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Anteckningar om stationshus 

A v K e n n e t h K a r t a s c h e w 

Järnvägsbyggandet, som i Sverige på allvar startade omkring 1860, 
medförde givetvis att samhället även på husbyggnadssidan fick en stor 
nybyggnadsuppgift. I huvudsak var landets viktigaste järnvägslinjer, 
bland dem de fem stambanorna, färdigbyggda före sekelskiftet. En 
grov uppskattning ger vid handen att det anlades närmare 1 000 järn
vägsstationer under 1800-talets andra hälft. Siffran framstår som im
ponerande om man samtidigt beaktar att varje station ju, förutom 
själva stationshuset, även krävde byggnader av annat slag. 

I denna belysning ter det sig självklart att standardiseringen drevs 
ganska långt vad beträffar såväl stationshusens funktionella lösning 
som deras formgivning. 

Stationshusen indelades i olika storleksklasser, beroende av trafi
kens lokalbehov och formmässigt skapades olika typ- eller modellhus.1 

A. W. Edelsvärd, den förste chefsarkitekten vid Statens Järnvägar, 
skrev i sitt receptionsalbum till Konstakademien: 

»Är 1894 funnos vid Statens banor 298 stationshus sålunda fördelade: Olika hus, 

ett af hvarje sort eller r i tn ing — 107. Efter 26 typer byggda minst 2 högst 43 af 

samma typ — 161. Hus , vid af Staten inköpta pr ivatbanor , delvis ombyggda eller 

förbät trade — 30. Summa 298.»2 

Vid de enskilda järnvägarna tillämpades också modellhusbyggandet, 
i många fall med större konsekvens och utan någon nämnvärd stor
leksdifferentiering. 

Modellhusbyggandet är naturligtvis inte någon nyhet, som kommer 
först i samband med järnvägarna. Det finns som bekant äldre exempel 
på detta i form av översteboställen, gästgivargårdar m. m. Inte heller 

1 I Järnvägsmuseets ritningsarkiv i Storvik finns det flera ritningar med cn huvudrubrik, 
som endast anger stationshusets klass och material, senare kompletterad med en upp
räkning: »uppfördt vid . .., uppförclt vid ...» 10 eller flera orter kan förekomma. Enbart 
bland de av Statens Järnvägar uppförda stationshusen kan man urskilja ett 30-tal olika 
modellhus. 
2 »A. W. Edelsvärds album till Kongl. Akademien tör de fria konsterna. 1845-1894. Re
ception.» Konstakademien, Sthlm. 
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står Sverige, vad stationshusen beträffar i detta avseende i någon sär
ställning i förhållande till utlandet.3 

Är 1860 skrev Edelsvärd i en artikel om husbyggnader vid Statens 
järnvägar: 

»Ingen ny stil ha r framkallats af det nya byggnadsbehofvet, u tan man finner 

lasl mera, att nästan alla förut varande stil-arter blifvit, med mer eller mindre 

lyckligt resultat använde.»4 

Detta påstående har stått sig under hundra år. Även i dagens deci
merade bestånd av stationsbyggnader finns det exempel på nyklassi-
cism, nygotik, nybarock, fornnordism, jugend, funktionalism och 
andra formspråk. I sydligaste Sverige finns det t. o. m. stationshus 
med medeltidsimiterande trappgavlar, som för tanken till Sölvesborgs 
kyrka. 

Ute i Europa vid 1800-talets mitt verkar emellertid speciellt en 
byggnadsstil ha dominerat stationshusbyggandet så starkt att den 
ibland har benämnts »järnvägsstil». Det är den s. k. »italienska vil
lan», vars popularitet var så stor att det byggdes nära nog lika många 
stationshus i denna stil som i alla övriga tillsammans.5 

Här i Sverige blev denna »järnvägsstil» inte lika utbredd. Det bygg
des inte italienska villor med kampanilliknande torn och fritt sam
manfogade rätvinkliga former, i likhet med det K. F. von Schinkel 
åstadkom i Tyskland på 1830-talet.6 

Det närmaste vi kommer denna stil är Töreboda stationshus, som 
var ett modellhus, och Malmö centralstations äldre del samt ett antal 
mindre parafraser på dessa. 

