med nuvarande 
Ringvägen. Sommaren 1921 hade kolimporten 
återupptagits varför torvtäkten upphörde. 

Skogsjärnvägen 
Banan bjöds nu ut på auktion, men ingen kö-
pare erbjöd sig, varför förhandlingar togs upp 
med Domänverket som övertog banan. Torvlo-
ket överfördes då till kronoparken Östra Kin-
neskogen. Som ersättning köptes ett ånglok och 
ett motorlok. 

Att torvbanan inte lämpade sig för virkes-
transport framgår av jägmästare Aaes besikt-
ning. ”Syllarna som huvudsakligen består av 
massaved, kapade i trefots längder, är undermå-
liga och behöver ersättas. Broarna äro mindre 
omsorgsfullt lagda och spårläggningen är i be-
hov av en grundlig justering”

Hela banan byggds om från grunden, mar-
ken planades ut med diken där så behövdes. All 
räls byttes till grövre, åtta kg/m, lagda på fyra 
fots slipers på fast mark. På mossarna jämnades 
markytan av till en bredd av sex till sju meter 
med två grunda diken på var sida om banvallen. 

SKOGSJÄRNVÄGEN PÅ HUNNEBERG



46 47

Här fick långa sliprar och en kraftigare räls ska-
pa erforderlig bärighet. De långa sliprarna lades 
direkt på mossen där de, tillsammans med den 
grövre rälsen förbands till en ”flytande” bro, 
som bildade ett gungande och vaggande spår 
för det tungt lastade timmertåget. 

Domänverket lade ner inte längre erforder-
liga bandelar utefter torvgravarna. Jonstorpsba-
nan byggdes provisoriskt om för virkestrasport. 
Från Ekelundsmossen drogs en ny bana till Fa-
gerhult. Därefter ersattes den kapacitetssvaga 
Jonstorpsbanan med en ny bana, Alsjöbanan, 
från Fagerhultsbanan vid Långvattnet till Alsjön 
och fastmark öster om Jontorpsmossen. 

Bansystemet sträckte sig efter utbyggnad 
över en stor del av centrala Hunnebergs då väg-
lösa partier. Det kan vara praktiskt att beskriva 
skogsjärnvägen i fyra banavsnitt. 

Huvudbanan
Huvudbanan, Virkesterminalen – Ekelunds-
mossen, är gemensam för de tre virkesfångst-
banorna. På Laggemossen flyttades banan till 
nuvarande sträckning rakt över mossen och på 
fastmark till Trohultsvägen där den åter följde 
den gamla sträckningen ut på den östra grunda 
delen av Ekelundsmossen.  Härifrån utgår Jons-
torpsbanan och den senare byggda Fagerhults-
banan. Banlängd 3,5 km.

Jonstorpsbanan
Domänverket ersatte torvbanorna ute på mos-
sen med nya, förmodligen enkla décauvillespår 
för virkestrasport från skogar öster och söder 
om mossen. En nordlig gren byggdes rätt över 
mossen, upp på fastmark vid nuvarande vänd-
plan på Jonstorpsvägen, och en gren söder ut 
till fastmark väster Lillsjön. Banans kapacitet 
begränsades dock av att träviadukten inte var 
lämpad för virkestrasport. Huruvida den för-
stärktes är okänt. Jonstorpsbanan lades ner 
1925 i samband med att Alsjöbanan blev klar. 
Längd 3,5 km

Fagerhultsbanan
Tillbaka till Ekelundsmossen. Härifrån bygg-

de Södra Sveriges Statsarbeten (Arbetslös-
hetskommissionen), 1922-23, Fagerhultsba-
nan till samma standard som huvudbanan. 
Vid Långvattnet finns banans enda motlut, 
som man försökte minska med en serpen-
tinkurva. På Öjemossarnas södra del mot 
Grinnsjöbro är banan blötaste partier Däri-
från ligger banvallen åter på fastmark, öster 
om Grinnsjöbrovägen, till ändstationen väs-
ter vägen, femhundra meter norr Fagerhult. 
Vid Grinnsjöbro finns ett kort lastningsstick, 
som även kan användas för rabgering. Banan 
slutar med en Y-formad rangeranordning för 
att kunna växla mellan tomma och lastade 
tåg. Längd 4 km.

En äventyrlig färd
Lokföraren Julius Gustafssonhade tillsam-
mans med några kamrater fått arbete som 
lastare uppe vid Fagerhult. Efter den stora 
stormen skulle 85 000 stockar lastas ut på 
järnvägen. De hade just lastat de sex vagnar-
na, när loket kom tillbaka med de andra sex 
tomvagnarna framför sig. Det hade backat 
hela vägen från avlastningen nere vid linba-
nan.

