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Inledning
Örebro läns museum kontaktades i december 2008 av Jernhusen AB för att utföra en
antikvarisk utredning samt dokumentation gällande en del av fastigheten Hallsberg 5:1.
Fastigheten innefattar järnvägsområdet. Uppdraget gällde sex byggnader inom fastigheten,
nämligen östra och västra lokstallet, överliggningsbyggnaden, personalbyggnad (fd.
lokverkstad), vattenreservoar samt en lokskötselhall. Jernhusen AB är fastighetsägare efter det
att SJ 2000 delades upp i sex olika bolag, där Jernhusen fick ansvar för fastighetsförvaltning.
Arbetet har utförts av byggnadsantikvarie Linda Gustafsson och arbetet har pågått under
februari, mars och delar av april 2009. Arbetet har innefattat fältarbete, arkiv- och
litteraturstudier samt samtal med såväl personer som arbetar och har arbetet på området.
Riksarkivets filial i Arninge utanför Stockholm har besökts, liksom bildarkivet hos Hallsberg
kommun samt Hallsbergs kommuns stadsbyggnadskontor. Äldre bildmaterial är även hämtat
ur Per-Åke Ihs privata vykortssamlingar.
Fotografier har tagits av Linda Gustafsson och fotograf Per Torgén på Örebro läns museum.

Informationsruta:

Fastighetsbeteckning: Hallsberg 5:1
Fastighetsägare: Jernhusen AB
Länsmuseets diarienummer: 2008.220.386
Bilder:

OLM_2009_14_1-471, fotograf Linda Gustafsson
OLM_2009_15_1-X, fotograf Per Torgén
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Järnvägshistorisk överblick
Järnvägens historia har sin start i England 1825. Då öppnades den första järnvägsförbindelsen
mellan Stockton och Darlington.1 På 1830-talet öppnades den första järnvägsförbindelsen för
transport i Tyskland, närmare bestämt 1838 och knappt tio år senare, 1847, öppnades den
första järnvägsförbindelsen i Danmark.2

Järnvägen i Sverige
I Sverige hette den drivande kraften för byggandet av en järnväg med lokdrift Adolf Eugène
von Rosen. AE von Rosen hade besökt bland annat England och där studerat järnvägsnätet
och sett dess potential. Intresset att satsa på järnvägar med ångloksdrivna tåg i Sverige var
dock till en början svalt. Trots det svala intresset fick han i slutet av 1840-talet tillstånd att
anlägga en järnväg mellan Mälaren och Vänern. Tyvärr lyckades von Rosen inte få finansiärer
för att fullfölja sina planer men sträckan Arboga-Örebro invigdes 1857 och ett år
dessförinnan, 1856, invigdes bibanan Nora-Ervalla.3
Stambanor
Men med tiden minskade motståndet. 1851 bildades Sveriges första järnväggskommitté som
drog upp riktlinjerna för hur ett statligt järnvägsnät skulle dras, de sk. stambanorna. 1854
presenterades kommitténs förslag i riksdagen och det beslutades att genomföras.4 Staten
skulle bekosta bygget av huvudjärnvägar, stambanor, som skulle binda samman landet.5
Genom att staten anlade och förvaltade dessa huvudlinjer undvek man inblandning av
utländskt kapital som skulle kunna kontrollera järnvägarna.6
I förslaget som lades fram av järnvägskommittén 1854 fanns fem stycken stambanor:
Västra stambanan - mellan Stockholm och Göteborg
Södra stambanan - mellan Malmö och Falköping.
Nordvästra stambanan - mellan Laxå och Charlottenberg
Norra stambanan - mellan Stockholm och Storvik
Östra stambanan - mellan Katrineholm och Nässjö
Dessa skulle fungera som en stomme i ett svenskt järnvägsnät. I ledningen för
järnvägskommittén fanns Nils Ericson, ledare av ett flertal kanalbyggen. Som kanalbyggare
ansåg Ericson att vattenvägarna var överlägsna för transporter och inte fick utsättas för
konkurrens från järnvägarna.7 Järnvägen drogs istället genom mer glesbebyggda delar av
landet som var relativt obefolkade och orörda skogsområden i de inre delarna av landet.
Resultatet blev att järnvägen öppnade upp bygder, stimulerade omflyttning och även
företagande. Orter som Hallsberg och Gnesta växte fram i och med att Västra Stambanan
drogs genom den glesbefolkade delen av Sverige. Detta för att stimulera industrin och
framväxten av samhällen.8 Befolkningen drogs speciellt till de sk. järnvägsknutarna. 9
1

Fischerström , s. 7
Fransson (1991), s. 12
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Fransson (1991), s. 12-13
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Fransson, (1991), s. 13
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www.sormlandsmuseum.se
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www.sormlandsmuseum.se
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Fransson (1991), s. 15
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Västra stambanan och södra
stambanan byggdes först. Västra
stambanan förband Stockholm
med Göteborg och började byggas
1856. Genom Göta kanals
tillkomst på 1830-talet hade resan
mellan Stockholm och Göteborg
kortats ned från en till två veckor
till endast fyra dagar. När Västra
stambanan stor klar var restiden
mellan Stockholm och Göteborg
endast 14 timmar.10 Hela banan
stod klar 1862.11 Södra stambanan
invigdes 1864. Då var
sträckningen mellan Malmö och
anknytning till den Västra
stambanan i Falköping klar.
Övriga stambanor växte fram
under slutet av 1800-talet. 1871
invigdes den nordvästra
stambanan från Laxå mot Oslo.
1874 invigdes den östra
stambanan från Katrineholm via
Norrköping till Nässjö och den
Södra stambanan. Även i
Norrlands inland drogs
stambanor.12
Förutom de statligt ägda
banorna fanns även privatägda
och enskilda banor.13 Mindre
viktiga sträckor, bibanor
bekostades av privat kapital.14

Karta över det svenska järnvägsnätet
1905. Karta ur ”Statens järnvägar 18561906, del II.”

10

http://www.jarnvag.net/banguide/Goteborg-Stockholm.asp
http://w1.181.telia.com/%7Eu18116937/vsb/linje/index.htm
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Fransson (1991), s. 13
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www.sormlandsmuseum.se
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Hallsberg - en betydelsefull järnvägsknut
Hallsbergs som tätort har sitt ursprung är den järnvägsstation vid Västra stambanan som togs i
bruk 1862 då banan invigdes.15 Redan från start hade Hallsberg en speciell position i
knutpunkten där två banor skar varandra, nämligen Västra stambanan mellan Stockholm och
Göteborg och sträckningen Hallsberg – Örebro som stod klar 1862.16 Innan järnvägen drogs
förbi Hallsberg bestod området av obebyggd skogsmark. Dåvarande centrum låg ca 5 km
västerut vid Hallsbergs kyrkby. 1860 bodde här endast ett 20-tal personer.17
Järnvägen underlättade kommunikationerna på land och människor drogs till Hallsberg. På
1880-talet hade befolkningen stigit till ca 800 personer. Järnvägen lockade även entreprenörer
och affärsmän till Hallsberg, de mest namnkunniga var köpmannen Adolf Bergöö och
tröskverkstillverkaren Johan Thermenius.18
1873 utvidgades banan med sträckningen Hallsberg – Motala – Mjölby som tidigare varit
enskild men som då köptes av staten. Detta innebär att Hallsbergs betydelse som järnvägsknut
stärktes ytterligare.19
Hallsberg blir municipalsamhälle och köping
1890 blev Hallsberg municipalsamhälle, det innebar att man fick rätt att ta skatt av invånarna
för att kunna tillgodose dem med byggnads-, hälsovårds-, brand- och ordningsstadgorna. 1908
blev Hallsberg köping.20

Hallsbergs bangårdar
Hallsberg var tidigare uppdelad i fyra bangårdar: personbangård, lokbangård, rangerbangård
och en omlastningsbangård. Omlastningsbangården där styckegods lastades om finns dock ej
kvar som funktion idag och det omlastningsmagasin som tidigare fanns är rivet.21
Hela bangården i Hallsberg har en stark öst-västlig riktning vilket ger en speciell karaktär till
Hallsberg som ort.22
Hallsbergs personbangård
I och med öppnandet av Västra stambanan 1862 uppfördes i Hallsberg ett flertal byggnader
som visade på Hallsbergs betydelse som stationsanläggning. Här byggdes ett stationshus, ett
mindre järnvägshotell med restaurang, uthus och avträde samt ett rundlokstall med vändskiva,
vattentorn, ett kolupplag, smedja, godsmagasin, vagnhus och boställshus.23

15

Värdefulla bebyggelsemiljöer i Hallsbergs tätort (2004)
Statsbanestationer (1938), s. 45
17
Värdefulla byggnader och miljöer – en kulturhistorisk byggnadsinventering i Hallsbergs kommun (1988) s. 26
18
Värdefulla byggnader och miljöer – en kulturhistorisk byggnadsinventering i Hallsbergs kommun (1988) s. 26
19
Statsbanestationer (1938), s. 45
20
Jansson (1987), s. 8
21
Kenneth Öhlin, 090330
22
Hallenius (1939), s. 36
23
Ljunggren (1993)
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Innan det nuvarande lokstallsområdet var bebyggt uppfördes i östra delen av Hallsberg ett stationshus och de byggnader
som till en början tillhörde järnvägen. Bild ur ”Vissa större statsbanestationer”.

Den gamla timrade stationsbyggnaden blev ganska snart för liten och 1885 beslutades att
bygga en ny och större stationsbyggnad i sten. Det nya stationshuset togs i bruk 1887.24 Det
gamla stationshuset som var 34 meter långt flyttades några hundra meter längre bort och blev
bostadshus för stationspersonal.25
Hallsberg fick den speciella rollen som ”nattstation”. Tågen gjorde här uppehåll för natten och
passagerarna fick således ta ett nattuppehåll i Hallsberg.26 Fram till 1879 fick tågpersonalen
hitta logi hos privatpersoner. 1879 inreddes några rum på stationshusets övervåning men i och
med att allt tågtrafiken ökade krävdes en bättre lösning. 1908 byggdes ett överliggningshus
för konduktörer vid stationen.27
Hallsbergs godsbangård med rangerbangård och lokstation
Järnvägens expansion gjorde att Hallsberg fanns mitt i utvecklingen. Hallsbergs läge lämpade
sig väl för godstrafiken.28 Hallsberg var redan från början utstakad som en betydelsefull
rangeringsstation, där godstågens vagnar sorterades om för att komma till rätt destination.
Bangården började utökas redan 1866 och ytterligare utökningar av bangården skedde
successivt. 1887 utökades bangården med sitt åttonde spår.29
1895 köptes mark en bit väster om stationsområdet för att anlägga en lokstation.30 Ett lokstall
började byggas 1895 och stod klart 1897. Stallet hade 6 lokplatser, och en vändskiva som var
15 meter i diameter.31

24

Hallenius (1939), s. 4
Statens järnvägar 1905-1931 (1906), s. 388
26
Fransson (1991), s. 13
27
Hallenius (1939), s. 181
28
Värdefulla bebyggelsemiljöer i Hallsbergs tätort (2004)
29
Hallenius (1939), s. 22 och framåt
30
Statsbanestationer (1938), s. 45
31
Nilsson (u.å)
25
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Det markområdet som köptes 1895 som låg väster om stationsområdet. Här byggdes lokstall, och inom kort även verkstad
och vattentorn. Bilden visar området 1898. Bild ur ”Vissa större statsbanestationer”.

Omkring 1900 skedde en dramatisk ökning av tågtrafiken med ca 75 %.32 Strax efter att det
nya lokomotivstallet började byggas påbörjades rivningen av det ursprungliga lokstallet öster
om stationen. Rivningen av detta pågick från 1899 fram till 1904. Genom att riva det gamla
lokstallet hade man möjlighet att utvidga bangården ytterligare.33 Ihop med lokstallet byggdes
ett överliggningshus med expedition och verkstadslokaler.
1899 började det östra lokstallet byggas till med 10 nya lokplatser. När det gamla lokstallet
revs fick man brist på lokplaster varför ytterligare en stallcirkel byggdes som ersättning, den
västra stallcirkeln. Den västra stallcirkeln stod klar 1905 och hade plats för 6 lok.34 Den västra
stallcirklen var också förenad med överliggningshuset. 35

Området 1916. Bild ur ”Vissa större statsbanestationer”.