Det var på 1850-talet stationshusen började uppföras vid det svenska 
järnvägsnätet. Som exempel på ett tidigt stationshus vid en mindre 
station kan man ta det i Järle. Huset, som uppfördes 1854 i samband 
med byggandet av Nora-Ervalla järnväg, är representativt för de ti
diga privatbanornas småstationer.7 Här kan man inte tala om nägot 

" Kubinszky, M.: Bahnhöfe Europas, Stuttgart 19(19, 31 lr-
4 Tidskrift för byggnadskonst och ingenjörsvetenskap 1860, s. 43. 
B Meeks, C. L. V.: The Railroad Station, 2:a uppl. New Haven 1964, s. 46. 
0 T . ex. Hitchcock, H.-R.: Architecture, 191/1 and 20th Centuries, 1968, s. 34 ff. 
7 Svenska Järnvägsföreningen 1876-1926, III, Sthlm 1926, s. 316. 

Fig. 2. T . h . Göteborgs centralstation 1870 enligt samtida litografi. Byggnaden uppfördes 
omkring 1856 efler ritningar av Edelsvärd. Foto Järnvägsmuseum, Gävle. — Gcntral Sta
tion, Gothenburg, in 1870 according to a contemporary lithograph. The building was 
erected about li^G. By Edelsvärd. 
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Fig. 1. Stockholms centralstation, mittrisaliten i ursprungligt skick vid sekelskiftet. Ovan
för stationsuret skymtar Svea och Göta. Ovanför arkaden tronar Strategien, Industrien, 
Handeln och Jordbruket. Byggnaden uppfördes omkring 1870 efter ritningar av Edelsvärd. 
Foto i Eilelsvärds receptionsalbum till Konstakademien. — Central Station, Stockholm, the 
central part in its original state c. 1900. Över the dock are seated Svea anel Göta. Above 
the artade are enthroned Strategy, Industry, Trade and Agricullure. Built about 1870. By 
Edelsvärd. 

15-725801 Fornvännen H. 3-4, 1972 
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Fig. 5. bodens stationshus med järnvägshotellet t. v. vid sekelskiftet. Stationshuset uppför
des under början av 1890-talet eller ritningar av Edelsvärd, Foto Järnvägsmuseum, Gävle. 
— Station house, Boden, with railway hotel to the left, c. 1900. The station house was built 
al the beginning ot the 1890S. By Edelsvärd. 

Fig. 4. Eksjö stationshus, uppfört 1897 för Nässjö-Oskarshamns Järnväg. Stadens första 
stationshus var av samma karaktär som det i Järle. Foto förf. — Station house, Eksjö, 
built 1897 for tlie Nässjö-Oskarshamn Railway. ' lhe first station house resembled ihat at 
Järle. 
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Fig. (i. Töreboda stationshus, uppfört omkring 1858 efter ritningar av Edelsvärd. Foto förf. 
— Töreboda, station house, built about 1858. By Edelsvärd. 

nyskapande. Snarare är det frågan om ett gott hantverk enligt tidens 
timmermanstradition. Estetiska ambitioner utöver det rent prydliga i 
snickeridetaljer finns inte. Utan namnskyltar och med mindre fönster 

Fig. 7. Järle stationshus, uppfört 1854. Foto förf. — Järle, station house, built in 1854. 
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Fig. 8. »Ritning till 5:e Klassens Stationshus at Korswirke.» Skiss av Edelsvärd frän ca 1855. 
Järnvägsmuseets ritningsarkiv. Storvik. F\)to fört. — "Drawing tor a 5IT1 Glass Station 
house in half-timber work." By Edelsvärd, c. 1855. 

skulle byggnaden kunna vara ett förtjänstfullt uthus. Man kan på sin 
höjd påstå att Järle stationshus är pittoreskt, vilket idag förstärks av 
husets ålder. 

Fig. 9. Fåglaviks stationshus, av den s.k. »Partillemodellen», uppfört omkring 1858 etter 
ritningar av Edelsvärd. Foto fört. — Fäglavik, station home ot the so-called "Parlille 
model", built c. 1858. By Edelsvärd. 
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( h e r den statliga husbyggnadsverksamheten har Edelsvärd själv 
lämnat en utmärkt redogörelse. 