De fick den efterlängtade rasten medan lo-
ket knuffade upp de lastade vagnarna på det 
ena stickspåret och därefter körde upp tom-
vagnarna på det andra. Bromskarlarna kopp-
lade om loket från tomvagnarna till de lastade 
och kopplade sedan de tomma till de lastade, 
så att de kunde dras ner till lastplatsen, där 
de kopplades loss igen. Loket var nu främst 
när transporten ner tog vid. Sex nya vagnar 
skulle lastas.

Lokföraren Julius Gustafsson var spänd. 
Ner till Grinnsjöbro var det inga problem så 
länge bromskarlarna skötte sitt jobb, men ute 
på Öjemossen var det alltid bekymmer. Ba-
nan var lagd direkt på den närmast botten-
lösa blötmossen. De som byggt den hade bara 
förlängt sliprarna så att tåget inte skulle välta 
och litade på att rälsbultarna skulle hålla. Det 
tungt lastade tågsättet tyngde ner rälsen så 
vattnet gick upp till hjulaxlarna och hela ba-
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nan kom i vaggning. Varje gång det krängde 
var han, eldaren och de tre bromskarlarna be-
redda att hoppa. Skulle bultförbanden mel-
lan rälserna hålla eller rälsspiken i sliprarna? 
Genom nedsjunkningen körde man i upp-
försbacke. Eldarn hade inte många skyfflar 
kol kvar, det fanns ingen tender till loket på 
den korta sträckan. Skulle ångan räcka ner till 
terminalen. Klarade man bara det svåra mot-
lutet vid Långvattnet skulle det kanske gå. Väl 
framme och efter lossning på mellanlagret vid 
virkesterminalen fyllde de kol och vatten vid 
lokstallet och backade upp för en ny vända.

Alsjöbanan
Efter det Fagerhultsbanan färdigställts fort-
satte järnvägsbyggandet med Alsjöbanan som 
en ersättning för Jonstorpsbanan, även den av 
huvudbanestandard. För att komma ifrån den 
svaga träviadukten byggdes en helt ny sträck-
ning från Fagerhultsbanan nära Långvattnet, 
över Öjemossarna till fastmark väster om Lill-
sjön, och vidare söder Alsjön och öster om sjön 

norrut till fastmark, där den ersatte Jonstorps-
banans nordliga mossgren. Banlängd 2,5 km 

Efter Jonstorpsbanans nedläggning var den 
totala spårlängden nu tio kilometer. 

För virkestransport och omlastning åtgick 
cirka tolv - femton man. Till lastning i skogen 
användes ordinarie skogspersonal.

Järnvägen användes i sin helhet till 1937. Då 
hade bilvägnätet byggts ut och konkurrensen 
från lastbilarna blivit övermäktig. Linbanan 
monterades ner, 1938 - 1939, och spåren revs 
upp efter hand. Banvallarna växte snart igen 
och försvann till stora delar från nyare kartor. 
Hela bannätet är utsatt på 1925 års skogskarta, 
medan det på nuvarande Gula Kartan endast 
finns delsträckor inlagda som stigar. 

Kungar och tjuvåkare
Järnvägen användes även vid de kungliga älg-
jakterna. Det berättas att Gustaf V mycket upp-
skattade dessa resor med både tåg och dressin. 
Lokföraren Julius Gustafssons dotter Ingegärd 
berättar att när han skjutsade kungen, var han 

Kungligt jaktsällskap.

SKOGSJÄRNVÄGEN PÅ HUNNEBERG



46 47

Här fick långa sliprar och en kraftigare räls ska-
pa erforderlig bärighet. De långa sliprarna lades 
direkt på mossen där de, tillsammans med den 
grövre rälsen förbands till en ”flytande” bro, 
som bildade ett gungande och vaggande spår 
för det tungt lastade timmertåget. 

Domänverket lade ner inte längre erforder-
liga bandelar utefter torvgravarna. Jonstorpsba-
nan byggdes provisoriskt om för virkestrasport. 
Från Ekelundsmossen drogs en ny bana till Fa-
gerhult. Därefter ersattes den kapacitetssvaga 
Jonstorpsbanan med en ny bana, Alsjöbanan, 
från Fagerhultsbanan vid Långvattnet till Alsjön 
och fastmark öster om Jontorpsmossen. 