1907 uppfördes dessutom en lokverkstad med pannrum norr om överliggningshuset.36
32

Nilsson (u.å)
Hallenius (1939), s. 22
34
Hallenius (1939), s. 265
35
Ljunggren (1993)
36
Nilsson (u.å)
33
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Lokverkstaden i Motala upphörde 1922 och istället fick Hallsberg fler uppgifter.37
Som lokstation hade Hallsberg endast en mindre roll fram till början av 1880-talet. Först i
slutet av 1870-talet kom ett växellok till Hallsberg. Omkring 1906 ökade Hallsbergs betydelse
markant. Nya tåg (ex. matvarutåg) började trafikera banan förbi Hallsberg, även framförda av
”Hallsbergare”. Ytterligare ett lok tillsattes av växlingstjänsten vilket innebar att ett flertal
personer behövde anställas.38

Vy över lokstationsområdet från tidigt 1900-tal. Kort ur Per-Åke Ihs samling

1918 byggdes ett fristående vattentorn bakom det östra lokstallet. Samtidigt byggdes
överliggningshuset på med en fjärde våning.39 1920-21 utökades det västra lokstallet med
plats för ytterligare 6 lok. Dessa nya stallplatser fick en längd på 24 meter. 40

Lokstationsområdet 1937.
37

Hallenius (1939), s. 265 och framåt
Hallenius (1939), s. 265 och framåt
39
Ljunggren (1993)
40
Hallenious (1939), s. 265
38
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Den ständigt ökande tågtrafiken innebar ett högt tryck på Hallsbergs bangård. Arbetet på
bangården blev opraktiskt och tågtrafiken blev ständigt utsatt för förseningar.41 1917
beslutades att Hallsberg skulle vara plats för huvudrangerbangård.42
Rangerbangården lades i en lutning med tanken att omlastningar kunde ske utan växellokomotiv istället utnyttjades tyngdkraften. Rangerbangården mätte hela 4 km och togs i bruk
1921.43 Rangerbangården anlades i en naturlig lutning vilket gjorde att man kunde avvara lok
för rangerarbetet och istället utnyttja tyngdkraften. Rangerbangården var uppdelad i en
infarts-, en riktnings-, en stations-, en korrigerings- och en utfartsgrupp.44 Rangerbangårdens
spårutrymme fördubblades mellan 1921 och 1969.45 Under slutet av 1990-talet har ca 1
miljard investerats i rangerbangården.46
Lokstationen
På lokstationen reparerades lok och gjordes klara för avgång.47 Inom lokstationen fanns bland
annat två lokstallar, överliggningshus, lokverkstad, kolgård, vattenreservoar med vattenhäst.
På lokstationen arbetade det arbetslag som tillhörde maskinavdelningen. Till maskinavdelningen hörde en lokmästare, lokförare, lokeldare, verkstadsförman, lokreparatörer,
stallförmän och ett flertal vagn och stallkarlar. I början av 1900-talet Antalet lokförare var
1909 23 stycken och hade fram till 1917 ökat till 27 stycken. När linjen Stockholm - Göteborg
elektrifierades flyttade lokpersonalen från Hallsberg till Örebro vilket skedde omkring 1927.48
Först 1932 var hela bangårdsområdet elektrifierat.49 Maskinavdelningen var den största av
alla SJ-avdelningar i Hallsberg, i slutet av 1960-talet hade man omkring 460 man.50

41

Abard m.fl. (1924), s. 16
Statsbanestationer (1938), s. 45
43
Statsbanestationer (1938), s. 45
44
Hallenius (1939), s. 22 och framåt
45
Nilsson (u.å), s.56
46
Hans Lindberg, 090326
47
Jansson (1987), s. 11
48
Hallenius (1939), s. 265 och framåt
49
Lindqwist (1997)
50
Nilsson (u.å)
42
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Lokstationsområdet
Situationsplan över området idag

5
6
1

4

Mot
Hallsbergs
centrum

2
3
Spårområde

1. Östra lokstallet
2. Västra lokstallet

3. Överliggningen
4. Personalbyggnad (fd. lokstall)

5. Vattentorn
6. Lokskötselhall

Strax intill vattencisternen finns en sandbod.

Byggnadsbeskrivning
Nedan följer en byggnadsbeskrivning för respektive byggnad inom lokstationsområdet. Varje
enskild byggnad finns beskriven exteriört och interiört. Interiört har samtliga rum numrerats
på en ritning och därefter beskrivits i text och med bilder.

Lokstallar
Lokstallar uppfördes oftast som en rundbyggnad kring en vändskiva. Uppvärmningen i
lokstallarna skedde med kaminer, på senare tid eldades med rester av kol från lokomotiven.
Rundstallarna uppfördes oftast i form av dubbelstallar, med plats för två lokomotiv i varje
stallrum.51

1. Östra lokstallet
Byggnadsår: Det ursprungliga lokstallet började byggas 1895 och stod klart 1897. Det hade
från början 6 lokplatser.52 Lokstallet är byggt runt en vändskiva som är 15 meter i diameter.

51
52

Statens järnvägar 1905-1931 (1906), s. 361-364
Ljunggren (1993), s. 34-35
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Östra lokstallet. Ur Per-Åke Ihs samling.

1895-97
1899
1957-58
Lokstallar inredda till
verkstad

Ursprungligt användningsområde: Byggnaden uppfördes som lokstall.
Tillbyggnationer och ombyggnationer: Redan 1899 byggdes stallet till med 10 lokplatser.53
Lokstallet blev elektrifierat i och med att Västra stambanan elektrifierades omkring 1932.
1957-58 byggdes en smedja och förrådslokaler till mellan östra lokstallet och
stationsbyggnaden den sk. överliggningen.54 Samtidigt som smedjan byggdes ändrades
stallplatserna 1-6 till revisionsverkstad. I stall 6 byggdes sk. sidogravar för att kunna
inspektera så kallade Ma- och Mg-lok. Stall 1 och 2 kompletterades med en sänkgrav och en
53
54

Malte Ljunggren, s. 34-35
Hallsbergs station 1939-1969 av Axel Nilsson, kopia på Hallsbergs bibliotek
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elektrisk hjullyft. Det gamla värmesystemet med varm luft som gick genom värmerör ersattes
med ”vanligt” värmesystem med oljeeldning.55
Byggnaden moderniserades 1983/84.56
Användningsområde idag: Byggnader
inrymmer idag 14 st stall för lok. Stallarna
används för uppställning och verkstadsarbeten.
Den fd. verkstadsdelen åt sydväst står i princip
tom utan någon utrustning kvar. Den fd.
smedjan åt nordväst har byggts om och står idag
tom.

Exteriör
Grund
Sockel av huggen granit av varierande höjd.
Sockeln sticker ut en bit från murlivet och är
avfasad mot tegelfasaden. Delar av sockeln vid
den fd. smedjan samt verkstadsdelen är gjuten
och delvis putsad.
Fasad
Samtliga fasader är murade i rött tegel. Teglet har en relativt slät yta men ger visst intryck av
att vara handslaget. Teglet kan vara tegel från Hallsbergstegel som etablerade sig i trakten
under 1800-talets senare del. Samtliga fasader är murade i sk. blockförband, det vill säga
vartannat varv med koppsida och löpsida där stötfogarna är placerade lodrätt över varandra
vartannat skift. Fogen är en sk. rundfog.

Gavelpartierna mot spåromårdet har en dekorativ utformning. Gaveln är accentuerad med en
utskjutande trappstegsornamentik. ”Trappstegen” vilar på koppstenar som delvis skjuter ut
från murlivet. Takfoten är utkragad i fyra skift, blandat koppskift och stående skift.
55
56

Hallsbergs station 1939-1969 av Axel Nilsson, kopia på Hallsbergs bibliotek
Malte Ljunggren, s. 34-35
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Gavelfasaderna har hörnlisener och ytterligare två lisener mitt på fasaden. Mitt på
gavelfasaderna löper en utskjutande gördelgesims med tegelstenarnas löpsidor murade i ett Vmönster mellan två löpskift. Över och kring fönster finns murade stickbågar.
I övrigt är fasaderna murade med släta väggar i tegel, med en utkragning mot takfoten. Den
tillbyggda delen åt nordväst saknar dock utkragning mot takfoten. Den fd. smedjan åt
nordväst har även den en tegelfasad med blockförband och rundfogar.

Östra lokstallets östra gavelfasad.

Fönster
Gavelsidan mot spårområdet har stickbågsformade enluftsfönster med småspröjsade rutor.
Bågarna är i gjutjärn med nyare invändiga träbågar utan spröjs. Mitt på gavelpartierna finns
ett rundfönster med spröjs.

15

I övrigt är samtliga fönster på det östra rundstallet är delvis igensatta med trapetskorrugerad
plåt. Ytterbågar och fönsterbleck på samtliga fönster är målade i en röd kulör.

Östra lokstallets norra fasad med tvåluftsfönster.

På stallets norra fasad är fönstren stickbågsformade med både trä- och gjutjärnsbågar.
Majoriteten av fönstren är öppningsbara tvåluftsfönster med kopplade träbågar och spröjs.
Fönstren har kopplade träbågar och fönsterlås med hake. Ytterbågarna saknar profilering och
hörnjärn. Innerbågarna har dock viss profilering. I övrigt finns ej öppningsbara fönster med
bågar av gjutjärn och trä med småspröjsade rutor.

Fönster på östra lokstallets norra fasad. Åt vänster: Öppningsbart tvåluftsfönster. Åt höger:
Gjutjärnsfönster med småspröjsade rutor på det östra lokstallet.
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Den fd. smedjan åt nordväst har tvåluftsfönster utan spröjs. Träbågar.
Portar/dörrar
Mot vändskivan finns 14 stycken portar med spår som leder in till lokstallarna.

Fd. smedja

Förråd

Verkstadsdel

Samtliga portar på det östra lokstallet är utbytta under senare tid. Portarna har en rak form.
Innanför dörrarna är hörnen snedskurna bestående av murade partier. Från sydväst räknat:
1, 2, 3 och 5. Vikportar, släta gröna med igensatta fönsteröppningar. Port 1,3,5 har
gångdörrar.
4. Vikport i plåt i EAB-profilplåt. Gråmålad. Fönsteröppningar.
6, 7, 8, 11, 13, 14. Vikport i plåt, yta med svag vertikal randning. Konvexa fönsterrutor i plast.
Runt fönster och i kontakten mellan vikportarnas kontaktytor finns svarta gummilister.
Portarna 14, 11 och 7 har gångdörrar.
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9. Vikport i svagt profilerad plåt, brun. Saknar fönsteröppningar. Gångdörr.
10, 12. Vikport i plåt. Gråmålade. Vikportarna har konvexa plastrutor. Runt fönster och i
kontakten mellan vikportarnas kontaktytor finns svarta gummilister.
Intill varje port finns en hängande pinne, svart- och gulrandig.

Åt vänster: Vik port 1 med dörr, åt höger: vikport 4.

Från vändskivan finns en trädörr in till verkstaden. Dörren har snedställd träpanel. Dörren är
rödmålad. Sidoljus i form av spröjsade fönster. Över dörren trapetskorrugerad plåt och ett
skärmtak i form av ett sadeltak med trapetskorrugerad plåt på järnkonsoller.

Östra lokstallets verkstadsdel.
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Mot baksidan finns en entré till den fd. smedjan i form av dubbeldörr i brun plåt med profil
och fönster och överljus. Över dörren finns ett skärmtak med trapetskorrugerad plåt på
järnkonsoller. Strax öster om den fd. smedjans tillbyggnad finns en entré in till lokstall 1.
dubbeldörr i plåt, brun med fönster. Dörrhålet överensstämmer med fönsteröppningarna och
är troligen ett fd. fönster.
Tak
Taket är ett sadeltak. Taket är lagt med trapetskorrugerad plåt. Taktassarna är profilerade.
Undertak i trä, råspontpanel. På takfall åt söder finns tre huvar. Den fd. smedjan har pulpettak
som är lagt med trapetskorrugerad plåt.
Hängrännorna är svarta i metall med en rundad böj.

