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”Smålands järnvägar och stationer har gått ut i vår själ. 
Vi är alla påstigande i Alvesta” 

 

Jan Olof Olsson, ”Stationssamhällen” 
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Jubileum som sätter sina spår. 
 

I denna lilla jubileumsskrift får du, bäste läsare, ta del av hur det gick till när 

järnvägen kom till byn. Du får en inblick i det politiska spelet på den tiden det 

begav sig. Du får läsa om den ståtliga stationsbyggnaden, om hur den bevarats 

och om några förändringar som är på gång. Järnvägens intåg i Alvesta har för 

alltid satt sina spår, och från början fanns här bara några få gårdar. Alvesta har 

vuxit kraftigt kring sin station och det är idag få som inte hört talas om orten 

och dess tågtrafik. 

 

På Alvesta station möts dåtid, nutid och framtid. Med fantasins hjälp ser vi  

de första ånglokomotiven komma tuffande till perrongen, och vi kan kanske 

känna den somriga doften av tjära. I nutid ser vi myllret av resenärer (i runda 

tal är genomströmningen 5000 personer per dag). Vi lider kanske med mannen 

som, nyligen, alldeles för sent kom på att det var dags för snabbtåget att lämna 

stationen. När han insåg detta var dörrarna låsta, och tåget rullade i väg. Kvar 

blev kläder, bagage, och kanske biljetter, pengar och annat. 

Men för det mesta flyter allt på, lugnt och odramatiskt. Och det ska som sagt 

ses mot ljuset av den stora genomströmningen av resenärer. 

På Alvesta station kan vi också ana något av framtiden. Vi vet förstås inte med 

säkerhet hur den kommer att se ut, men det faktum att Alvesta station redan 

idag är etablerat som ett modernt kommunikationscentrum med en mängd 

åtgärder för att underlätta för resenärerna bör leda till en fortsatt positiv 

utveckling. 

 

Välkommen att fira jubileet med oss på Utställningshallen! 

Stefan Johannesson 
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Järnvägen Alvesta 150 år! 

 

Alvesta är en gammal bygd, bestående av i huvudsak tre byar: Aringsås by, som 

fick ge namnet till Aringsås församling, samt Alvesta by och Benestad by. 

Alvesta by har sedan länge varit en central plats för den omgivande 

landsbygden.  En av de äldsta kända samhälleliga funktionerna var 

rättsväsendet som fanns i Aringsås församling redan på redan på 1400-talet, 

och tingsplatsen har sedan 1700-talet varit förlagd till Alvesta by- och varit 

”rättan” tingsstad fram till 31/12 1970. På platsen har funnits fyra olika 

tingshusbyggnader. 

 

Att tingsplatsen hamnade i Alvesta by berodde till stor del på att det hade 

inrättats ett gästgiveri här, 

och att två häradsvägar korsade varandra vid denna plats: nord till syd och öst 

till väst. Från detta gästgiveri har bl. a färdats tre generationer riksdagsmän 

från närbelägna Eriksgård, senare Riksdagsmannagården, på sina resor till 

Sveriges Riksdag. Samtliga representerade Bondeståndet i Sveriges Riksdag. 

 

Till 1859-60 års riksdag hade den nyvalde riksdagsmannen för Bondeståndet, 

Johan Pettersson från Alvesta Södregård (Eriksgård) rest med hästskjuts från 

Gästgivargården i Alvesta by och efter ett30-tal skjutsbyten kommit fram till 

Stockholm för att delta i riksdagens viktiga arbete med järnvägarnas fortsatta 

utbyggnad i vårt land. På dagordningen stod den fortsatta utbyggnaden av 

järnvägen mellan Jönköping och Hässleholm. Flera förslag till denna bandels 

sträckning hade framlagts, men två förslag hade slutligen lagts fram inför 

Sveriges Riksdag för beslut. De två förslagen kom att gå under arbetsnamnen 

Laganlinjen och Nässjölinjen.  Båda dessa sträckningar skulle utgå från 

Jönköping. Laganlinjen var tänkt från Jönköping över Värnamo och Ljungby till 

Hässleholm. Nässjölinjen hade en föreslagen sträckning från Jönköping över 

Nässjö förbi sjön Salen, till Hässleholm. 