Bansystemet sträckte sig efter utbyggnad 
över en stor del av centrala Hunnebergs då väg-
lösa partier. Det kan vara praktiskt att beskriva 
skogsjärnvägen i fyra banavsnitt. 

Huvudbanan
Huvudbanan, Virkesterminalen – Ekelunds-
mossen, är gemensam för de tre virkesfångst-
banorna. På Laggemossen flyttades banan till 
nuvarande sträckning rakt över mossen och på 
fastmark till Trohultsvägen där den åter följde 
den gamla sträckningen ut på den östra grunda 
delen av Ekelundsmossen.  Härifrån utgår Jons-
torpsbanan och den senare byggda Fagerhults-
banan. Banlängd 3,5 km.

Jonstorpsbanan
Domänverket ersatte torvbanorna ute på mos-
sen med nya, förmodligen enkla décauvillespår 
för virkestrasport från skogar öster och söder 
om mossen. En nordlig gren byggdes rätt över 
mossen, upp på fastmark vid nuvarande vänd-
plan på Jonstorpsvägen, och en gren söder ut 
till fastmark väster Lillsjön. Banans kapacitet 
begränsades dock av att träviadukten inte var 
lämpad för virkestrasport. Huruvida den för-
stärktes är okänt. Jonstorpsbanan lades ner 
1925 i samband med att Alsjöbanan blev klar. 
Längd 3,5 km

Fagerhultsbanan
Tillbaka till Ekelundsmossen. Härifrån bygg-

de Södra Sveriges Statsarbeten (Arbetslös-
hetskommissionen), 1922-23, Fagerhultsba-
nan till samma standard som huvudbanan. 
Vid Långvattnet finns banans enda motlut, 
som man försökte minska med en serpen-
tinkurva. På Öjemossarnas södra del mot 
Grinnsjöbro är banan blötaste partier Däri-
från ligger banvallen åter på fastmark, öster 
om Grinnsjöbrovägen, till ändstationen väs-
ter vägen, femhundra meter norr Fagerhult. 
Vid Grinnsjöbro finns ett kort lastningsstick, 
som även kan användas för rabgering. Banan 
slutar med en Y-formad rangeranordning för 
att kunna växla mellan tomma och lastade 
tåg. Längd 4 km.

En äventyrlig färd
Lokföraren Julius Gustafssonhade tillsam-
mans med några kamrater fått arbete som 
lastare uppe vid Fagerhult. Efter den stora 
stormen skulle 85 000 stockar lastas ut på 
järnvägen. De hade just lastat de sex vagnar-
na, när loket kom tillbaka med de andra sex 
tomvagnarna framför sig. Det hade backat 
hela vägen från avlastningen nere vid linba-
nan.

De fick den efterlängtade rasten medan lo-
ket knuffade upp de lastade vagnarna på det 
ena stickspåret och därefter körde upp tom-
vagnarna på det andra. Bromskarlarna kopp-
lade om loket från tomvagnarna till de lastade 
och kopplade sedan de tomma till de lastade, 
så att de kunde dras ner till lastplatsen, där 
de kopplades loss igen. Loket var nu främst 
när transporten ner tog vid. Sex nya vagnar 
skulle lastas.

Lokföraren Julius Gustafsson var spänd. 
Ner till Grinnsjöbro var det inga problem så 
länge bromskarlarna skötte sitt jobb, men ute 
på Öjemossen var det alltid bekymmer. Ba-
nan var lagd direkt på den närmast botten-
lösa blötmossen. De som byggt den hade bara 
förlängt sliprarna så att tåget inte skulle välta 
och litade på att rälsbultarna skulle hålla. Det 
tungt lastade tågsättet tyngde ner rälsen så 
vattnet gick upp till hjulaxlarna och hela ba-
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nan kom i vaggning. Varje gång det krängde 
var han, eldaren och de tre bromskarlarna be-
redda att hoppa. Skulle bultförbanden mel-
lan rälserna hålla eller rälsspiken i sliprarna? 
Genom nedsjunkningen körde man i upp-
försbacke. Eldarn hade inte många skyfflar 
kol kvar, det fanns ingen tender till loket på 
den korta sträckan. Skulle ångan räcka ner till 
terminalen. Klarade man bara det svåra mot-
lutet vid Långvattnet skulle det kanske gå. Väl 
framme och efter lossning på mellanlagret vid 
virkesterminalen fyllde de kol och vatten vid 
lokstallet och backade upp för en ny vända.