»Största delen al järnvägarnas husbyggnader kunna vara så enkla, all man rö-
rande dem ej må tala om någon stil. Därest nöeliga traf i konstruktivt hänseende 
på elet ändamålsenligaste och med undvikande al onödig kostnad ernätts, sa har 
man därunder lätt funnit, hvad som kan och hiir göras liir vinnande af tillfreds
ställande former och proportioner samt af möjligen tillåten prydlighet. 

Stations- och boställshusen äro väl de-, pa hvilka man borde slälla några an
språk i arkitektonisk) hänseende. 

öfverste Ericson, den första chefen för statens järnvägsbyggnader, föredrog det 
enkla och billiga, men tillät dock stundom all den traditionella rektangulära for 
men i plan fick brytas i ett eller annat framstående eller indraget parti till vin
nande af något lil i fasaden. Men snart blef äfven detta förbjudet. Rikels ständer 
liade nämligen hos Kungl. ,Maj;i anhållit om iakttagande af den största sparsam
het vid statens järnvägsbyggnader. Denna sparsamhel drabbade icke minst hus
byggnaderna. Vidare erfor man snart, att ju flera hus man byggde efter samma 
ritning, desto billigare blefvo de emot hus efter olika modeller, hvilket enligl be
räkning af golfytor och kubikinnehåll blef jämförelsevis dyrare. Men mänga lika 
hus verka enformigt, i synnerhet då ele följa tält eller hvarandra. 

Sedan emellertid statens järuvägsväseiule nätt en betydligare utveckling och 
miljonerna börjat ymnigare flyta in i järnvägskassan samt inlevereras till stats
kontoret, uppnåddes en viss frihet mera gynnsam liir järne ägsai kitekturen. Följ
derna häraf spårades i åtskilligt, som byggdes under 40-ärsperioclens senaste de
cennier och framförallt under det sista lustret. 

Rörande stil må anföras följande. Pä trähusen samt på ett och anna) stenhus 
utdrogs yttertaket mer eller mindre hvilket verkar prydligt och under viss belys
ning kastar en behaglig slagskugga öfver fasaden. Dessa taksprång m. m. som 
skönjdes i vårt land från hiir jan af 1840-talet, gåfvo, såsom karakteriserande bland 
andra laneliluisen i Schweiz, anledning till benämningen schwei/erstil. 

De gamla svenska trähusens utåt synliga timmer — fordom storväxt känifuru 
emot nutidens tarfliga virke — samt utspringande hörn och väggknutar fingo till 
en början ej användas. Man föredrog brädfodring, hvadan stations- och boställs-
hus i allmänhet brädfodrades. öfvervåningen eller vinden gals stundom å stations
husen någol utsprång utölver nedre våningen. Var stationshuset envånings sa 
drogs yttertaket ytterligare ut ett par meter öfver plattformen till vinnande af 
skydd invid huset. A tvåvånings stationshus anbragtes i stället åt plattformen till 
ett af sträfvor eller pelare uppburet skydclstak, somligstädes delvis täckt med glas. 
Medels läsningar och skärningar å pilastrar, sträfvor, konsoler, foder, pelare och 
sparrhufvuden m. m. sökte man inlägga litet billig ornamentik, ofta med speciell 
målning. Huru frestades man icke att anbringa åtskilligt i konstruktion och 
prydnad, som dock måste uteblilva, t. ex. yttre väggbeklädnad med träfjäll i olika 
former och färger. Fjällbeklädnad användes dock å stationshus i åtskilliga konti
nentens skogstrakter och förlänar ett behagligt och pittoreskt utseende. Fjällen 
tillverkas som vinterarbete, och de påspikas vid tillfälle och skydda lika bra som 
brädfodring.»8 

8 Stålens Järnvägar 1S56-1906, Sthlm 1906, del II, s. 395 ff. 
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För att ta en med Järle stationshus jämförbar byggnad vid de statliga 
järnvägarna, kan man med fördel se på Edelsvärds skiss till ett sta
tionshus av korsvirke, uppgjord omkring 1855. Om eu byggnadsarbe
tare skall kunna uppföra huset, krävs det måste det finnas en nog
grann ritning att gå efter. Den estetiska ambitionen ligger här några 
nivåer högre, jämfört med Järle-exemplet. Oregelbundenheten, assy-
metrin, de utarbetade detaljerna, den accentuerade konstruktionen 
visar att det nu är frågan om en medveten nyskapelse. Byggnaden 
finns m.a.o. inte färdig i den samtida byggtraditionen. Man skulle, i 
analogi med Järle stationshus, kunna säga att huset är medvetet pitto
reskt. 