I riksdagen blev det en strid mellan Allbosidan- företrädd av Johan Pettersson, 

Alvesta, och, av den av Allbosidan ratade riksdagskandidaten Sven Heurlin, som 

hör och häpna, var bosatt i Virestad socken. 

 Johan Pettersson fick utstå många hårda angrepp från Heurlin och klander från 
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sin valkrets för att han inte gick hårdare fram mot Heurlin. 

Det var inte så lätt att gå hårdare fram mot Heurlin med tanke på att Johans 

mor var född i Ljungby och dotter till den välkände krögaren Isak Stockenberg, 

Ljungby Gästgivargård.  

 

Sedan Riksdagen allvarligt överlagt och förkastat Laganlinjen beslutades att 

Södra Stambanan skulle dras från Falköping över Jönköping och Nässjö vidare 

söderut förbi sjön Salen till Hässleholm, och att arbetet skulle sättas igång 

omedelbart. 

Det var av avgörande betydelse för samhällena och dess framtida utveckling 

utmed järnvägen, och inte minst för Alvestas del vilket bl. a framgår av 

konstnären Bengt Nordenbergs teckning från 1863 över stationens tillkomst 

och kvarteret Bryggarens första bebyggelse – den Elmlundska fastigheten 

(detta hus klarade sig vid kvartersbranden 1896). 

Den 1 september 2013 har det förflutit 150 år sedan det första järnbanetåget 

anlände till ”Alfvestads jernvägsstation”.  Denna dag öppnades södra 

stambanan för trafik norr ut från Liatorp till ”Wieslanda”och ”Alfvestads” 

stationer. 

Nu kunde man åka från Alvesta till Malmö. 

Det första stationshuset byggdes mitt för nuvarande järnvägsparken, medan 

godsmagasinet placerades på östra sidan utmed Sjögatan, vid nuvarande 

busshållplatsen. 

 

Den 5 juli 1865 öppnades Växjö-Alvesta järnväg för trafik, och 1902 öppnades 

Borås-Alvesta järnväg. 

Det hade nu blivit så trångt på bangården att det beslutades att bygga den 

nuvarande stationsbyggnaden som stod klar att användas 1909, och därmed 

gav Boråsbanan ett eget spår. 

När järnvägen öppnades klarade 4 man av driften (förutom inspektoren). 1944 

sysselsattes 145 man på stationen och 50 man på maskinavdelningen. 

 

Jubileet ”Alvesta Järnväg 150 år” ger en möjlighet att göra kommunens historia 

till framtidshistoria och att bevara dess särprägel som en knutpunkt i södra 

Sverige. 
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Kort om Riksdagsman Johan Pettersson 

 

Johan Pettersson föddes 21/6 1819 och avled 6/10 1887. Han var son och enda 

barn till Riksdagsman Petter Johansson. 

Johan Pettersson blev så småningom Riksdagsman som representant för Allbo 

Härad i Ståndsriksdagen, för Bondeståndet. 

Hans uppgift var att kämpa för järnvägens tillkomst genom Allbo Härad. 

 

 

Om stationshuset i gamla tider 

 

I centrum av Alvesta ligger den pampiga järnvägsstationen. Utsidan 

representerar en äldre byggnadsstil, medan insidan är mer modern och 

funktionell- inte minst efter det att den nya järnvägsövergången tagits i bruk. 

Alvesta blev tidigt beroende av järnvägen men samtidigt drevs livlig handel i 

affärerna runt stationen. 

Vi kan se, att medan stationshuset till stor del bevarats intakt har 

omgivningarna genomgått stora förändringar. 