Alsjöbanan
Efter det Fagerhultsbanan färdigställts fort-
satte järnvägsbyggandet med Alsjöbanan som 
en ersättning för Jonstorpsbanan, även den av 
huvudbanestandard. För att komma ifrån den 
svaga träviadukten byggdes en helt ny sträck-
ning från Fagerhultsbanan nära Långvattnet, 
över Öjemossarna till fastmark väster om Lill-
sjön, och vidare söder Alsjön och öster om sjön 

norrut till fastmark, där den ersatte Jonstorps-
banans nordliga mossgren. Banlängd 2,5 km 

Efter Jonstorpsbanans nedläggning var den 
totala spårlängden nu tio kilometer. 

För virkestransport och omlastning åtgick 
cirka tolv - femton man. Till lastning i skogen 
användes ordinarie skogspersonal.

Järnvägen användes i sin helhet till 1937. Då 
hade bilvägnätet byggts ut och konkurrensen 
från lastbilarna blivit övermäktig. Linbanan 
monterades ner, 1938 - 1939, och spåren revs 
upp efter hand. Banvallarna växte snart igen 
och försvann till stora delar från nyare kartor. 
Hela bannätet är utsatt på 1925 års skogskarta, 
medan det på nuvarande Gula Kartan endast 
finns delsträckor inlagda som stigar. 

Kungar och tjuvåkare
Järnvägen användes även vid de kungliga älg-
jakterna. Det berättas att Gustaf V mycket upp-
skattade dessa resor med både tåg och dressin. 
Lokföraren Julius Gustafssons dotter Ingegärd 
berättar att när han skjutsade kungen, var han 

Kungligt jaktsällskap.
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noga med att placera loket i den änden av tåget 
där röken inte generade de höga gästerna.

Banan har varit väl förankrad i folkminnet. 
De flesta äldre personer jag talat med berättar 
med glans i ögonen att de varit upp och åkt olo-
vandes på trallorna. Anna Magnusson, kronojä-
gardotter på Fagerhult, berättar att kronojäga-
ren på 1920-talet hade en egen tjänstetralla, som 
barnen hade stor glädje av. Nu är det vandraren 
som i fantasin får tänka sig Anna och hennes 
bröder komma dundrande ner för backen mot 
Grinnsjöbro. 

Ånglokets första resa
Ända sedan vi började intressera oss för den 
gamla skogsjärnvägen på Hunneberg hade vi 
grubblat över hur man fick det fem ton tunga 
ångloket, och andra maskinklumpar, upp på 
berget. Vi kom fram till att enda möjligheten 
var att demontera det och köra upp det i delar. 
Så träffade Hans Gustavsson, min medförfat-
tare, Ingegärd Eriksson, dotter till lokföraren 
Julius Gustafsson. Hans var där för att låna någ-
ra fotografier, när han råkad fråga: ”Vet du hur 
man fick upp loket på berget”. – ”Ja visst, dom 
”spettade” opp’et i Erdalen, det såg jag själv”.

Loket levererades på järnvägsvagn, till ett 
stickspår från Lilleskogs station. Därifrån 
skedde första transporten, sexhundra meter 
huvudsakligen i medlut, på kärrvägen ner till 
bergfoten vid Erdalskleven. Man lade ut några 
sektioner décauvillespår på vägen och baxade 
eller bromsade loket. När den bakre spårsektio-
nen blev fri flyttades den främst. Så här långt 
flyter berättandet, men nu börjar svårigheterna. 
Men backen, backen. Väl uppe var det en kilo-
meter plan sträckning fram till skogsjärnvägen 
vid Kvarnbacken. 

Vi hade länge undrat över den breda, jämna 
klevvägen, Nu fick den sin märkliga förklaring. 
Den tvåhundrasextio meter långa backen gick i 
en svag vänsterböj med femtio meters stigning. 
Att, med en medellutning på 1:5 och under 1:3 
i de brantaste partierna, spetta upp ett fem tons 
lok, för tankarna till egyptiska pyramider, till 
Stonehenge och till Falbygdens megalitgravar. 

Men 1923 – några gubbar med järnspett. Hur 
många fick plats att ”spetta, hur säkrade man 
loket mellan tagen? Bara frågor, men vi kunde 
inte tvivla, bara försöka tänka oss in i situatio-
nen.

Att med ett antal spett förflytta det tunga lo-
ket några decimeter i taget verkar möjligt, men 
säkringen i det nya läget? I den lutningen var 
lokets egna bromsar verkningslösa. På ett foto-
grafi med loket finns en kraftig manuell vinsch i 
förgrunden. Kan man ha förankrat den på top-
pen av backen, och, med ett brytblock i böjen, 
skapat en säkring för omtag, så att gubbarna 
kunde pusta ut och flytta om spårsektionerna. 
Var det så här det gick till?