Interiör
Interiört rymmer lokstallet en verkstadsdel samt flertalet arbetsutrymmen för service och
garage för loken. Det östra lokstallet har genomgått en uppfräschning invändig under senare
tid. Väggar, tak och bjälkar har därmed målats. Stallarna har fått bröstningar i olika färger,
från starkt orange till lila.

2

8a

1
Se Överliggningen

Lokstallar 8-X

3
7
6
Verkstad
5

4

Skiss över verkstadsdelen med tillhörande utrymmen samt den fd.
smedjan och förråd. Skissen ej skalenlig. Av Linda Gustafsson.

Tillbyggnad åt nordväst
I tillbyggnaden inrymdes till en början en smedja. Senare byggdes här en förrådsexpedition
(3) och ett verktygsförråd (2), se ovan. Enligt muntliga uppgifter och ritningar fanns en ässjan
i smedjan, vilken inte finns kvar idag.57

57

Lundberg, 090219
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1. Entréhall
Golv: Gjutet betonggolv.
Väggar: Väggarna i entéutrymmet har dels putsade väggar och dels vävtapet. Gråmålad
sockel och i övrigt vitmålade väggar.
Tak: Taket putsat och vitmålat.
Övrigt: Enkla och släta vitmålade foder och lister.
2. Verktygsförråd
Golv: Gjutet betonggolv som målats brunt.
Väggar: Putsade väggar målade med en grön bröstning och i övrigt vita.
Tak: Taket är putsat och vitmålat.
3. Förrådsexpedition
Golv: Plastmatta, korkimiterande.
Väggar: Väggar är klädda med väv som målats.
Tak: Förrådsexpeditionen har ett oljat eller lackat trätak.
Övrigt: Enkla och släta vitmålade foder och lister.
4. Verkstad med personalutrymmen
Den sydvästra delen av det östra lokstallet är verkstadsdel, även inrymmande kontor för
fördelning av arbetet (5), pentry tidigare expedition (5), omklädningsrum tidigare utlämning
(6) och toaletter (7). Dessa rum upptar endast halva takhöjden.
Golv: Golvet i verkstadsdelen utgörs av gjutet golv som är målat i en vitgrå kulör.
Väggar: Väggarna i verkstadsdelen är putsade och målade. Sockel gråmålad, i övrigt har
väggen en grön bröstning, som är drygt 1,70 meter, och i övrigt är väggarna vita.
Tak: Brädtak samt takbjälkar vitmålade.

Verkstadsdelen, fasad åt sydöst. På bilden syns de två traverserna, en skiphyvel och resterande fundament i
golvet. Foto: Per Torgén.
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Övrigt: Delar av fönsternischerna i verkstadsdelen igensatta. Kvar finns sex fundament i
golvet som visar den tidigare utrustningens placering. Här fanns svarvar, borrmaskin,
kallpress, smergelmaskin, arborrverk och slipsten. Den enda maskiner som finns kvar är
skiphyveln och två traverser. Här står idag även ett smidesbord som troligen stått inne i
smedjan.58 Här finns även en klocka av äldre modell.

Vänster: Skiphyvel i verkstadsdelen. Höger: Elskåp i verkstadsdelen.

Verkstadsdelen med kontor, pentry, omklädningsrum och toalett.

58

Lundberg, 090219
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5. Expedition och pentry
Golv: I kontorslokalerna finns sk. laminatgolv.
Väggar: I kontorslokalerna är väggarna glasade till hälften, under det glasade partiet finns
släta och vitmålade partier. Övriga väggar är övervägande klädda med väv som målats i
kulörerna grönt och blått med en vit blombård, enstaka partier putsade och målade.
Tak: Vitmålade.
Övrigt: Dörrarna i ”kontorsdelen” är släta vita dörrar med glas. Handtag och nyckelplatta i
rostfritt.
6. Omklädningsrum
Golv: I omklädningsrummet
plastmatta.
Väggar: Väggarna är putsade och
målade.
Tak: 7. Toalett
Golv: Terakottafärgade klinkers
(15 x 15 cm).
Väggar: Väggar klädda med vitt
rektangulärt kakel (19,5 x 9,5 cm) och
i övrigt putsade och målade gula.
Tak: Övrigt: Släta vita toalettdörrar. Vitt
porslin.

8. Stallplats 1 och 2 med fotogentvätt
Stall 1 och 2 inrymmer två arbetsgravar, en sk. sänkgrav samt en fotogentvätt för lösa delar.
Golv: Golven är gjutna betonggolv
Väggar: Väggarna är putsade och har en gråmålad sockel, en orange bröstning och är i övrigt
vitmålade. I väggarnas nedre del finns infälld belysning i form av lysrörsarmatur.
Tak: Taken är klädda med skivor som målats vita, liksom takbjälkar. En I-balkskonstruktion
med en travers, målad i samma kulör som bröstningen.
Övrigt: Arbetsgraven har formgjutna sidor och gallertrappor. Den är ca 16 meter lång, ca 1,5
m djup och ca 1,45 m bred.
Fotogentvätt (8a) har gallergolv samt väggar lika som stallplats 1 och 2.
För att rengöra elanordning på taket finns stegar med säkerhetslås, för att förhindra att man
skadar sig på de 16 000 volt som löper i ledningarna. Först låses dörren ut med en nyckel som
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hänger på kedja och först då lossar en nyckel som gör att man kan fälla fram stegen och
klättra upp på loket. Centralt placerad klocka.

Vy över stall 1och 2. Under gallergolvet som sträcker sig vinkelrätt mot arbetsgravarna ligger sänkgraven.

Sänkgrav med mekanisk domkraft
Sänkgraven i utrymmet används vid byte av hjul/axlar på loken. Sänkgraven ligger vinkelrätt
mot arbetsgravarna och ligger en nivå under dessa. I sänkgraven finns en domkraft för att
kunna hissa upp loket. När sänkgraven inte används är den täckt med gallergolv.

Domkraft i
sänkgraven.
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9. Stallplats 3 och 4
Även i stall 3 och 4 finns två arbetsgravar med formgjutna sidor.
Golv: Golven är gjutna betonggolv.
Väggar: Väggarna är putsade och har en gråmålad sockel, en rödorange bröstning (drygt 170
cm) och är i övrigt vitmålade. I väggarnas nedre del finns nischer för lysrörsarmatur.
Tak: Innertaket klätt med skivor som målats vita liksom bjälkarna. I taket finns ett fackverk
som är vitmålat.
Övrigt: Arbetsgravar med formgjutna sidor samt gallertrappor.
Fönsternischer delvis igensatta, dock synliga konturer i fasaden. Fönster”brädor” målade grå.
Invändiga snickerierna i en ljusgrå kulör. Liksom i stall 1 och 3 finns arbetsstege och klocka.

Stall 3 och 4.

10. Stallplats 5 och 6
Inrymmer två arbetsgravar.
Golv: Golven är gjutna betonggolv. Mot vikportarna ligger huggna stenblock i golvnivå.
Väggar: Väggarna är putsade och har en gråmålad sockel, en grönmålad bröstning (drygt 170
cm) och är i övrigt vitmålade. I väggarnas nedre del finns nischer för lysrörsarmatur.
Tak: Innertaket är klätt med skivor som målats vita liksom de synliga takbjälkarna.
Övrigt: Den östra av de två arbetsgravarna är omgjord 1957-58 som arbetsgrav för sk. M-lok.
Graven är breddad för att möjliggöra inspektion av exempelvis hjulaxlar från utsidan. På
grund av lokens längd har norra väggen vid graven gjorts om med urtag för lokens buffrar.
Arbetsgraven mäter ett djup på ca 120 cm. I arbetsgravens norra ände finns två gjutna trappor
samt ytterligare en gjuten trapp är placerad i mitten av arbetsgravens långsida. Graven är
dessutom kompletterad med räcken och grindar åt norr. Den västra graven var igenlagd med
träplank vid inventeringen. Liksom i föregående stall finns här arbetsstege. Fönster”brädor”
målade grå.
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Breddad grav i
stallplats 5 och 6.

11. Stallplats 7 och 8
Inrymmer två arbetsgravar.
Golv: Golven är gjutna betonggolv. Mot vikportarna ligger huggna stenblock i golvnivå.
Väggar: Väggarna är putsade och målade, med en gråmålad sockel och en bröstning i lila. I
övrigt är väggarna vitmålade. I väggarnas nedre del finns nischer för lysrörsarmatur.
Tak: Innertak och takbjälkar är vitmålade. Fackverk, vitmålat.
Övrigt: De två arbetsgravarna har kanter av huggen granit. Gallertrapp. Tre av de fyra
fönstren har skåror för avrinning av kondenserat vatten. Fönsternischernas fönsterbrädor är
målade i en grå kulör. Liksom i föregående stall finns här arbetsstege.

Östra lokstallet stall 7 och 8.
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12. Stallplats 9 och 10
Inrymmer två arbetsgravar, varav den östra graven vid inventeringen var igenlagd med
träplank.
Golv: Golven är gjutna betonggolv.
Väggar: Väggarna är putsade och målade, med en gråmålad sockel och en bröstning i lila. I
övrigt är väggarna vitmålade. I väggarnas nedre del finns nischer för lysrörsarmatur.
Tak: Innertak av träplank, tak och takbjälkar vitmålade. Fackverk, vitmålat.
Övrigt: den öppna arbetsgraven har sidor av huggna granitblock. Den är ca 90 cm djup samt
mäter ca 15 meter. Gallertrappor. I graven finns rör som troligen haft en uppvärmande
funktion. Vid den östra graven stod vid inventeringen en maskin för riktning av exempelvis
järnstänger. Fyra fönsternischer med skåror för avrinning av kondenserat vatten.

Östra lokstallet stall 9 och 10.

13. Stallplats 11 och 12
Här finns två arbetsgravar. Utrymmet inrymde tidigare en loktvätt som dock inte finns kvar.
Golv: Golven är gjutna betonggolv. Mot portarna ligger granitsten i golvnivå.
Väggar: Väggarna är putsade och målade. Sockel målad i grå kulör, bröstning i ljusblå och i
övrigt är väggarna vita. I väggarnas nedre del finns nischer för lysrörsarmatur.
Tak: Innertak av synliga brädor, innertak samt takbjälkar är vitmålade.
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Övrigt: Arbetsgravarna har sidor av
huggna granitblock som målats
vita. Gallertrapp samt gjuten trapp.
Den östra gravens djup varierar
mellan 50 cm och 80 cm.
Fönsternischer med gråmålade
fönsterbräden med spår för
kondenserande imma. I utrymmet
finns två stycken kolfilter där det
förorenade vattnet från vattencisternen renades innan det gick
vidare ut i avloppssystemet.59

Kolfilter.

14. Stallplats 13 och 14
Här finns två arbetsgravar.
Golv: Golven är gjutna betonggolv.
Väggar: Väggarna putsade och
målade. Gråmålad sockel, bröstning
i ljust gul och i övrigt vita väggar.
Tak: Undertak av brädor vitmålade,
liksom takbjälkar.
Övrigt: Vid stallplats 13 har en
utbyggnad skett, och spåret
förlängts. Arbetsgravarna har sidor
av huggna granitblock som målats
vita.
Mot öst finns även en större dörr.

Utbyggnad och förlängning
av stallplats 13.

59

Nehr Hans, 090415
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2. Västra lokstallet

Bild på västra lokstallet. Ur Hallsbergs kommuns bildarkiv.

Byggnadsår: Stallet uppfördes runt 1905 med plats för 6 lok. Lokstallet är byggt runt en
vändskiva som är 20 meter i diameter.

1905

1920

1932

Årtal okänt.

Skiss av västra lokstallet. Skissen är ej skalenlig. Längst upp på skissen är våning två av
personalutrymmen.
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Tillbyggnationer och ombyggnationer: Västra lokstallet utvidgades 1920 med ytterligare 6
platser som hade lite större längd, vilket syns tydligt i fasaden. 1932 ändrades 10 platser för
rälsjusteringsverk (se utförligare beskrivning nedan).
Användningsområde idag: Idag används byggnaden dels som verkstads- och
uppställningslokal samt personalutrymmen åt Banverket. Delar av byggnaden står tom och
utan uppvärmning.