I samband med införandet av elektriciteten förändras mycket: restaurangerna 

läggs ner och en korvkiosk sätts upp söder om stationshuset. Den gamla 

gångbanan över spåren spikas igen och rivs slutligen, dels fö ratt underhållet 

hade blivit för dyrt, dels för att många resenärer upplevde det som jobbigt att 

”Kånka” på bagaget i trapporna.  

Vänthallen flyttades till nedervåningen och så småningom flyttade Pressbyrån 

in i stationshuset igen. 

Idag 2013, har Pressbyrån åter förändrats och byggts ut i samband med att den 

nya järnvägsövergången tagits i anspråk. Den gamla vänthallen har emellertid 

bevarats, och sedan ett antal är finns där en kommunal utställningshall, och i 

anslutning till denna ett antikvariat som drivs ideellt. 

Mycket har förändrats sedan Alvesta blev järnvägsknut 1865-1902, men det 

nuvarande stationshuset ( byggt 1909)  står kvar, stort och magnifikt- liksom för 

att markera att här låg och ligger hjärtat i den pulserande stationsmiljön. 
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Alvesta Station: Då och Nu 

 

 

Längre tillbaka var Alvesta station något främmande och spännande för de 

resenärer som hamnade där. 

Det var egentligen inte förrän i samband med elektrifieringen i mitten av 30-

talet (1935) som resandet tog ordentlig fart och blev ”allmän egendom”. 

Så åtminstone i årtiondets början kom det ena puffande ångloket efter det 

andra in till stationen. Sedan tog dieselloken över, åtminstone för en tid. I 

början av 60-talet hade el-driften vunnit terräng, för gott. 

 

Fler och fler fick alltså uppleva den alldeles speciella atmosfären i Alvesta- 

särskilt på somrarna, då doften av tjära spred sig över området. 

Så småningom blev det ett talesätt att något var ”lika säkert som att man 

måste byta tåg i Alvesta”. 

Många har alltså fått uppleva myllret på Alvesta station, och för den som velat 

se en riktig kändis har det varit, och är, möjligt. 

Idag har kånkandet i trappor upphört till stor del- perrongbyten och 

vänthallsbesök har underlättats av den nya övergången. Sommaren 2013 byggs 

en hiss upp till gamla vänthallen, och det underlättar förstås för besökare till 

Utställningshallen och till Antikvariatet. 

 

 

 

Hur var det att jobba på dåtidens Alvesta station? 

 

Att jobba på dåtidens station i Alvesta var minst sagt annorlunda, i förhållande 

till idag, och miljön var mycket manlig. Personalens klädsel (t. ex uniformer 

eller blåställ) uttryckte att det var järnvägen som gällde. SJ-emblemet skulle 
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självklart vara med. En mer kvinnlig miljö var restaurangerna, köket och 

kioskerna. Arbetet pågick ofta fram till tio-tiden. 

Det fanns en klar skiljelinje mellan första och andraklassrestaurangen och 

tredjeklasserveringen där man kunde köpa öl, läsk eller smörgåsar. I det första 

fallet var miljön ”lyxig” och riktig mat (husmanskost) serverades. Tågen gjorde 

särskilda måltidsuppehåll i Alvesta fram till 1950/60-talen. 

Under krigsåren var det ibland mycket soldater på stationen. De skulle också ha 

mat och fick alltid korv och potatis. 

Den” fina” restaurangen serverade alkohol, men i ”trean serverades en 

lättölsliknande dryck, populärt kallad lushunnabier. Serveringspersonalen 

frågade därför vanligen: ”Ska det vara lus eller läsk?” 

 

Kommentar: Utställningshallen innehar en soffa (original) i skinn, som använts i 

förstaklassväntsalen. 

Soffan kommer från Smålands Museum. 

 

 

 

Alvesta station idag  

 

”Smålands järnvägar och stationer har gått i  vår själ. Vi är alla påstigande i 

Alvesta.” 

Jan Olof Olsson Stationssamhällen 

Med citatet ovan vill vi visa vilken betydelse som tillmäts järnvägen, för 

samhället i allmänhet och för Alvesta i synnerhet. 