Julius, lokföraren, hade ansvaret. De var sex 
man med spett vid loket och två uppe vid vin-
schen. De var fyra man bakom loket och en på 
var sida, för ”spettningen”. De hade björnat fast 
en kraftig stock i markhöjd bak på loket, som 
de fyra ”spettade” mot. De två på sidorna valde 
lämpliga mothåll påloket Gubbarna vid vin-
schen hade till uppgift att hålla vajern sträckt 
och låst så att loket inte gled bakåt.

Julius kommenderade: - Klart loket? - Klart 
vinschen? – Spetta! – Håll an! – Vajern sträckt? – 
Låst! – Nytt tag! – Klart loket? – Klart vinschen? 
– Spetta! - Håll an! – Vajern sträckt? – Låst! – 
Nytt tag!

Med tre decimeters vinst per spettning hade 
de drygt sjuhundrafemtio spettningar framför 
sig.

Vi tror det kan ha gått till så här. Man var på 
den tiden inställd på tunga fysiska tag på ett 
helt annat sätt än nu då spaden i nästan alla 
lägen ersatts med grävmaskin. Järnspettet, spa-
den, timmersvansen, yxan, snöskyffeln ingick i 
”verktygslådan”.

Det var förmodligen en livlig trafik med tunga 
maskiner i Erdalbacken ända sedan torvbryt-
ningen 1919 fram till skogsjärnvägens nedlägg-
ning 1938. Varje år skulle loket ner för service. 
När det sedan såldes 1944 fick det åka trailer ef-
ter en timmerbil nerför den tidens hårnålskurva 
i By klev. Var inte trailern bromsad, var nog den 
chauffören svettig innan han kom ner.
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Det gick flera ”tåg”
Vi har ingen kunskap om övriga tunga trans-
porter upp till berget. Ångloket är ett exem-
pel. Drev man verksamhet samtidigt på de tre 
mossarna bör det ha funnits tre lokomobiler, 
torvskärningsmaskiner och uppfodringsverk. 
Gick de på egna järnchassin, i varje fall loko-
mobilerna, var tillvägagångssättet det samma 
som för ångloket, i annat fall kan de ha trans-
porterats upplastade  på  tillgängliga vagnar. 

Väl uppe och framme vid mossen mötte 
nästa problem. Varje förflyttning på mossen 
måste ske på väl underbyggda décauvillesek-
tioner fram till den blivande torvgraven. Där 
måste man övergå till manuell hantering av 
uppfodringsverket. Skall jag lyfta tungt på en 
mosse är risken stor att verkan blir den mot-
satta, jag sjunker ner i mossen om jag inte står 
på bärigt underlag. Att de lyckades var en akt-
ningsvärd prestation.

Kvar står dock en ännu obesvarad fråga. 
Hur fick de ut vattnet ur torvgravarna. Det 
teoretiska svaret är enkelt, man dikade sig ut 
till fall. Alla torvgravar har ytliga diken, men 
samtliga står i dag vattenfyllda. Om man haft 
någon form av pumpar och avvattningsrännor 
borde det finnas i litteraturen. Vi hoppas nå-
gon läsare löser problemet till nästa upplaga.

Torvbrytning under 2:a världskriget.
Torvbrytningen återupptogs 1941 av det stat-
liga bolaget AB Svensk Torvförädling. Man 
bröt då två områden i nordvästra och sydväs-
tra delen av Laggemossen och ett i östra delen 
av Jonstorpsmossen. Två kontorsbaracker och 
tjugofem arbetar baracker anskaffades. Torv-
lador för 1200 ton uppfördes vid bilväg vid 
Eldmörjan och Jonstorp som mellanlager för 
lastbilstransport.

Enkla spår för décauvilleräls anlades från 
ladorna ut till torvgravarna. Två spår om fem-
hundra respektive sjuhundra meter vid Eld-
mörjan och ett spår om sjuhundra meter vid 
Jonstorp. Transporten sköttes av fyra motor-
lok med åttio torvvagnar. Driften pågick till 
och med 1945 års säsong.

Vandringsleden.
Skogsjärnvägen delar Hunneberg i en västlig 
och en östlig del. Då vägnätet har en övervä-
gande öst-västlig inriktning kommer banan 
att korsa eller beröra Ringvägen, Trohults-
vägen, Långedalsvägen, Fagerhultsvägen och 
Alsjövägen. Återställd som vandringsled ska-
par banvallen därför många utflyktsalternativ, 
förutom den kulturhistoriska upplevelsen,. 
I början av 1990-talet var banvallen nästan 
oframkomligt igenvuxen med skog och sly och 
med rivna broar, när röjargängsentusiasterna 
började röja banvallen. 