Exteriör
Grund
Äldre byggnadsdel har sockel av huggen granit som sticker ut en bit utanför murlivet och är
avfasad mot tegelfasaden. Sockeln på den nyare lokstallsdelen från 1920 har en gjuten sockel
med samma utseende som granitsockeln. Den gjutna sockeln har spår av brun färg.
Fasad
Tegelfasaderna och det sydöstra gavelparti mot spårområdet är motsvarande som på västra
lokstallet som för det östra lokstallet.
Mot vändskivan består fasaderna av en blandning mellan vikportar, tegel- och träfasader.
Tegelfasaden är murad med bränt tegel och prydd med att emblem med tre kronor, troligen i
gjutjärn. Dessutom finns även väggpartier klädda med stående fasad panel. Panelen är
rödmålad.

Västra lokstallets östra del.
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Ovan vänster: Emblem med tre
kronor under takfoten. Höger: Foto
av Västra lokstallet från 1974 av
Estrid Esbjörnsson,

Överst: Den sydvästra delen av västra lokstallet är den sk. rälsjusteringsverkstaden. Här rälsjusteringsverkstaden
sedd från vändskivan.
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Den sydvästra delen av västra lokstallet är den sk. rälsjusteringsverkstaden.Verkstadens västra fasad.

Den sydvästra gaveln består av en sk. rälsjusteringsverkstad. Här består fasaderna av stående
fasspontad panel målad i röd kulör. Tillbyggnationerna söder och norr om verkstaden är dels
ett sandstag dels ett fd. batteriförråd.
Fönster
De flesta fönstren på det västra lokstallet är stickbågsformade och delvis igensatta med brun
trapetskorrugerad plåt. Ytterbågar och fönsterbleck är målade i en röd kulör.
Lokstallets norra konvexa fasad har sju stycken treluftsfönster med spröjsade rutor, ungefär
tvåtredjedelar av fönstren är dock igensatt. Ytterbågarna i trä är släta med pressade hörnjärn
med rundade kanter. På fasaden i övrigt finns tvåluftsfönster utan spröjs eller hörnjärn. I
fasaden syns spår av att större och stickbågsformade fönsteröppningar murats igen.

Västra lokstallets
norra fasad med
såväl spröjsade
fönster.
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Västra lokstallets norra fasad med såväl småspröjsade fönster samt mindre tvåluftsfönster.

I övrigt har en fönsteröppning helt satts igen med trapetskorrugerad plåt. Det finns även ett
gjutjärnsfönster med småspröjsade rutor samt ett tvåluftsfönster med fönsterbåge i trä och
småspröjsade rutor, även dessa delvis igensatta.
Det sydöstra gavelpartiet har liksom östra lokstallets gavlar stickbågsfönster samt ett
rundfönster. Fönstren har enkla järnbågar och spröjs med en enkel profil. Lokstallets södra
fasad har treluftsfönster med och utan spröjs samt ett större fönster med småspröjsade rutor.
Dörrar
På den södra fasaden mot vändskivan finns sju lokstallsdörrar, samtliga nya och alla med
varierande utseende. Från öst räknat:
1. Vikport i plåt med EAB-profilplåt, gråmålad. Fönster och gångdörr.
2 och 3. Vikportar i plåt med EAB-profilplåt, rödmålade. Saknar fönsteröppningar.
4. Vikport i plåt med EAB-profilplåt, rödmålad. Gångdött i slät plåt. Dubbla fönsterrader.
5, 6 och 7. Släta vikportar i plåt, rödmålade. Port 7 har gångdörr.
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Höger: Port 1, vänster: Port 2.

Den västra gaveln vid rälsjusteringsverkstaden har två vikportar. Portarna är i EAB-profilplåt,
rödmålade, och med fönsteröppningar.
På den norra fasaden finns en dubbeldörr klädd med liggande fasspontpanel. Dörren är
brunmålad. Över dörren finns ett skärmtak med trapetskorrugerad plåt som vilar på
järnkonsoller. Intill finns en enkel trädörr med ett fönster. Dörren är brunmålad. Ovanför
dörren finns rödmålad träpanel och ett skärmtak med trapetskorrugerad plåt, som vilar på
järnkonsoller.
På den norra fasaden finns även en dubbeldörr klädd med släta träskivor som målats bruna.
Övre delen är stickbågsformad och igensatt med trapetskorrugerad brun plåt. Överdörren
finns en lampa av äldre modell. Ytterligare en dörröppning har satts igen med
trapetskorrugerad brun plåt. Dörröppning i slät plåt, brun. Även här en äldre lampa.
Tak
Sadeltak med trapetskorrugerad plåt samt slät plåt. Den sydvästra delen av taket består av ett
valmat takfall. Ytterligare tillbyggnader mot nordväst har tälttak samt pulpettak. På taket finns
3 huvar och 2 fläktar.
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Interiör
Interiört rymmer östra lokstallet lokstallar, rälsjusteringsverkstad och personalutrymmen.
6b

6c

7a-c

6a
5g-h

5

6

7

5d-f

4
3
2

5a-c

1

Skiss av västra lokstallets rumsfördelning. Skiss av Linda Gustafsson, ej skalenlig.

1. Stall 1
Smalt utrymme med en arbetsgrav.
Golv: Golven är gjutna betonggolv.
Väggar: Ytterväggarna är putsade och målade med en grön bröstning (1,4 meter) och över
den en brun rand (ca 0,9 meter) och ovanför vit. Innerväggen mot stall 2 är klädd med
liggande slät spontad panel. Panelen är målad med en grön bröstning där efter vit och mot
gavelpartiet en mörkbrun kulör.
Tak: Taket består av takbjälkar och ett brädtak. Stora delar av takfallet mot vändskivan består
av nytt virke. Resterande del av innertaket består av mörk träpanel. Även takbjälkarna är
mörka. Fackverk, brunt. I taket finns en huv i galvad plåt, placerad mitt över arbetsgraven.
Idag är dessa för diesellok med fläkt men tidigare bestod de av sk. rökhattar gjutna i ett stycke
för ångloken.
Övrigt: Arbetsgrav med sidor av huggna granitblock. Graven är ca 1,10 meter djup och ca 1,2
meter bred. Graven har en längd av ca 19 meter. Längs med gravarnas kanter finns rör,
troligen för uppvärmning där det cirkulerade varmt vatten. Gallertrapp.
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På väggarna finns äldre belysningsarmarurer. Efter att ångloken inte längre användes i den
ordinarie tågtrafiken användes stall 1 under en tid som uppställningsplats för ett reservånglok.
Ångloket skulle hela tiden hållas med underhållseldning ifall något hände var loket redo att
rycka ut. Samtliga fönster har spår i fönsterbläcket för avrinning av kondenserat vatten.

Överst: Vy över stallplats 1, västra lokstallet. Nedan: Arbetsgrav med sidokanter av huggna granitblock.
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2. Stall 2
Smalt utrymme med en arbetsgrav.
Golv: Golven är gjutna betonggolv.
Väggar: Mellanvägg mot stall 1 är
en vägg av liggande spontpanel som
klätts med skivor i den nedre halvan.
Samtliga väggar har en målad
bröstning i grönt och resterande är
vitmålat. Väggarna delvis putsade.
Tak: Delar av taket har nytt
obehandlat virke. Resterande tak och
takbjälkar är vitmålade. Liksom i stall
1 finns en huv i galvad plåt, för
diesellok med fläkt, placerad mitt över
arbetsgraven.
Övrigt: Arbetsgraven har sidor av
huggna granitblock. Gallertrapp och
värmerör.
Stall 2 användes under en tid som
uppställningsplats för en bärgningsbil i kombination med funktionen
som lokstall. I den nordöstra delen
finns därför spår av en större
öppning som nu delvis är igensatt.
Här finns nu en slät plåtdörr och vid
sidan två höga smala fönster med
spröjs.
Huv över arbetsgrav i stall 2.

3. Stall 3
Innehåller en arbetsgrav med tillhörande sänkgrav, se nedan. Utrymmet innehåller dessutom
utrymmen i en våning som byggts till i utrymmet.
Golv: Golven är gjutna betonggolv. Som skydd över bland annat sänkgraven ligger plank.
Väggar: Väggarna är putsade. Den östra väggen, mot stall 2, har en bröstning i brun kulör
som är ca 2,3 meter och däröver är väggarna vita. Övriga väggar endast vita.och delvis
bestående av stående plank.
Tak: Delar av takfallet mot vändskivan består av nytt virke. Även delar av takbjälkarna består
av nytt virke. Resterande del av innertaket består av mörk träpanel, som kan vara tjärad. I
taket finns dessutom ett sk. fackverk i järn.
Övrigt: I stall 3 inryms två våningshöga ”inbyggda” utrymmen. Det ena utrymmet (åt norr)
har en plankvägg, vitmålad, och en brunmålad spegeldörr. Tillbyggnaden inrymmer en fd.
spiksmedja, som idag är förråd. Utrymme nummer två åt söder innehåller personalutrymmen
och har delvis plankväggar och delvis putsade vita väggar.
Arbetsgraven har sidor av huggna granitblock. I graven finns rör, troligen för värme. På
väggarna finns äldre belysningsarmatur.
Över vikporten ligger en I-balk och på denna finns ett äldre typ av lyftdon.
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Stall 3 åt söder med personalutrymmen mitt i bilden och den fd. spiksmedjan åt höger i bild.

Sänkgraven ligger vinkelrätt mot arbetsgraven och en nivå lägre än denna. Sänkgraven
innehåller en domkraft som drivs med vattenhydraulik som pumpas med handkraft.60 Över
sänkgraven går rälsen att montera bort. Längre bort finns ytterligare räls för att kunna rulla
bort borttagna hjulaxlar. Över sänkgraven ligger idag ett golv med brädor.

Stall 3 med sänkgraven synlig på bilden och den fd. spiksmedjan mitt i bilden.
60

Öhlin Kent, 090330
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Ovan: Numreringar på
plankgolv för att kunna
ta bort och lägga
tillbaka. En romersk V
och VI är inristade i
plankorna.
Nedan: Den hydrauliska
domkraften i
sänkgraven. Foto Per
Torgén.
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4. Fd. spiksmedja
I den fd. spiksmedjan riktades spikar och här fanns en ässja. Spiksmedjan fanns under 1940talet.
Golv: Gjutet betonggolv.
Väggar: Väggarna är vitputsade och vitmålade plankväggar.
Tak: Brädtak, vitmålat.
Övrigt: Utrymmet är idag ett förrådsutrymme innehållande hyllsystem.
5. Lokstall 4 med personalutrymmen
Lokstall 4 inrymmer en arbetsgrav. Delar av utrymmets västra del har delvis byggts in och
blivit personallokaler i två våningar. Åt öster finns ytterligare personalutrymmen.
Golv: Golven är gjutna betonggolv.
Väggar: Väggarna är delvis putsade och målade vita och delvis klädda med liggande slät
panel också målad vit. Tillbyggnad med personalutrymmen åt väster har utvändiga väggar
med fasspontpanel, delvis målad vit och längst ned en vitmålad skiva, troligen masonit.
Tak: Tak till nock med undertak av bräder samt träbalkar. Fackverk. I taket finns en I-balk
som stöd för en travers.
Övrigt: En låg tillbyggnad åt väster innehåller pannrum, förråd och oljebod.

Vy över stallplats 4 med personalutrymmen åt höger och åt vänster i bild. Foto Per Torgén.

5a-c. Personalutrymmen (åt öster)
Från verkstadsdelen nås även förråd/kontor, lunchrum med toalett åt öster. Förrådet nås
genom en liten hall och har ett fönster ut mot verkstaden. Åt andra hållet av hallen ligger ett
lunchrum med toalett.
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5a Hall
Golv: Troligen linoleummatta, brun kulör.
Väggar: Troligen putsade väggar, vita.
Tak: 5b. Förråd
Golv: Troligen linoleummatta, brun kulör. Lika som i hall.
Väggar: Troligen putsade och målade väggar.
Tak: Troligen skivor, vitmålade.
5c. Lunchrum
Golv: I köket finns en plastmatta på golvet.
Väggar: Vitmålade släta väggar med en grön målad bård.
Tak: Tak med skivor, vitmålat. Mot taket finns en hålkärlslist.
Övrigt: Lunchrummet har äldre skåpinredning från omkring 1940-talet. Släta luckor målade
med en mintgrön kulör. Skåpbeslag i rostfritt stål. Enkla golvsocklar och dörrfoder. Skafferi i
hörnet invid toaletten med ett hyllsystem.
5d. Toalett
Golv: Grå klinkers (15x15 cm).
Väggar: Toalett väggar liksom lunchrum
Tak: Övrigt: Vitt sanitetsporslin.