 

Som vi sett har mycket förändrats från den dagen för 150 år sedan det första 

lokomotivet tuffade in till Alvesta från Liatorp. Alvesta var då en liten by och 

har vuxit till ett modernt kommunikationscentrum. Vi har fått fler 

järnvägsoperatörer, snabbtåg osv. men vi kan konstatera att, även om driften 

ser annorlunda ut idag – rationell och datoriserad-behåller Alvesta sin 

stationsbyggnad i stort sett oförändrad.  Vi har också sett hur stationen 

förändrades för att göra det bekvämare för resenärerna. Den gamla gångbron 

som revs har kommit tillbaka i modern tappning- i anslutning till den nya 

övergången finns rulltrappor och hissar. Den nya övergången invigdes i 
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november 2012 under högtidliga former, och kan ses som en symbol för hur 

vårt samhälle ser på järnvägen idag. 

Vi ser, att stationssamhällena förblir en viktig del av vår svenska själ och 

historia. Med utblick mot framtiden och med dess mer eller mindre nödvändiga 

förändringar kan vi samtidigt konstatera att det finns värden som består: 

stationsbyggnaden reser sig som en mäktig symbol för detta. 

Man vill gärna hålla med dåvarande kolumnisten Dieter Strand när han 

utnämnde Alvesta station till en av världens bästa! 

 

 

Några viktiga årtal i stationens historia 

 

1855-56 Bygget av Södra Stambanan 

 

1863 Södra Stambanan når Alvesta 

 

1933  Södra Stambanan elektrifieras  

 

1945 Alvesta blir köping 

 

1971 Alvesta kommun bildas 

 

1986 Alvesta stationshus blir byggnadsminne 

 

1989 Den gamla gångbron rivs 

 

1996 Utställningshallen öppnas på Alvesta station 

 

2012 Högtidlig invigning av den nya järnvägsövergången 

 

2013 Järnvägen Alvesta 150 år 
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Kuriosa: Järnvägen i världen 

 

”Järnvägstransporterna” går tillbaka nästan 500 år i tiden (skenorna var av sten 

eller trä). Vagnarna drogs av hästar. Moderna system för järnvägstransport dök 

upp först i England på 1820-talet. Ångloken gjorde sitt intåg, och denna form av 

mekaniserade landtransporter förblev den främsta formen för de kommande 

100 åren. 

Elektriciteten revolutionerade naturligtvis järnvägstrafiken och vi fick även 

diesel-elektriska lok (med generatorer drivna av en dieselmotor). 

I mitten av 1960-talet fick vi det första höghastighetståget (mellan Tokyo och 

Osaka). 

 

 

 Kuriosa: Järnvägen i Sverige 

 

Bakgrund: Järnvägarnas utveckling låg i England före motsvarande utveckling i 

Sverige, främst genom den rika förekomsten av kol. I Sverige byggdes under 

motsvarande tid kanaler, främst det gigantiska projektet Göta Kanal. 

Greve Adolf Eugene von Rosen lämnade 1845 en ansökan till 

Civildepartementet om rättighet att anlägga järnvägar i Sverige. 

Vi daterar Sveriges järnvägshistoria till 1856. Vi fick då trafik med ånglok. Staten 

blev huvudman för vissa banor medan i söder byggdes näten ut av privata 

aktiebolag. 

Det är i det närmaste omöjligt att uppskatta järnvägstrafikens betydelse för 

Sverige.  

Sverige var ett av Europas fattigaste länder i mitten av 1800-talet, men den 

andra halvan av seklet innebar ett kraftigt uppsving. 

 

Mer om svensk järnvägshistoria 

 

Uppfinnaren John Ericssons bror, överste Nils Ericsson, förordnades den 28/1 

1855 till chef för statsbanebyggena. Han hade en svår uppgift, eftersom han 
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utöver att leda själva byggandet också måste ta hänsyn till orters och enskilda 

personers önskemål när det gällde banornas sträckning. Men genom en 

fullmakt kunde fullfölja sin uppgift, och det sägs att när han avgick var det efter 

välförrättat arbete. 