På Öjemossarna är banans våtaste partier 
normalt oframkomliga även med stövlar. Här 
har stigar iordningställts vid sidan om. Någ-
ra kortare sträckor återstår ännu 2011. Vid 
Långedalsravinen på Jonstorpsbanan är det 
stopp där viadukten låg. Återstående delar 
söder därom har i det närmaste upphört att 
existera. Fagerhultsbanan är ännu oröjd på 
Ekelundsmossen fram till Långedalsvägen. Al-
sjöbanan är oröjd men lättgången fram nära 
Lillsjön

Ett besök vid virkesterminalen 
och linbanan
Åk Ringvägen från Bergagården till parkering-
en öster Kvarnbacken där Skogsjärnvägen kor-
sar vägen. En skylt informerar. Gå banan norr 
ut – den är tyvärr delvis förstörd av påkört 
material för traktortransport. Efter tvåhundra 
meter kommer du till Virkesterminalen. Info-
tavlor vägleder dig.

Ett kulturansvar
Västra Tunhems Hembygdsförening ser det 
som en viktig kulturminnesvård att termi-
nalområdet och den gamla banvallen blivit 
uppröjd till vandringsled för att ge senare ge-
nerationer möjlighet att besöka platserna där 
man, under avspärrningstider, sökte ersätta 
importerat kol med inhemsk torv och där de 
första mekaniserade virkestransporterna ägde 
rum. Hembygdsföreningen känner ansvar för 
att dokumentera historiken. 
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noga med att placera loket i den änden av tåget 
där röken inte generade de höga gästerna.

Banan har varit väl förankrad i folkminnet. 
De flesta äldre personer jag talat med berättar 
med glans i ögonen att de varit upp och åkt olo-
vandes på trallorna. Anna Magnusson, kronojä-
gardotter på Fagerhult, berättar att kronojäga-
ren på 1920-talet hade en egen tjänstetralla, som 
barnen hade stor glädje av. Nu är det vandraren 
som i fantasin får tänka sig Anna och hennes 
bröder komma dundrande ner för backen mot 
Grinnsjöbro. 

Ånglokets första resa
Ända sedan vi började intressera oss för den 
gamla skogsjärnvägen på Hunneberg hade vi 
grubblat över hur man fick det fem ton tunga 
ångloket, och andra maskinklumpar, upp på 
berget. Vi kom fram till att enda möjligheten 
var att demontera det och köra upp det i delar. 
Så träffade Hans Gustavsson, min medförfat-
tare, Ingegärd Eriksson, dotter till lokföraren 
Julius Gustafsson. Hans var där för att låna någ-
ra fotografier, när han råkad fråga: ”Vet du hur 
man fick upp loket på berget”. – ”Ja visst, dom 
”spettade” opp’et i Erdalen, det såg jag själv”.

Loket levererades på järnvägsvagn, till ett 
stickspår från Lilleskogs station. Därifrån 
skedde första transporten, sexhundra meter 
huvudsakligen i medlut, på kärrvägen ner till 
bergfoten vid Erdalskleven. Man lade ut några 
sektioner décauvillespår på vägen och baxade 
eller bromsade loket. När den bakre spårsektio-
nen blev fri flyttades den främst. Så här långt 
flyter berättandet, men nu börjar svårigheterna. 
Men backen, backen. Väl uppe var det en kilo-
meter plan sträckning fram till skogsjärnvägen 
vid Kvarnbacken. 

Vi hade länge undrat över den breda, jämna 
klevvägen, Nu fick den sin märkliga förklaring. 
Den tvåhundrasextio meter långa backen gick i 
en svag vänsterböj med femtio meters stigning. 
Att, med en medellutning på 1:5 och under 1:3 
i de brantaste partierna, spetta upp ett fem tons 
lok, för tankarna till egyptiska pyramider, till 
Stonehenge och till Falbygdens megalitgravar. 

Men 1923 – några gubbar med järnspett. Hur 
många fick plats att ”spetta, hur säkrade man 
loket mellan tagen? Bara frågor, men vi kunde 
inte tvivla, bara försöka tänka oss in i situatio-
nen.