Det hiir till bilden att arkitekter i västvärlden strävade att skapa 
pittoreska byggnader. De utnyttjade därvid ett flertal av de till buds 
stående stilarterna.1' 

Huset kom inte att uppföras av korsvirke, men väl av tegel och trä 
i Flöda, Fäglavik och Partille, som också fick ge namn ät modellen. 

Vingåker och Sparreholm fick stationshus av den s. k. »Sparreholms-
mociellen», som var en större variant av Partillemodelleu. 

Edelsvärd betecknar stationsbyggnaderna som: 

»sådana statens byggnader, hvilka utåt långa sträckor af provinserna, otvifvelak-
tigt (ehuru med andra inredningar och vissa modifikationer) blifva föredöme fiir 
månget enskilde företag i byggnadsväg».10 

Själv kan han sägas ha visat vägen, då han gjorde skissen till en 
brukskoutorsbyggnad i Närke. Byggnaden är i sin exteriör nära nog 
identisk med Partillemodelleu. 

Frågan om statioiishusarkitekturen verkligen haft det inflytande 
Edelsvärd väntade sig är ännu obesvarad och under utredning, men 
det finns tecken, som tyder på att samtiden ansåg detta.11 I samband 
med just Partillemodelleu kan det vara lämpligt att rikta blicken 
utanför landets gränser. För stationen Pasing, utanför Miinchen, rita
des en byggnad, som är ett representativt exempel på ett medelstort 

" Me-e-ks, 1964, a. a., s. 64 ff. 
10 Tidskrift för byggnadskonst och ingenjörsvetenskap 1860, s. 44. 
11 »August Vilhelm Edelsvärd bar i sin egenskap at arkitekt \iel Statens jeruvägar ut-
ötval ell betydande inflytande pä elen allmänna konstsmaken, icke- minst ilerigenom att de 
Utta träbyggnaderna vid stationerna allt mera utveckla allmogens sinne för etl prydli
gare anordnande af sina boningshus.» C. Eichhorn i Lubke, W.: Arkitekturens historia, 
övers. fr. 3:e uppl.. Sthlm 1871, s. 708. 
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Fig. 10. Vingåkers stationshus, av den s.k. »Sparreholmsmoilellen», uppfört omkring 1860 
efler ritningar av Edelsvärd. T.v. posthuset. Bilden trän 1894. Foto Järnvägsmuseum, 
Gävle. — Vingåker, station house ot the so-called "Sparreholm model", buill about 1860 
By Edelsvärd. Post off ice to the left. Picture taken 1894. 

Fig. 11. »Brukskoutorsbyggnad vid Hammarby Bruk i Nerike, för Brukspatron C. Wecl-
berg, byggdt år 1860.» Akvarell av Edelsvärd. Göteborgs Historiska Museum. Foto förf. 
— "Office building at Hammarby Fimiielry in Nerike, for Foundry Proprietor C. Wedberg, 
built 1860." Water colour by Edelsvärd. 
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Fig. 12. Ritning till stationshus i Pasing, troligen uppfört omkring i8.-,o. Plansch i Chabat 
i862-fi6, a.a. — Drawing for station house al Pasing, probably built c. 1850. 

Fig. 13. Partille amira stationshus, uppfört 1901 efler ritningar av F. Zettervall Ombyggt 
1931. Partille första stationshus var modelllius för bl. a. det i Fäglavik. Foto förf. 
— Partille, second station house, built 1901. By F. Zettervall. Allereel in 1931. The first 
station house was a model for ihat at Fäglavik, among others. 
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europeiskt stationshus.1- Om man jämför denna byggnad med den av
sevärt mindre Partilleniodelleu ser man lätt likheterna i form och 
karaktär. En viss hjälp härvidlag har man av att även studera Sparre-
hohnsiiiodellen. Den väsentliga skillnaden är egentligen bara att Pa-
sings stationshus är stramt och symmetriskt. 

