Trolleflod, en liten trafikplats på NÖJ

När föregångaren till Norra Östergötlands Järnvägar, PålsbodaFinspångs Järnväg, PFJ byggdes,
placerades en vaktstuga vid Trolleflod mosse. Stugan låg ca 5 km
söder om Hjortkvarn. Vägen mellan Norrköping och Örebro, nuvarande riksväg 51 går alldeles bredvid stugan och korsar järnvägen
mindre än 50 m från stugan. Närmaste station åt söder var Örmon som
låg cirka 3 km från Trolleflod. Banvaktsstugan som ligger i Boo församling, kallas i kyrkoböckerna för
Emma och inte Trolleflod.
Stugan som fick nummer 6 på PFJ
började användas redan från starten, 1874. Den första banvakten
som flyttade in i stugan var Johannes Andersson som var född i
Odensåker i Västergötland. Hans
familj bestod av fru och fyra barn.
En av sönerna, Karl Johan Johansson blev själv banvakt och var placerad i Trolleflod mellan 1893 och
1903. Johannes Andersson stannade bara i Trolleflod till 1876 då
familjen flyttade till Hällestad.
Huset var av den standardtyp för
vaktstuga som man byggde tio av
på PFJ. Stugan var inte stor, 37 m2,
med ett rum och kök och en oinredd vind som man kunde nå genom en trapp belägen bakom murstocken. I anslutning till stugan
fanns ett uthus och en jordkällare.
Stugan i Trolleflod låg på en kulle
mellan landsvägen och järnvägen.

Höjdskillnaden på 1,5 m medförde att det fanns en trappa ner mot
järnvägen. I anslutning till landsvägen byggdes under senare delen av 30-talet en hållplatskur.
Trolleflod var emellertid redan
från slutet av 1920-talet klassad
som en håll– och lastplats. Från
och med 1957 blir Trolleflod enbart en hållplats och blir så till
1962. Järnvägens beteckning på
trafikplatsen var Td under NÖJ
tiden, Tfd under SJ tiden. Den
lastplats som byggdes söder om
vaktstugan fick beteckningen
Tdn. När SJ övertog banan kalla-

des Trolleflod Nya för Folkström
och fick då beteckningen Fkm.
Järnvägen och trafikplatsen låg
alldeles i kanten av en stor mosse,
Trolleflodsmossen. När en torvströfabrik anlades 1906 av Hjortkvarns Nya Torvströfabrik byggdes ett sidospår in till fabriken.
Någon gång före år 1920 blev fabriken övertagen av Närkes Torv
AB. Vid fabriken förekom även
torvmullstillverkning.
Fabriken
fanns kvar ända fram till i början
av 1960-talet, då mossen var utbruten. Alla byggnaderna är numera

Tyvärr finns inte Trolleflods vaktstuga på någon bild. Här vaktstuga 1, Hulta vid
Pålsboda - Finspångs Järnväg som var av samma typ.
Foto Bengt-Åke Rudström

rivna men man kan skönja vissa
rester av grundläggning och även
se var anslutningsspåret till NÖJ
har gått. På mossen fanns en 600
mm bana till fabriken och Trolleflods lastplats. Banan revs i samband med att fabriken nedlades
1957. På 600 mm bana fanns minst
ett 2-axligt lok.
I direkt anslutning till Trolleflod
finns vidsträckta skogar och 1927
byggdes en lastplats för Domänverkets timmertransporter lite söder om banvaktsstugan. Denna
lastplats bestod av 3 spår med anordning för lastning av timmer på
järnvägsvagnar. I anslutning till
den nya bangården, som för övrigt
kom att kallas Trolleflod Nya
fanns en semafor. I den södra delen
av lastplatsen korsar en mindre väg
som användes för att forsla fram
virket till järnvägen. Denna väg
användes vid flera tillfällen när
kung Gustaf V anlände till Trolleflod för vidare transport ut i
älgskogen. Transporten på järnvägen av kungen och alla höga gäster
skedde med ett extratåg från Pålsboda till Trolleflod.
Som redan har framkommit så flyttade den första banvakten in i stugan 1874. Stugan användes sedan
som banvaktsbostad till 1945. Vidstående förteckning visar vilka som
bott i stugan.

Mellan år
1874 - 1876
1877 - 1879
1879 - 1882
1882 - 1885
1885 - 1885
1885 - 1893
1893 - 1903
1903 - 1911
1911 - 1913
1913 - 1920?
1920? -1921
1922 - 1931
1931 - 1945
1945 - 1953

Namn
Johannes Andersson
Pehr Johan Hansson
Carl Axel Andersson
Johan Fredrik Johansson
Erik Petersson
Per Sörberg
Karl Johan Johansson
Oskar Helmer Flodin
Erik Hjalmar Nilsson
Axel Vilhelm Nilsson
Johan Helmer Karlsson
Emil A Nilsson
Valentin Svensson
Olov Bergström

Född
1839
1850
1848
1852
1849
1860
1866
1874
1871
1857
1888
1878
1882
?

1945 - 1953
1953 - 196?

Valentin Svensson
Ivar Nilsson

1882
?

Anmärkning

Son till förste banvakten
Banmästare ? (banförman)
Banmästare ? (banförman)

Bor ej i stugan, hyr privatbostad
Vägvakt, pensionär
Banarbetare

? = uppgift osäker eller saknas

Valentin Svensson var den sista
banvakten som bodde i stugan. När
han gick i pension 1945 kommer
Olov Bergström och tar över vaktsträckan, men han bor inte i stugan.
Banarbetaren Ivar Nilsson är den
sista som bor i stugan. Exakt när
stugan rivs har inte gått att få fram
men det är någon gång i början av
1960-talet.
Text och kartskiss, uppmätt 1997:
Bengt-Åke Rudström

Övre bilden: Trolleflod Nya var en lastplats som bestod av två spår utöver genomgångsspåret. Här lastades timmer från Domänverkets skogar.
Nedre bilden: Hållplatskuren vid Trolleflod.. Landsvägen syns i bakgrunden.
Bilder från Östergötlands Järnvägsmuseum i Linköping

Bilder från Trolleflod år 1997
Övre bilden visar jordkällaren som låg
i anslutning till vaktstugan.
Den nedre vänstra bilden visar dressinskjulet och var linjen gick mot Hjortkvarn.
Den nedre högra bilden visa en brandhink som tillhört stugan. Märkt NÖJ,
Bv.stugan TD
Bilderna är tagna 1997 av Bengt-Åke
Rudström.