Att med ett antal spett förflytta det tunga lo-
ket några decimeter i taget verkar möjligt, men 
säkringen i det nya läget? I den lutningen var 
lokets egna bromsar verkningslösa. På ett foto-
grafi med loket finns en kraftig manuell vinsch i 
förgrunden. Kan man ha förankrat den på top-
pen av backen, och, med ett brytblock i böjen, 
skapat en säkring för omtag, så att gubbarna 
kunde pusta ut och flytta om spårsektionerna. 
Var det så här det gick till?

Julius, lokföraren, hade ansvaret. De var sex 
man med spett vid loket och två uppe vid vin-
schen. De var fyra man bakom loket och en på 
var sida, för ”spettningen”. De hade björnat fast 
en kraftig stock i markhöjd bak på loket, som 
de fyra ”spettade” mot. De två på sidorna valde 
lämpliga mothåll påloket Gubbarna vid vin-
schen hade till uppgift att hålla vajern sträckt 
och låst så att loket inte gled bakåt.

Julius kommenderade: - Klart loket? - Klart 
vinschen? – Spetta! – Håll an! – Vajern sträckt? – 
Låst! – Nytt tag! – Klart loket? – Klart vinschen? 
– Spetta! - Håll an! – Vajern sträckt? – Låst! – 
Nytt tag!

Med tre decimeters vinst per spettning hade 
de drygt sjuhundrafemtio spettningar framför 
sig.

Vi tror det kan ha gått till så här. Man var på 
den tiden inställd på tunga fysiska tag på ett 
helt annat sätt än nu då spaden i nästan alla 
lägen ersatts med grävmaskin. Järnspettet, spa-
den, timmersvansen, yxan, snöskyffeln ingick i 
”verktygslådan”.

Det var förmodligen en livlig trafik med tunga 
maskiner i Erdalbacken ända sedan torvbryt-
ningen 1919 fram till skogsjärnvägens nedlägg-
ning 1938. Varje år skulle loket ner för service. 
När det sedan såldes 1944 fick det åka trailer ef-
ter en timmerbil nerför den tidens hårnålskurva 
i By klev. Var inte trailern bromsad, var nog den 
chauffören svettig innan han kom ner.
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Det gick flera ”tåg”
Vi har ingen kunskap om övriga tunga trans-
porter upp till berget. Ångloket är ett exem-
pel. Drev man verksamhet samtidigt på de tre 
mossarna bör det ha funnits tre lokomobiler, 
torvskärningsmaskiner och uppfodringsverk. 
Gick de på egna järnchassin, i varje fall loko-
mobilerna, var tillvägagångssättet det samma 
som för ångloket, i annat fall kan de ha trans-
porterats upplastade  på  tillgängliga vagnar. 

Väl uppe och framme vid mossen mötte 
nästa problem. Varje förflyttning på mossen 
måste ske på väl underbyggda décauvillesek-
tioner fram till den blivande torvgraven. Där 
måste man övergå till manuell hantering av 
uppfodringsverket. Skall jag lyfta tungt på en 
mosse är risken stor att verkan blir den mot-
satta, jag sjunker ner i mossen om jag inte står 
på bärigt underlag. Att de lyckades var en akt-
ningsvärd prestation.

Kvar står dock en ännu obesvarad fråga. 
Hur fick de ut vattnet ur torvgravarna. Det 
teoretiska svaret är enkelt, man dikade sig ut 
till fall. Alla torvgravar har ytliga diken, men 
samtliga står i dag vattenfyllda. Om man haft 
någon form av pumpar och avvattningsrännor 
borde det finnas i litteraturen. Vi hoppas nå-
gon läsare löser problemet till nästa upplaga.

Torvbrytning under 2:a världskriget.
Torvbrytningen återupptogs 1941 av det stat-
liga bolaget AB Svensk Torvförädling. Man 
bröt då två områden i nordvästra och sydväs-
tra delen av Laggemossen och ett i östra delen 
av Jonstorpsmossen. Två kontorsbaracker och 
tjugofem arbetar baracker anskaffades. Torv-
lador för 1200 ton uppfördes vid bilväg vid 
Eldmörjan och Jonstorp som mellanlager för 
lastbilstransport.

Enkla spår för décauvilleräls anlades från 
ladorna ut till torvgravarna. Två spår om fem-
hundra respektive sjuhundra meter vid Eld-
mörjan och ett spår om sjuhundra meter vid 
Jonstorp. Transporten sköttes av fyra motor-
lok med åttio torvvagnar. Driften pågick till 
och med 1945 års säsong.