 

 

Järnvägen sätter sina spår! 

 

Under de år som förflutit har järnvägen påverkat oss inom många områden,     

till exempel inom teknik, landskap och miljö. Låt oss här titta lite på hur 

järnvägen påverkat oss människor, genom språket och några spår som 

järnvägen satt där. Men först en jämförelse med hur vårt språk påverkats av 

datatekniken: vi har fått ord som chatta, mejla och messa. Här går det fort- nya 

ord kan etableras ur ett tidsperspektiv på ett par veckor. Järnvägen har också 

påverkat vårt språk, men här har det av förklarliga skäl gått betydligt 

långsammare. Det är förstås också svårare att påvisa hur järnvägen påverkat 

språket. Men låt oss ta ett exempel: Det sägs att det bakre skorrande r-ljudet i 

södra Sverige ska ha spridit sig från Skåne och upp genom Småland och 

Halland, genom tågtrafiken. Det finns förstås inga belägg för dessa uppgifter, 

men vi kan notera, intressant nog, att visst har gränserna förflyttats, samtidigt 

som vi ser att idag håller det skorrande r-ljudet på att dra sig tillbaka till Skåne 

igen-troligen beroende på att resandet fortsätter att öka. 

 

Järnvägen och framtiden 

Vi avstår av förklarliga skäl från att försöka sia om framtiden, men kan 

konstatera att järnvägstrafiken ligger bra till, särskilt som vårt samhälle förstått 

hur nödvändigt det är för all framtida kommunikation med miljöhänsyn, och 

järnvägen har ju mer och mer kommit att betraktas som ett ”grönt” 

transportsätt. 

Låt oss avsluta med att se hur ett par barn funderat kring detta med järnvägens 

framtid (barn är ju oftare klokare än vad vi vuxna tror)! 

 

Madeleine Karlsson har ritat framtidens tåg, som hon ser det. Tåget går på gräs, 
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och drivs av solljus, månsken och vatten. Själva loket har två våningar, och på 

2:a våningen finns t ex bio, restaurang och ridhus. 1:a våningen rymmer t ex 

simhall, discobowling, fotbollsplan och pool från vilken man kan titta på TV. 

 

Evelyn Blom Evelyn har främst tänkt på passagerarnas bekvämlighet, med t e x 

radio och TV. Men hon har också funderat på driften och på hur framtidens tåg 

ska kunna bli miljövänligt: koldioxiden som tåget genererar omvandlas i Evelyns 

framtidsvision till syre. 

 

Vår kommentar: När vi läser t ex om hur vi drömde på 50-talet kan vi se, att det 

som då liksom nu drar till sig människornas intresse är sådant som 

åstadkommits av visionära framtidstänkare- inte särskilt många intresserar sig 

för en budgetproposition från 1956 idag.  Vi tror därför, att vi samtidigt som vi 

fokuserar på t ex ekonomi, säkerhets- och miljötänkande bör fortsätta 

diskutera framtida teknik och framtida värderingar, precis som barnen i 

exemplen ovan. 

Källa: Järnvägen 150 år (Informationsförlaget). 
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Källor 

Faktaunderlag har hämtats från 

 

Alvesta järnvägsstation- byggnadsminnen i Kronobergs län (Länsstyrelsen i 

Kronobergs län) 

 

Värendsbygder Norra Allbo Hembygdsförenings bildarkiv 

 

”Järnvägen 150 år” Lars Odelgård 

 

Göteborgsposten 8:e dec 1940 

 

”I Värend och Sunnerbo” 

 

Järnvägen 150 år Ett samarbete mellan Banverket och Informationsförlaget 

 

Wikipedia 

 

 

 

Utställningsansvarig: Anders Olsson 

Text: Stefan Johannesson 

Foto: Christer Nielsen (sista sidan) 
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Alvesta kommuns utställningshall 

           Alvesta järnvägsstation, våning 2 

        Tel: +46(0)472-152 50 

           www.alvesta.se/utstallningshall                                                                                                                          