Vägg i det nuvarande lunchrummet med skåp och hyllor.
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5d-g. Personalutrymmen (åt väster)
Åt väster finns personallokaler i två våningar. Bottenvåningen inrymmer matrum och toaletter
medan övervåningen rymmer skåprum med toalett och dusch.
5d. Matrum/kontor
Golv: Har en mönstrad plastmatta på golvet.
Väggar: Väggarna har en hög slät bröstning som kröns av en profilerad list. Bröstningen är
målad i en ljusbeige kulör. Ovanför bröstningen finns randiga tapeter
Tak: Mot taket en profilerade taklist. Taket består av skivor med lister…
Övrigt: Enstaka äldre elkontakter.

Matrum/kontor.

5e. Två toaletter
Golv: Terrakottafärgade klinkers
Väggar: Putsade väggar målade gröna.
Tak: Övrigt: Vitt sanitetsporslin. In till toaletterna leder spegeldörrar med fyra speglar. Dörrfoder
i enkelt utförande.
Personalrum på andra våningen
Upp till övervåningens skåprum leder en trappa. Trapp med sättsteg i trä och plansteg troligen
med linoleummatta. Trappräcket är runt och trärent.
5f. Skåprum
Golv: Terrakottafärgade klinkers (15x15 cm).
Väggar: Väggarna i skåprummet är putsade på en vassmatta som underlag. Sedan målade i
en ljust grågrön kulör.
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Tak: Taket är liksom väggarna putsade på en vassmatta och därefter vitmålat. I taket finns en
stor skada som orsakats av ett läckande yttertak.
Övrigt: Enkla dörromfattningar och golvsocklar målade i en gröngrå kulör. Släta dörrar med
handtag i rostfritt stål. Lös skåpinredning.
5g. Tvättrum och toaletter
Golv: Terrakottafärgade klinkers (15x15 cm) samt sockel.
Väggar: I tvättrum och toaletter är väggarna kaklade med vitt kakel och målade cremevita.
Tak: Övrigt: Vitt sanitetsporslin. Toalettstol med träsits.

Vänster: Skåprummet med toalett, duschrum och tvättrum i den bakre delen. Höger: Tvättrum.

6. Lokstall 5
Innehåller två arbetsgravar. I lokstallets bakre och norra del finns ett fd. pannrum och en
tillbyggnad i två våningar med snickeri, verkstad, och kontor.
Golv: Troligen asfalterat.
Väggar: Lokstallets väggar är delvis vitputsade och den östra väggen troligen klädd med
gipsskivor utan ytbehandling. I den södra fasaden finns tre vikportar.
Tak: Taket går ända upp i nock och takbjälkar och undertak är synliga. Två stycken pelare i
rummet som delvis bär upp takkonstruktionen. Takkonstruktionen är på sina ställen förstärkt
med I-balkar. Takbjälkar och innertak är vitmålade. I taket finns äldre belysningsarmatur.
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Övrigt: Över två arbetsgravar ligger ett rostfritt galler. Dessutom finns rälsen av troligen en
tredje arbetsgrav kvar, mellan rälsen är det ett gjutet golv.

Vy över lokstall 5. I bortre delen av bilden
förråds och kontorsutrymmen i två våningar.

6a. Pannrum
I lokstallets bakre och norra del finns ett
fd. pannrum.
Golv: Väggar: Putsade och vita.
Tak: Övrigt: Dörren in till pannrummet har
fiskbenpanel och målad i en brunröd
kulör med ett snedställt handtag.
Tillbyggnad i två våningar i lokstall 5
norra del. Tillbyggnaden är murad i
skifferbaserad lättbetong från omkring
mitten av 1900-talet som putsats och
avfärgats vit. Till övervåningen leder en
trappa i trä, målad brunröd och vit.
Dörrar in i trä med släta enkla dörrfoder
i rödbrun kulör.
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6b-c. Arbetsrum och kontor (bottenvåning)
Golv: Linoleummatta.
Väggar: Putsade och vita.
Tak: Putsat och vitt.
6d-e. Förrådsutrymmen (bottenvåning)
Golv: Väggar: Putsade väggar.
Tak: 6f. Förrådsutrymmen (övervåning)
Golv: Väggar: Troligen lättbetongväggar som är putsade och avfärgade vita. Den ena halvan av
rummet är avdelad med en enkel plankvägg, vitmålad.
Tak: Taket följer yttertakets lutning och består av slät träpanel som är vitmålad.
Övrigt: I rummet finns ett hyllsystem. Äldre belysningsarmaturer.

Vänster: Förrådsrum på övervåningen. Höger: Förrådsrum på bottenvåningen.

7. Rälsjusteringsverkstad
När stationen elektrifierades 1932 minskade behovet av stallar och delar av västra lokstallet
byggdes om till rälsjuteringsverkstad.61 I dagligt tal kallad rälskapen. Rälerna riktades,
kapades och svetsades äldre räler (dvs räls) samman till större längder. När rälerna blev
61

Statsbanestationer (1938), s. 45
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längre fick tågsätten en jämnare gång. Även rälsspik riktades och här utfördes även
bultarbeten. Efter bara några år automatiserades arbetet genom att man köpte in en eldriven
stomsvetsmaskin 1935. Omkring 1960 jobbade här omkring 60 man och detta var då den
enda anläggningen i landet. Hit kom räler för att riktas och svetsas från hela Sverige. En stor
upplagsplats fanns väster om rälsjusteringsverkstan. 1940 tillverkades 38 meter långa räler i
rälsjusteringsverkstaden. Efter 1969 började rälsjusteringsverkstaden i Hallsberg bli omodern
och för att tillverka längre räler behövdes en större lokal. En ny rälsverkstad byggdes i
Sannahed där räler upp till 200 meter kunde svetsas ihop.62
Golv: Troligen asfalterat och gjutet.
Väggar: Väggarna är delvis putsade och delvis klädda med skivor. Väggen mellan
rälsjusteringsverkstaden och lokstall 5 är isolerat med plast.
Tak: Undertak av panel, takbjälkar och undertak målade vita. Två stycken pelare i rummet bär
delvis upp takkonstruktionen. I taket finns en stor I-balk med en lyfttravers.
Övrigt:

I rälsjusteringsverkstadens västra del finns en ”byggnad” innehållande verkstad och
personalutrymmen.
7a. Verkstad
Golv: Gjutet golv.
Väggar: Putsade väggar och väggar troligen klädda med gipsskivor. Målade med bröstning i
ljusgrön och i övrigt vitt.
Tak: Övrigt: I verkstaden finns svarv, pelarborr, bänkslipmaksin och en ässja.

62

Nilsson (u.å)
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7b. Personalutrymme
Golv: Plastmatta på golv, vit- och svartrutig.
Väggar: Släta väggar, målade gröna.
Tak: Skivor i tak, målade vita.
7c. Förråd.
Golv: Brunmålat golv.
Väggar: Stående slät panel, vitmålad.
Tak: Slät panel, vitmålad.

Personalutrymmen i
rälsjusterings
-verkstaden.

Åt vänster:
ässja
Åt höger:
personalutrymmen.
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3. Överliggningsbyggnad
Vid större lokomotivstationer, som i exempelvis Hallsberg, uppfördes även
lokomotivstationsbyggnader med förrådsrum, smedja, kontor och överliggning för
tågpersonal.63 Som en följd av att Hallsbergs lokstation fick en allt större betydelse under
1890-talet bland annat genom en ökning av tåg behövdes fler övernattningsmöjligheter samt
större expeditions-, verkstads- och förrådslokaler.64

Överliggningens norra fasad. Åt höger i bild den fd. lokverkstaden, och till vänster i bild östra lokstallet.

Byggnadsår: En expeditions- och överliggningsbyggnad i tre våningar började uppföras
omkring 1897 i samband med att den västra lokstallscirkeln byggdes.65
Ursprungligt användningsområde: Till en början inrymdes här i byggnadens bottenvåning
expedition, förråd, verkstad (till 1907) samt överliggningsrum. På andra våningen fanns 10
överliggningsrum samt lokmästarens lägenhet. På tredje våningen fanns 10 överliggningsrum
samt tvätt och dusch. 66

63

Statens järnvägar 1905-1931 (1906), s. 361-364
Hallenius (1939), ca s. 265
65
Hallenius (1939), ca s. 265 och framåt
66
Hallenius (1939), ca s. 265
64
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Tillbyggnationer och ombyggnationer: 1918 ändrades takfallet till ett mansardtak varvid
ytterligare en våning med 10 rum inrymdes under takfallet.67 1957-58 byggdes fler rum om
och oljeförrådet blev expedition.68

Överliggningsbyggnaden före 1905, då det västra lokstallet fortfarande inte var byggt. Överliggningen
har på bilden endast sina ursprungliga tre våningar. Vykort ur Per-Åke Ihs samlingar.

Användningsområde idag: Idag används byggnaden som kontor och expeditionsrum för
Green Cargo, här finns överliggningsrum/hotellverksamhet som sköts av Traffic Care och
dagrum för godslokförare. Här finns även förrådsutrymmen för Hectorrail samt EuroMaint.
Delar av byggnaden står tom.

Exteriör
Grund
Sockel i finhuggen granit. Sockeln är
murad i två skift där murstenarna har
avfasade kanter uppåt. I sockeln
finns källarfönster med gjutjärns
bågar med korslagda spröjs.

67
68

Hallenius (1939), ca s. 265
Nilsson (u.å)
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Fasad
Liksom övriga byggnader har överliggningsbyggnaden murade fasader i rött tegel. Fasaderna
är murade i sk. blockförband med rundfogar.
Fasaden är utsmyckad med en mittelgördelgesims som löper över bottenvåningens fönster.
Gesimsen består av tegelstenar i ett V-mönster samt en utkragning. Över gesimsen ligger en
avtäckning av svart plåt. En andra mindre horisontell utsmyckning av fasaden i form av en
mindre utkragning i fasaden ligger mellan första och andra våningen. Dessutom finns ljusare
tegel i dekorativa band i fasaden. Mot takfoten kröns fasaden av en utkragning.
Fasaden mot spårområdet dekoreras med ett utskjutande mittparti som sträcker sig upp till
taknocken. Mittpartiets övre del dekoreras av hörnpilastrar.

Södra fasaden av överliggningsbyggnaden.

Fönster
Samtliga fönsterbågarna är stickbågsformade.
Större delen av fönstren har korsposter. På
översta våningen har fönster endast en
tvärlagd post. I trapphuset har fönstren
småpröjsade rutor. Mot spårområdet har
mittpartiet större fönsteröppningar, förutom
stickbågiga är de även rundbågiga med två
tvärposter. Samtliga fönster är målade i en
röd kulör.
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Dörrar
Entrédörren är en trädörr med glasade partier som är rundade upptill. I nederkant är en plåt
monterad på dörren. Dörren är stickbågsformad och rödmålad. En liknande dörr finns
mellan överliggningen och östra lokstallet, den är dock inte stickbågsformad och har ett
överljus i form av småspröjsade rutor.
På den norra fasaden finns en brunlackad slät plåtdörr in till förrådsytrymme. Över dörren
finns smal fasspontpanel, brunmålad.

Åt vänster: Huvudentré mot norr. Åt höger: Entré mellan överliggningen och östra lokstallet mot
spårområdet.

Tak
Överliggningen har ett delvis valmat mansardtak. Taket är klätt med svart bandplåt. På taket
finns 10 stycken takkupor med runt takfall. Takkuporna har tvåluftsfönster. Dessutom finns
två plåtinklädda skorstenar. Såväl fram och baksidan utsmyckas av frontespiser med sadeltak.

50

Interiör
Våning 1
På våning ett finns kontorsutrymmen för Green Cargo. Dessutom finns toalett och
förrådsutrymmen.