Edelsvärd har här, i förhållande till det tysk/franska exemplet, gått 
ett steg längre då han övergav symmetrin i sin strävan att nå det »pit
toreska». Vid en noggrann granskning av originalplanschen ser man 
att någon med blyerts antytt utdragna taksparrar och stolpstöd istället 
ftir pulpettakskonsolema. Vem som gjort sig skyldig till detta klotter 
fär stå som en öppen fråga. 

Arkitekt Folke Zettervall efterträdde Edelsvärd som chefsarkitekt 
vid Statens Järnvägar 1895. Han fortsatte traditionen ined modellhus
bygge: 

»Härvid torde påpekas att r i tn ingarna till husbyggnader å hela nya järnvägs 

sträckor uppgjorts, nämligen liir l injerna Boden—Morjärv, Örebro—Krylho, Gälli

vare-Riksgränsen och nu senast Göteborg-Skce. Vid dessa byggnader har intresset 

varit fäst vid att ä hvarje handel genomföra en lör samtliga husen gemensam 

byggnadstyp.»1 3 

Men det var framför allt under Zettervalls tid som stationshusen 
började få en egen karaktär i sin utformning. De blev så att säga mera 
självständiga som kategoribyggnader gentemot samtida byggnader i 
övrigt. Det är först nu det börjar bli motiverat att tala om en »järu-
vägsstil». 

Partille nya stationshus, som uppfördes vid sekelskiftet, är väl ett 
av landets bästa exempel på detta. Väntsalen, som reste sig genom 
byggnadens hela höjd har fått en exteriörutfonnuiug påminnande om 
eu äldre järnvägsvagn. Övriga lokaler ger intryck av att vara under
tryckta i förhållande till denna primärfunktioii. Med lite fantasi kan 
man om inan ser till hela takutformuingen »se» en svävande järnvägs
vagn framför sig. Det är svårt att tänka sig denna byggnad med eu an
nan funktion; saluhalleus eventuellt, men knappast brukskoutorets 
eller bostadshusets. Partille stationshus gör sig verkligen förtjänt av 

'- Chabat, Pierre: Bålimcnls de chemins de fer, I-II, Paris 1862-66. Pl. 7. I Meeks 1964, 
a.a., fig. 67 är en exakt likadan byggnad avbildad. Bildtexten lyder: »Anonymons design 
for a passenger station of the lale 1850's at Si (.irmain-en-I.aye». Chabat attribut-rar 
emellertid byggnaden till »M. Burklein, Architecte», vilket med största sannolikhet äi 
Friedrich Burklein, sum verkade i Miinchen och ritade flera stationshus (Kubins/ky 1969, 
a. a., s. 18, 43, 112, 114 och 239). 
13 Statens Järnvägar 1856-1906, Sthlm 1906, del II, s. 446. 
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Fig. 14. Kumla stationshus, uppfön 1900 efter ritningar av F. Zettervall. Byggnadsmateria-
lel logs frän Vxhulls kalkstensbrott, som ligger i närheten. Elt talande exempel pä att lo
kaliseringen var av betydelse för materialvalet även vad stationsbyggnader beträffar. Foto 
förf. — Kumla. station house, built 190a By F. Zettervall. The limestone was taken from 
Vxhnlt. located in the neighbourhood. A gooel example of the imporlance e>f lhe location 
for the choice of building materials, for station buildings. 

att betecknas som landets första järnvägsstationsbyggnad i egentlig 
mening. 

Summary 
The construction of the Swedish railways, whieh started in the 1850S, called tor a 
large number of station houses. The solution to this clemand, was, as in other 
countries, standardization. Al the stations built by the State Railways alone, we 
can connt över 30 different kinds of house moclels. 

Most of the different architectural styles were used. The Italian Villa style, 
sometimes called the Railway style, so commonly used in Europé in tlie mid-ioth 
century, did not, however, affect this country very much. 

The early stations houses of Fäglavik and Vingåker, designed by A, W. Edel
svärd, the first architect, of the State Railways, have strong resemblances to 
European examples, such as that designed for Pasing. 

The first station house, which properly only belongs to a railway station, is 
that at Partille from 1901, designed by Folke Zettervall, architect at the State 
Railways from 1895. 