Vandringsleden.
Skogsjärnvägen delar Hunneberg i en västlig 
och en östlig del. Då vägnätet har en övervä-
gande öst-västlig inriktning kommer banan 
att korsa eller beröra Ringvägen, Trohults-
vägen, Långedalsvägen, Fagerhultsvägen och 
Alsjövägen. Återställd som vandringsled ska-
par banvallen därför många utflyktsalternativ, 
förutom den kulturhistoriska upplevelsen,. 
I början av 1990-talet var banvallen nästan 
oframkomligt igenvuxen med skog och sly och 
med rivna broar, när röjargängsentusiasterna 
började röja banvallen. 

På Öjemossarna är banans våtaste partier 
normalt oframkomliga även med stövlar. Här 
har stigar iordningställts vid sidan om. Någ-
ra kortare sträckor återstår ännu 2011. Vid 
Långedalsravinen på Jonstorpsbanan är det 
stopp där viadukten låg. Återstående delar 
söder därom har i det närmaste upphört att 
existera. Fagerhultsbanan är ännu oröjd på 
Ekelundsmossen fram till Långedalsvägen. Al-
sjöbanan är oröjd men lättgången fram nära 
Lillsjön

Ett besök vid virkesterminalen 
och linbanan
Åk Ringvägen från Bergagården till parkering-
en öster Kvarnbacken där Skogsjärnvägen kor-
sar vägen. En skylt informerar. Gå banan norr 
ut – den är tyvärr delvis förstörd av påkört 
material för traktortransport. Efter tvåhundra 
meter kommer du till Virkesterminalen. Info-
tavlor vägleder dig.

Ett kulturansvar
Västra Tunhems Hembygdsförening ser det 
som en viktig kulturminnesvård att termi-
nalområdet och den gamla banvallen blivit 
uppröjd till vandringsled för att ge senare ge-
nerationer möjlighet att besöka platserna där 
man, under avspärrningstider, sökte ersätta 
importerat kol med inhemsk torv och där de 
första mekaniserade virkestransporterna ägde 
rum. Hembygdsföreningen känner ansvar för 
att dokumentera historiken. 
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Linbanan från Halleberg
Redan 1892 föreslogs att en linbana skulle byg-
gas på Halleberg ner till järnvägen i Lilleskogs-
dalen för att ersätta hästtransporten utför den 
branta Björndals klev. Vägen i kleven byggdes 
1870 för virkestransport ner till den nya järnvä-
gen. Men klevvägen var så brant att körning ut-
för endast kunde ske med mycket små släplass. 
Ingenting hände dock förrän 1921, då man, in-
spirerad av skogsjärnvägen, byggde en mindre 
anläggning ner till järnvägsterminalen, till en 
kostnad av 50 558 kronor. 

Med sextio meters fallhöjd på åttio meters be-
hövdes ingen motor, däremot en kraftig broms-
anordning, Det nedgående lasset skulle dra upp 
den tomma löpkatten - det block som bar las-
set. Virkesknippan, hängande i ett kättingsling, 
skulle bromsas med en handspak som drog åt 
ett bromsband över ett bromshjul. Krafterna 
blev dock så stora att man inte orkade hålla 
emot, varför lassen skenade förbi terminalen. 
Bärlinan vände över ett hjul på en bock på gär-
det bortom järnvägsspåret där den tomma löp-
katten skulle vända upp igen. Nu rusade lasset 

förbi terminalen så att lasset i stället lossnade i 
vändpunkten och virket kastades ut över gärdet 
där folk fick springa för livet. Över landsvägen 
mellan berget och järnvägen hade man byggt en 
tunnel som skydd för vägfarande.

Linbanan användes dock sporadiskt med 
mindre last till slutet av 1920-talet, då den lades 
ner och såldes som skrot till bagare Andersson. 

Erik Ringdal, född i Ringdals stuga under ba-
nan, berättar: Ibland lossnade någon stock och 
for genom taket på vår vedbod som låg mitt un-
der banan. Det var inte tillrådligt att hämta ved 
när banan var i gång. 
Jag kan inte undanhålla läsaren Eriks historia 
från kungajakten 1928: Kung Alfons av Spanien, 
flera gånger utsatt för mordförsök av anarkister, 
var gäst. Jägmästarbostaden låg mitt för statio-
nen på andra sidan järnvägen.

 ”Jägmästarns pojkar hade fått för sig att dom 
skulle hylla kungligheten med salut. Beväpnade 
med bössor inväntade de det kungliga extrea-
tåget.  När kungarna steg av tåget kom saluten 
och då blev Alfonsen så rädder att han gössla i 
böxera”.  q
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