2

13a

1

6

9

7a
4

13b

12

3

10

5
7

8

1. Trapphus
Golv: Entréhall och trappsteg är lagda med
grå och vita klinkers. I bottenvåningens
entréhall är de lagda i ett rutmönster.
Väggar: Väggarna är putsade och vitmålade.
Tak: Putsat och vitmålat tak.

Entréhallen i Överliggningsbyggnaden. Vy över
passage till östra lokstallet.
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11

Övrigt: U-formad trapp med en trappavsatser. Trappräcken med gjutjärnsstoplar med
stiliserade blomdekorationer. Rund räckesståndare. med profilering som avslutas med en
rund kula. Vitmålade. Räckesöverliggare i behandlat trä. I byggnadens övre del har trappen
trästolpar och fyrkantig räckesståndare med avfasade hörn som avslutas med en rundad
Räckesöverliggare rund.

Trapphuset med stolpar i gjutjärn samt
profilering av trappsteg i terazzo.

2. Kontorsrum - ej tillgängligt vid inventeringen.
3. Fikarum
Golv: Troligen linoleummatta.
Väggar: Väggar tapetserade.
Tak: Vita plattor i tak.
Övrigt: Fönsterbräder med skiva i mönster liknande virrvarr. Nya golcsocklar omålade.
4. Kontorsrum - ej tillgängligt vid inventeringen.
5. Vilrum
Golv: Linoleummatta
Väggar: Delvis tapetserade, delvis troligen putsade och målade i en ljust gul kulör.
Tak: Vita skivor i tak. Hålkärlslist vitmålad.
Övrigt: Djup dörrnisch med speglar. Ursprungliga lister och foder.
6. Korridor
Golv: Golvet lagt med linoleumplattor, brungråmellerade.
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Väggar: Väggarna är tapetserade.
Tak : Vita plattor i tak.
Övrigt: Spegeldörrar, delvis glasade i översta spegeln. Enkla omålade golvsocklar och
dörrfoder. Dörrfoder målade i samma kulör som dörrar. I slutet på korridoren elcentral.
7a. Hall med toalett
Golv: Lika som i korridor.
Väggar: Lika som i korridor.
Tak: Övrigt: Från hallen nås en toalett med terakottafärgad klinkers (15 x 15 cm)på golvet och
sockel, putsade gula väggar, samt vitmålat tak. Vitt santitetsporslin. Vitt kakel (15 x 15 cm)
över handfat.
7. Uppehållsrum med kapprum och toaletter
Golv: Linoleummatta, brun.
Väggar: Väggarna är tapetserade.
Tak: Skivor i tak, vita.
Övrigt: Mot rum 8 en delvis uppglasad vägg. Enkla lister och foder. Nya släta dörrar.
8. Vilrum
Golv: Linoleummatta, blå.
Väggar: Väggarna tapetserade.
Tak: Skivor, vita.
Övrigt: Enkla lister och foder.
9. Toaletter
Golv: Terakottafärgade klinkers (15x15 cm).
Väggar: Väggarna troligen putsade och målade ljust rosa, över handfaten rader av vitt kakel
(15 x15 cm).
Tak: Vitmålat tak.
Övrigt: Släta vita dörrar in till toaletterna. Enkla vita dörrfoder och golvlister.
10. Kontor - ej tillgängligt under inventeringen.
11. Uppehållsrum - ej tillgängligt under inventeringen.
12. Kontor - ej tillgängligt under inventeringen.
13 och 13 a. Förråd
Golv: Gjutet golv.
Väggar: Putsade väggar, med en bröstning delvis i grönt och delvis i grått.
Tak: Putsat och vitmålat tak.
Övrigt: Hyllsystem
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Våning 2
Andra våningen inrymmer sk. dagrum för lokförare. Här finns skåprum, kontor och
samlingslokaler. Golvlister delvis nya. Väggar målade och tapetserade. Dörrnischer finns
kvar dock nya dörrar utbytta till släta dörrblad, delvis gabondörrar. Fönsterbrädor i kalksten.

14

15

20

21

22

13

19
16

17

23
18

13. Korridor med toalett
Golv: Troligen linoleummatta.
Väggar: I den västra delen väggar
klädda med vävtapet, blåmålade. I den
östra delen slätputsade väggar, målade
rosa.
Tak: Vita skivor.
Övrigt: In till samtliga rum i den östra
korridorsdelen finns djupa dörrnischer
med speglar. Dörrnischerna
kompletterade med nya dörrar i form av
gabondörrar. I den östra korridorsdelen
enkla vita golvlister och dörrfoder.
Fönsterfoder i korridoren i kalksten.
I korridoren nås toalett, golv grå klinkers
och vit sockel, vägg troligen putsad och
gråmålad samt vitt tak. Vitt
santitetsporslin.
14. Undervisningsrum - ej tillgängligt
under inventeringen
15. Kontor
Golv: Plastmatta.
Väggar: Tapeter.

Rum 16 med ursprunglig dörrnisch och nyare gabondörr.
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Tak: Troligen putsat tak, vitmålat.
Hålkärlslist.
Övrigt: Urprungliga foder och lister.
Fönsterbräda i kalksten.
16. Fackligt kontor- ej tillgängligt under inventeringen
17. Lunch- och fikarum med pentry
Golv: Ljusbrunspräcklig linoleummatta
Väggar: Tapetserade väggar.
Tak: Vita skivor i tak.
Övrigt: Ursprungliga golvsocklar, fönster- och dörrfoder med fodersocklar. Fönsterbräda i
kalksten.
18. Samlingrum
Golv: Plast- eller linoleummatta, brun/vit.
Väggar: Väggarna tapetserade.
Tak: Vita skivor i taket och enkla taklister. Innertaket sluttar mot byggnadens mitt.
Övrigt: Enkla vita lister. Fönsterbräda i kalksten. Här finns kylskåp, kaffeautomat mm.
19. Hall med toaletter
Golv: Lika som rum 19.
Väggar: Lika som rum 19.
Tak: Lika som rum 19.
Övrigt: In till städrum en
gabondörr. Städrum med
korkimiterande plastmatta, skivor
på väggar och i tak målade ljust
gula. Äldre elkontakter.
20. Förråd.
Golv: Linoleummatta.
Väggar: väv på väggar, målad i en
ljust gul kulör.
Tak: Taket klätt med vävtapet,
målad vit. Hårkärllist.
Övrigt: Förrådet är indelat i två
med en enkel vägg som ej går upp
till tak. Fönsterbräda i kalksten.
21. Kontor
Golv: Lika som i korridor.
Väggar: Vävtapet, målad ljust blå.
Tak: Vävtapet, målad vit.
Hålkärlslist.
Övrigt: Fönsterbrädor av kalksten.
Kontorsrum på andra våningen, rum 21.
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22. Tvättställsrum med duschrum.
Golv: Troligen en plastmatta.
Väggar: Vävtapet, målad vit med lila bård.
Tak: Vävtapet, målad vit. Hålkärlslist.
Övrigt: Fönsterbrädor av kalksten. Duschrum med plastmatta på golv och väggar. Vitt tak. In
till duschrummet en slät dörr med en mörkgrå ”Perstorpsplatta”.
23. Skåprum
Golv: Troligen en linoleummatta
Väggar: Klädda med vävtapet och målade ljust blå.
Tak: Vita skivor i tak.
Övrigt: Fönsterbrädor av kalksten. Ursprungliga golvlister. Lös skåpinredning.
Våning 3
Från början inrymde det tredje våningsplanet överliggningsrum. Senare byggdes här
kontorslokaler. Idag står våningsplanet tomt. Kvar finns bland annat spegeldörrar,
golvsocklar och dörrnischer. Fönsternischer med bland annat perstorpsplattan Virrvarr.
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24. Korridor
Golv: Linoleummatta, grå.
Väggar: Troligen putsade och målade med en blåflammig bröstning som avslutas med grå
linjer och i övrigt vita väggar.
Tak: Ljudisolerande skivor, vita.
Övrigt: Delvis ursprungliga profilerade lister och foder. Dörrnischer med speglar, delvis
finns spegeldörrarna kvar.
25. Kontor
Golv: Troligen en plastmatta med korkimiternade mönster.
Väggar: Vävtapet, målad.
Tak: Vävtapet målad vit. Hålkärlslist.
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Övrigt: Delvis finns ursprungliga fönsteroch dörrfoder, golvsocklar. I fönsternisch
”Perstorpsplatta” med ljust mönster.
26. Kontor
Golv: Linoleummatta, gulbrun.
Väggar: Tapetserade, gulrandig.
Tak: Plattor med hål. Vita.
Övrigt: Ursprungliga vita golvsocklar och
fönsteromfattningar. Dörr mot korridor
nyare slät dörr med släta foder. Äldre
dörrnisch mot korridor finns kvar men är
igensatt.
27. Kontor
Golv: Linoleummatta, grå.
Väggar: Tapetserade.
Tak: Troligen putsat, vitmålat.
Övrigt: Samtliga snickerier ursprungliga.
28. Samlingsrum
Golv: Linoleummatta, brunmellerad.
Väggar: Tapetserade samt vitmålade.
Tak: Vitmålade skivor med lister.
Övrigt: Nya golvsocklar.
Fönsternischer rum 27, våningsplan 3.

28 a. Hall med toalett/duschrum
Golv: I hall platsmatta, brun och klinkersimiterande. I toalett/duschutrymme troligen
linoleummatta.
Väggar: I hall strukturtapet. I toalett/duschrum våtrumstapet i 70-tals stil (orangeblommor på
vit botten). Gult kakel över handfat.
Tak: Vitmålat tak.
Övrigt: I hallen finns skåpinredning. Till toalett/dusch en gabondörr och här finns vitt
santitetsporslin. Trappavsats i hallen och en igensatt dörröppning.
29. Städutrymme
Golv: Linoleummatta, blå.
Väggar: Troligen putsade väggar, målade ljust rosa.
Tak: Målat tak.
Övrigt: Städutrymmet har såväl släta som profilerade snickerier. Två dörrar i den bakre delen
med handtag i rostfritt material samt plast.
29 a. Hall
Golv: Lika som samlingsrum (31)
Väggar: Vävtapet, målade vita.
Tak: Vävtapet i tak, målad vit.
Övrigt: I garderobsnisch plastmatta på golv, vävtapet på väggar och i tak.
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30. Kontor
Golv: Linoleummatta, blå.
Väggar: Tapetserade.
Tak: Troligen putsat, och målat. Hålkärlslist.
Övrigt: Bevarade snickerier. Liknande Perstorpsplattor i fönsternisch.
31. Kontor
Golv: Plastmatta med
korkimitation.
Väggar: Delvis tapetserade
och i övrigt vävtapet, vitmålad.
Tak: Vitmålat tak. Hålkärlslist.
Övrigt: Samtliga snickerier
bevarade. Rummet har tidigare
bestått av två rum och delar av
den gamla väggen finns
sparad.
32. Kontor
Golv: Linoleummatta.
Väggar: Tapetserade, orange
och randig.
Tak: Vävtapet i tak, vitmålad.
Hålkärlslister.
Övrigt: Samtliga snickerier
bevarade. Rummet har tidigare
bestått av två rum och delar av
den gamla väggen samt
kapprum finns sparad.
Tredje våningen, rum 32. Rest av kapprum.
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Våning 4
På våning fyra finns överliggningsrum. Våningsplanet är iordningsställt under början av
1990-talet.69
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33. Korridor
Golv: Linoleummatta i en brun/röd kulör, vissa mittpartier i en ljusare kulör.
Väggar: Troligen putsade och målade i en blå kulör.
Tak: Troligen putsat och målat vitt.
Övrigt: Nya dörrfoder och golvsocklar, vita. Dörrbladen är formpressade.
34-38 och 42-46. Överliggningsrum
Golv: Linoleummatta.
Väggar: Tapetserade väggar.
Tak: Troligen putsat tak som målats vitt.
Övrigt: Helkaklade badrum med vita kakel och klinkers 15x15 cm. Vitt porslin.
39. Hall med städförråd och toalett
Golv: Lika som korridor.
Väggar: Lika som korridor.
Tak: Lika som korridor.
Övrigt: Städförråd med plastmatta på golv, brunprickiga våtrumstapeter och vitmålat tak.
Duschrum med troligen en plastmatta på golvet, våtrumstapet på väggar samt vitmålat tak.
Duschkabin. Den ena toaletten är numera linneförråd. De har dock plastmatta på golv, vita
putsade väggar vitmålat tak. Släta snickerier.
40. Uppehållsrum
Golv: Linoleummatta.
69

Nehr Hans, 090325
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Väggar: Tapetserade.
Tak: Vitmålat tak och nya snickerier.
Övrigt: Släta snickerier.
41. Kök
Golv: Linoleummatta.
Väggar: Tapetserade.
Tak: Vitmålat tak.
Övrigt: Släta snickerier.

Överliggningsrum på fjärde våningen. Foto Per Torgén.
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4. Fd. lokverkstad (idag personalbyggnad)
Byggnadsår: Byggnaden uppfördes 1907 som lokverkstad och med ett ångpannerum.

Fd. lokverkstadens västra fasad. Åt vänster syns pannrummet och i bakgrunden skorstenen.

Ursprungligt användningsområde: Byggnadens ursprungliga användningsområde var som
lokverkstad, vilket den fungerade som fram till 1930. (Se bilaga.) 1930 blev större delen av
byggnaden badinrättning. (Se bilaga.) Den var då den enda i sitt slag i Hallsberg och flitigt
besökt av allmänheten och stängdes först 1967 då Alléhallen invigdes.70
1957-58 inreddes ett lunchrum på bottenvåningen, strax in till höger på bottenvåningen.
Samtidigt inreddes ett skåp- och tvättrum på övervåningen, som tidigare inrymt dag- och
matrum samt tvättrum.71 (Se bilaga.)
Tillbyggnationer och ombyggnationer: Kring mitten av 1970-talet inryms den fd.
lokverkstaden mer till omklädningsrum med skåp och duschrum samt matsal för personalen.
(Se bilaga.)
70
71

Hallsbergs station 1939-1969 av Axel Nilsson, kopia på Hallsbergs bibliotek
Hallsbergs station 1939-1969 av Axel Nilsson, kopia på Hallsbergs bibliotek
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Användningsområde idag: Idag används byggnaden till personalbyggnad med omklädningsoch duschutrymmen.

Exteriör
Grund
Låg granitstens grund, grundstenarna delvis huggna med en
avfasad kant mot fasaden. I
nederkant har grundstenarna en
mer rustik yta.

Fasad
Liksom övriga tegelbyggnader inom det inventerade området är fasaden murad i sk.
blockförband med rundfogar. En gördelgesims i svag relief mot resterande del av fasaden
löper runt byggnaden, under takfoten på kortsidorna samt över gavlarna. Gesimsens har ett Vmönster, lika som på lokstallarnas gavlar, samt ett band av stående tegelstenar.
Även under gavelpartiernas takfot löper en dekorativ murning som ligger i liv med fasaden i
övrigt. Samma murning återfinns även under takfoten på pannrummet åt norr.
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Fönster
I fasaden finns såväl stickbågsformade och rektangulära fönster och fönsteröppningar.
Samtliga fönster är målade i en röd kulör.
I själva huvudbyggnaden utgörs fönstren av sexdelade kopplade tvåluftsfönster. Mot söder
och öster finns liggande treluftsfönster utan spröjs. Delar av fasaden består av putsade partier,
där äldre fönstersättning ändrats eller större fönsteröppningar förminskats.
Pannrumsbyggnaden har stickbågsformade korspostfönster. På den östra fasaden syns tydligt
hur äldre fönsteröppningar murats igen.

Den fd. lokverkstadens östra fasad, med delvis igenputsade fönsteröppningar.

Dörrar
Huvudentrén på den västra gaveln är en dubbeldörr, som ej är ursprunglig. Dörren har brun
stående träpanel och två fönsterrutor. Nedre delen är klädd med plåt. Dörren har överljus i
form av en stickbågsformad fönsteröppning med spröjade rutor. Fönstret är målat i samma
röda kulör som resterade fönster på byggnaden.
På ena gavelsidan finns en utrymningsväg med en balkongdörr. Dörren är rödmålad och har
nedtill en smal ribbpanel och är glasad upptill.
Pannrummet har en röd dubbeldörr med två glasrutor och plåtklädda framsidor. Överljus i
form av stickbågsformat fönster.
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Pannrumsbyggnaden not norr. Åt vänster i bild syns skorstenen som numer är plåtinklädd.

Tak
Huvudbyggnaden har ett sadeltak som är klätt med betongtegel. Pannrumsdelen som ligger i
vinkel har också ett sadeltak täckt med papp. Undertak av trä med mörk ytbehandling.
Huvudbyggnaden har enkla taktassar.
Undertak på
pannrumsdel i
pärlspontpanel.
På pannrumsdelen
är dessutom
taktassarna
profilerade. Bruna
vindskivor i trä,
med svart
plåtavtäckning.
Svarta stuprör
med runda böjar.

Övrigt
Ursprungligen fanns en skorsten murad i tegel. Denna revs under mitten av 1980-talet och
ersattes då med en stålskorsten som mäter 22,5 meter.72
72

Hallsbergs kommunarkiv, bygglovarkiv, Nr. 49651
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Interiör
Bottenvåning
Idag finns på bottenvåningen skåp-/omklädningsrum, duschrum, bastu, toalett och övriga
förrådsutrymmen. I entréhallen finns den fd. biljettluckan där baderskan satt.
9

4 4

8
2

1

5 5

6 6
3

7 7

Ritning av fd. lokverkstadens bottenvåning (obs ej skalenlig).

1. Entréhall
Golv: Entréhall med ett terrazzogolv med vit och svart ballast.
Väggar: Väggarna är putsade och målade med en ljusblå bröstning som avslutas med mörkare
blå linje. I övrigt är väggarna vita. Till höger innan för entrédörren finns en träimiterande
panel. I trapphuset på övervåningen är väggarna klädda med skivor som målats.
Tak: Vitmålat tak. Hålkärlslist.
Övrigt: Från entréhallen leder en trapp upp till övervåningen. På trappstegen ligger en
linoleummatta. En rund ledstång längs väggen i behandlat trä. Trappräcket består av
korslagda träribbor. Överliggaren är rundad. Räckesståndaren är kantig med avfasade hörn.
Trappräcket är målat i olika blå nyanser. I entréhallen finns släta foder och lister.
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Entréhallen med baderskans utrymme och trappan upp till övervåningen.

I entréhallen finns spegeldörrar. De större spegeldörrarna har fyra speglar medan de mindre
endast har tre speglar. På några dörrar har den översta spegeln avlägsnats och ersatts med ett
”galler”. På enstaka dörrar har dessutom speglarna dolts bakom en påspikad skiva. Dörrarna
har trycken och sk. långskyltar i mässing eller nyare i rostfritt stål. Dörrar och foder är i enkelt
utförande och målade i olika blå nyanser. Några dörrar har överljus.
1a. Toalett
Golv: Linoleummatta, rödbrun.
Väggar: Delar av väggen kaklade med rektangulärt vitt kakel. I övrigt troligen putsade och
målade vita.
Tak: vitmålat tak.
Övrigt: Vitt sanitetsporslin.
2. Baderskans rum
Golv: Troligen plastmatta.
Väggar: Väggarna är putsade och målade cremevita.
Tak: Taket är troligen putsat och målat vitt. Hålkärlslist.
Övrigt: Fönsternisch med perstorpsplattor sk. virrvarrmönster. Profilerade lister. Spegeldörr in
till intilliggande torkrum. Betjäningsluckan finns bevarad.
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3, 4 och 5. Omklädningsrum
Golv: Omklädningsrummen har plastmattor i
olika kulörer.
Väggar: Väggarna är klädda med väv och
målade cremevita.
Tak: Troligen skivor som målats vita.
Övrigt: Profilerade golvlister och dörrfoder
men även släta dörrfoder. Lös skåpinredning.
Anslutande toalett se nedan, 5a.
5a. Toalett
Golv: Troligen plastmatta, röd/rosa.
Väggar: Vävtapeter, målade ljust gula.
Tak: Troligen putsat tak, målat vitt.
Övrigt: Vitt sanitetsporslin.
6. Passage
Golv: Plastmatta, grön och räfflad.
Väggar: Väggarna är klädda med vävtapet,
målade svagt gula.
Tak: Omklädningsrum samt spegeldörr med överljus.

7. Duschrum
Golv: Dessutom finns ett duschrum med terrazzogolv lika som i entréhallen.
Väggar: På väggarna vitt kakel (15x15 cm) och i övrigt är väggarna klädda med vävtapet och
målade vita.
Tak: Vävtapeter, målade vita.
Övrigt: Vita porslinshandfat.

Duschutrymme.
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8. Torkrum
Golv: Väggar: Delvis putsade väggar delvis klädda med ohyvlad panel. Väggarna målade med en
grön bröstning och i övrigt vitt.
Tak: -

Torkrum. Foto Per Torgén.

9. Pannrum
Golv: Väggar: Delvis putsade väggar, grönmålad bröstning och i övrigt vitmålade.
Tak: Skivor som målats vita.
Övrigt: Värmepannor.

Pannrum. Foto Per Torgén.
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Övervåning
På övervåningen finns fd. omklädningsrum med dusch för kvinnliga arbetare samt en matsal/
samlingsrum. På övervåningen är dörrarna släta med rostfria handtag.

12
1

11

10

Ritning av fd. lokverkstadens övervåning (obs ej skalenlig).

10. Omklädningsrum med dusch
Golv: Troligen en linoleummatta, blå. I duschrum en troligen plastmatta.
Väggar: Väggarna är klädda med vävtapet och målade, cremevit. I duschutrymme delvis
kakel delvis målade skivor.
Tak: Skivor som målats vita. Hålkärllist.
11. Matsal/samlingsrum
Golv: Linoleummatta, brunmellerad.
Väggar: Väggarna är klädda med väv och målade, cremevit. På vissa väggar sitter en list på
ca en meters höjd, lackad furulist.
Tak: Taket är ett sk, tredingstak. Taket sitter skivor som är målade vita. Hålkärlslist.
Övrigt: På den östra väggen finns en utgång till balkong/brandutgång. Här finns ett pentry.
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Matsal/samlingsrum på övervåningen av personalbyggnaden.

12. Mindre samlingsrum med toalett
Golv: Blå golvmatta, lika som i duschutrymme.
Väggar: Väggarna är klädda med vävtapet och målade cremevita.
Tak: Vita skivor.
Övrigt: I toaletten ligger teracottafärgade klinkers (15x15 cm) på golvet, en rundad sockel.
Väggarna delvis med rektangulärt vitt kakel och i övrigt vitputsade och målade. Vitmålat tak.
Vitt sanitetsporslin. Släta foder.

5. Vattenreservoar
Vatten behövdes för att driva ångloken. Inom banområdet fanns därför vattentorn/-cisterner
och vattenhäst/-kastare. Vattentornen/-cisternerna var till för att lagra vatten och vattenhästen
användes för att fylla på vatten i loken.73 För inrymmande av vattencisternen uppfördes
antingen fristående vattentorn eller vattentorn sammanbyggda med lokomotivstallar. På en del
stationer gjorde utrymme för vattencisternen på vindsvåningarna till lokomotivstallsbyggnader.74 Till vattencisternerna fanns tillhörande vattenkranar eller vattenhästar.
Vattenreservoaren är ritad av Folke Zettervall, SJ:s chefsarkitekt mellan 1895 och 1930.
Byggnadsår: 1918.
Byggnadens användningsområden: I vattencisternen lagrades vatten som behövdes för att
driva ångloken. Vattenreservoaren låg nära den sk. vattenhästen, en stor rörlig kran, ifrån
vilken vattnet fylldes på i ångloken. Vattnet rann med självtryck från vattentornet till
vattenhästen.

73
74

Statens järnvägar 1905-1931 (1931)
Statens järnvägar 1905-1931 (1931), s. 364
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Om- och tillbyggnationer: 1967 byggdes lokvattencisternen om till oljeavskiljningsanläggning. Avloppsvatten från lokverkstaden innehållande olja rann ned i en grop under
vattentornet. I gropen fanns två pumpar som pumpade upp vattnet till behållaren i vattentornet. Cisternen i tornet innehöll 350 kbm vatten. I behållaren skiktade sig vattnet och oljan
och det ”rena” vattnet tappades till avloppsnätet. 75 Innan vattnet rann ut i avloppet renades
det genom kolfilter, som fanns i östra lokstallet, till vilka vattnet rann med självtryck. 76

Exteriör
Grund
Byggnaden står på 6
stycken ben i form av
pelare i rå betong. Pelarna
är fyrkantiga och är bredast
nedtill. En bit upp mellan
pelarna löper horisontella
stag även de gjutna i
betong. Pelarna avslutas
under cisternen med
rundbågar. Underredet till
cisternen utgörs av en
konkav kant i rå betong.
Fasad
Själva cisternen har en rund
byggnadskropp och är
klädd med lockpanel.
Lockpanelen
är troligen tjärad.

Fönster
Vattencisternen har 8 fönsteröppningar som ligger precis under takfoten. Dessa
är idag igensatta med skivor. På äldre bilder ser man dock att fönsteröppningarna tidigare var
småspröjsade.
75
76

Nilsson (u.å)
Nehr Hans, 090415
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Tak
Taket är ett åttkantigt tälttak som är klätt med papp. Takfoten är inbyggd och kragar ut precis
under takfallet. Takfoten är åttkantig liksom taket.

Övrigt
Från marken leder en
metallstege upp mot en
lucka i betongsockeln.
Luckan är klädd med
pärlspontpanel som troligen
tjärats.
Under vattenreservoaren
ligger en mindre
träbyggnad. Fasader av
locklistpanel, rödmålad.
Hörn och dörromfattning
grön. Pulpettak med papp.

Interiör
Vattenreservoaren
innehåller en vattencistern i
betong.

Genomskärning av vattenreservoaren. Ritning från riksarkviets SJsamling.
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6. Lokskötselhall
Byggnadsår: 1983/1984.77

Lokverkstadens östra fasad.

Användningsområde: En sk. genomloppsverkstad för mindre underhållsreparationer av lok,
här tankas även diesellok.

Exteriör
Grund
Grund av gjutna betongelement med en grå betongyta.

Detaljbild av grund.

F
77

Ljunggren (1993)
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Fasad
Fasad av betongelement
med frilagda stenar i ytan,
i form av Dalaporfyrit.
Elementens fogar är väl
synliga i fasaden.

Närbild av
Dalaporfyrit.

Fönster
Fönstren består av fönsterband i tre nivåer. Det nedersta fönsterbandet ligger strax över
grundsockeln. Översta fönsterbandet är försatt med någon typ av korrugerad plast. Endast
enstaka mindre fönster. Fönsterbågar av lättmetall.
Dörrar
På byggnadens respektive kortsida finns två mekaniska vikportar. Portarna har en yta av svagt
profilerad plåt och är bruna. Vikportarna har konvexa plastrutor. Kring fönstren och i
kontakten mellan de två dörrportarna finns en svart gummilist. Två av portarna har gångdörr.
Ytterligare finns en mindre vikport på den norra fasaden i lika utförande som de större
vikportarna. Dessutom finns en balkongdörr i lättmetall med fönster på den västra gaveln.

Lokskötselhallens västra gavelfasad.
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Tak
Taket är ett plantak. Takfoten är klädd med en brun plåtsarg. På taket finns en stor
ventilationsanläggning i form av en påbyggnad i brun trapetskorrugerad plåt. På takets båda
kortsidor finns även räcken.
På taket på den östra gaveln finns en stor skylt med vita bokstäver på blå bakgrund där det
står ”LOKVERKSTAD”.
Övrigt: På den södra fasaden finns en spiraltrappa.

Interiör
I lokskötselhallen finns två stycken genomgående spår/arbetsgravar. I byggnadens västra del
finns lunchrum.
Golv: Gjutet golv.
Väggar: Tak: Plattor i innertaket. I skötselhallen finns en travers för att lyfta av taken på loken. Här
finns även sväng- och utfällbara kontaktledningsbanor.
Övrigt: Arbetet med loken kan pågå i fyra olika plan, varav det lägsta planet ligger mellan
rälsen och det högsta finns två trappor upp mellan de båda spåren. På var sida om spåren finns
våningsplan i rostfritt galvat stål. Skyddsräcken mot spår/arbetsgravar med grindar som
öppnas inåt.

Vybild över lokskötselhallens interiör.
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Vändskivor
Vändskivorna tillhörde de runda lokstallarna, för att man på så sätt kunna vända lokomotiven
för att underlätta införandet i rundstallarna. Vändskivorna fanns 1904 främst i tre olika
storlekar: 12, 15 och 18 meter i diameter. Senare bestämdes diametern till 20 meter i
diameter. Samtliga skivor har lagts i en krans av granit.78
Vändskivor vilar på en pivå placerad i mitten av vändskivan. På varje sida stöds skivan av två
hjul. Från början sköttes vändskivorna för hand med hjälp av två spakar.79
Östra vändskivan
Östra vändskivan mäter 15 meter i diameter. 1957-58 blev den östra vändskivan eldriven efter
att tidigare varit handdriven.80 På vändskivan ligger plank.

Östra vändskivan.

78

Statens järnvägar 1905-1931 (1931), s. 374
Ljunggren (1993), s. 16
80
Nilsson (u.å)
79
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Västra vändskvian
Mäter 20 meter i diameter. Som en krans runt kanten ligger granitblock. 2005 byttes den äldre
vändskivan mot en nyare från Göteborg.81

Västra vändskivan.

Antikvariska aspekter
Hallsbergs lokstation är en värdefull kulturmiljö, dels ur ett nationellt perspektiv och dels ur
ett regionalt perspektiv. Miljön finns upptagen som en värdefull miljö i flertalet inventeringar,
bevarandeprogram och i litteratur inom området.
Inventeringar och bevarandeprogram
Enligt Malte Ljunggrens sammanställning av lokstationer i Sverige från början av 1990-talet
redovisas totalt över 300 rundlokstall i landet. Dessa är tillhörande såväl Statens Järnvägar
som enskilda järnvägar. Längs västra och södra stambanan byggdes större lokstationer av
Hallsbergs storlek även i Älmhult, Nässjö, Falköping, Katrineholm och Stockholm. Längs
med norra stambanan byggdes större lokstationer i exempelvis Krylbo, Ånge, Östersund och
Boden.82 Vilka av dessa vars byggnadsbestånd går att jämföra med lokstationen i Hallsberg
har dock inte rymts inom tiden för utredningen.
I Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister ger sökning på ”lokstall” ger endast tio träffar.
Av dessa ingår sex stycken i byggnadsminnen. Bland annat kan nämnas rundlokstallet i
Nässjö, rundlokstallet i Oskarshamn, mindre rundlokstall i Nynäs Gårds, lokstall i Armplågan
Sundsvall, rundstall Sundsvalls station samt lokstallar inom Nora-Ervalla Järnväg. Medan en
sökning på ”lokstationer” endast ger tre träffar, däribland Nässjö och Nynäs.
81
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Själva lokstallsområdet i Hallsberg ligger på ett markområde som saknar detaljplan och
därmed s.k. bestämmelser och skyddsbestämmelser. Bygglov inom området behandlas dock
självklart inom ramen för Plan- och Bygglagen.
Lokstallsområdet finns upptaget i en rad inventeringar och bevarandeprogram för
kulturhistorisk bebyggelse inom Hallsbergs tätort och kommun. I ”Värdefulla byggnader och
miljöer – en kulturhistorisk byggnadsinventering i Hallsbergs kommun” från 1988 finns
fastighetens lokstallar, lokverkstad, vattenresevoar samt överliggningsbyggnad nämnda. I
”Värdefulla bebyggelsemiljöer i Hallsbergs tätort” från 2004 finns även lokstall,
överliggningsbyggnad och vattenreservoar omnämnda. I texten uttrycks bangårdens dominans
i samhället vilket ger Hallsberg dess identitet. Bedömningen till upptagandet som en värdefull
bebyggelsemiljö är att den både har ett regionalt intresse och ett riksintresse och borde finnas
med som ett riksintresse i länet.
I Örebro läns museums arkiv finns en inventering av kulturhistoriskt intressant bebyggelse
från 1974 inför arbete med generalplan för Hallsbergs tätort. I inventeringen finns lokstallar,
överliggningshus samt manskapshus upptagna.
I motiveringen av byggnadsminnet Hallsbergs järnvägsstation från 2005 beskrivs
byggnaderna som ”ett sammanhållet och välbevarat exempel på en tidig stationsmiljö som
gestaltats av Adolf Wilhelm Edelsvärd. De är också som byggnader mycket värdefulla
dokument och monument över Hallsbergs betydelse som järnvägsknutpunkt i Sverige.”83
Frågan är om inte även lokstallsområdet tillhör samma klass och egentligen borde ingå i
byggnadsminnet!

Kulturhistoriska värden
Hallsbergs samhälle växte fram tack vare den transporttekniska utveckling som skedde i och
med järnvägens etablering i Sverige under andra halvan av 1800-talet. Genom sitt läge i
landet där ett flertal järnvägar och vägar möttes fick Hallsberg på en framstående plats på den
svenska järnvägskartan.
Samhällshistoriskt värde
En kontinuerlig ökning av tågtrafiken under 1800-talets andra hälft och kring sekelskiftet
1900 medförde ett ökat behov av nya lokstallar i Hallsberg. Lokstationen i Hallsberg var vid
sitt uppförande landets största.84
Lokstationens etablering i Hallsberg har en direkt koppling till järnvägen och dess utveckling
i Sverige kring den här tiden. Av den anledningen har lokstationen ett stort samhällshistorisk
värde som är kopplat till den transporttekniska utvecklingen i landet och Hallsbergs betydelse
som knutpunkt för gods- och persontågtrafiken i Sverige.
Byggnadshistoriskt värde
Lokstationsområdets karaktär av tegelarkitektur speglar mycket väl tidsperioden kring
sekelskiftet 1900 då järnvägen upplevde en storhetstid. Byggnaderna som hörde till järnvägen
blev viktiga symboler för landets utveckling.85 De enskilda byggnaderna i området visar på
hur behovet av stallplatser för lok växte fram och hur en lokverkstad behövdes i och med
83
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ökade tågtransporter. Byggnadernas till- och ombyggnationer visar på hur järnvägen
utvidgades och att Hallsberg som järnvägsknut fick en ökad betydelse.
Byggnaderna inom lokstationsområdet har, med undantag för mindre exteriöra förändringar,
har en sammanhållen karaktär och ett välbevarat yttre som i stort sett stämmer överens med
hur området såg ut under de första decennierna av 1900-talet. Samtliga byggnader har ett
byggnadshistoriskt värde i och med sina välbevarade exteriörer och byggnadsgruppens
enhetlighet i form av en homogen tegelarkitektur. Genomgående dekorativa element i
fasaderna sammanbinder ytterligare byggnaderna inom komplexet. Tegelfasaderna inom
lokstationsområdet rimmar även väl med personbangården vid stationsområdet i Hallsbergs
centrum där även tegel dominerar.
Även interiört är byggnaderna till viss del välbevarade, när det gäller exempelvis
byggnadernas planlösningar och byggnadsdetaljer. Trots vissa moderniseringar och
upprustningar av lokaler, exempelvis östra lokstallet och överliggningsbyggnaden, finns
interiöra detaljer som man bör ta hänsyn till vid eventuella förändringar. Den äldre
domkraften i sänkgraven i det västra lokstallet har ett högt kulturhistorisk värde.
Byggnadernas värde förstärks idag genom att byggnaderna delvis har kvar sin ursprungliga
funktion, som exempelvis lokstall med reparation, överliggning och kontor.

Viktigt!
Slutligen vill Örebro läns museum starkt råda att en fullständig dokumentation över området
genomförs innan en eventuell rivning. Denna dokumentation bör kompletteras med ytterligare
dokumentation av exempelvis kulörer och profileringar samt en mer detaljerad
fotodokumentation. Dessutom bör byggnadernas fasader och till viss del även interiörer mätas
upp. Specialkompetens bör anlitas för att bekräfta den tidigare nämnda domkraftens värde
samt dokumentera denna.
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