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Bakgrund

Sommaren 2013 blev stationshuset i Fjugesta till salu och i slutet av 

augusti kunde Nerikes Allehanda meddela att Lekebergs kommun köpt 

byggnaden. I artikeln berättade kommunstyrelsens ordförande Char-

lotta Englund om vikten av husets yttre medan kommundirektör Hans 

Boskär lyfte byggnaden som ett »kulturellt minnesmärke«.

Under våren 2014 hade jag kontakt med Lekebergs kommuns kultur- 

och fritidschef Lars Skoghäll per e-post om hur man skulle kunna åter-

ställa eller rusta upp byggnadens yttre varsamt. Det har bland annat 

nämnts att använda huset som kulturhus med utställningslokaler eller 

kontorslokaler.

Lekebergs kommunfastigheter AB (LEKO) har fått en offert för att 

byta fasaden på huset och det finns möjligheter att göra »vissa juste-

ringar« så länge de håller sig till kostnadsramen i offerten. Målet tycks 

vara att komma igång under sommaren 2014.

Enligt Britt Andersson på Lekebergsbostäder AB (LEBO) ska man en-

ligt offerten riva befintlig läkt och masonit, tilläggsisolera fasaden 45 

mm samt sätta på ny panel, foder, vindskivor och knutbrädor. Offerten 

innehåller inga specifikationer på hur panelen ska utformas, men Britt 

anger att »vi har bara en standard«. Vidare anger hon att man har krav 

på att spara på energiförbrukningen och det därför är onödigt att inte 

isolera fasaden när man ändå sätter ny panel på huset.

Mål
I detta dokument ska jag försöka beskriva hur Fjugesta stationshus 

kommit till och förändrats, hur det har sett och hur det ser ut idag, 

beskriva vad man kan läsa ut av husets nuvarande utseende samt ge 

ett åtgärdsförslag för att värna husets eventuella kulturhistoriska 

värden.

Förklaring
I texten anges väderstreck av förenklade skäl som om taknocken var 

orienterad i exakt nord-sydlig riktning vilket den i verkligheten inte är. 

Med »mot banan« och »mot (Stor)gatan« avses de västra respektive 

östra fasaderna av stationshuset.
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Sammanfattning

Dokumentet berättar hur tillkomsten av Örebro-Svartå järnväg och sta-

tionen i Fjugesta ledde till att Fjugesta idag är Lekebergs kommuns 

huvudort. Här redogörs översiktligt för hur stationshuset har sett ut och 

förändrats genom åren samt för de höga kulturhistoriska värden som 

huset bedöms att ha. Slutligen ges konkreta förslag på åtgärder för att 

huset även i framtiden ska kunna ses som stationhus. Här ingår inte en 

yttre tilläggsisolering som ett alternativ.
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Historia

Fotot visar stationshuset vid invigningen år 1897 då det var klätt med girlanger 
och flaggor. Vid plattformen står Fjugestas första stationsinspektor Borg med 
familj. Till vänster syns uthuset med dass närmast banan och till höger en av de få 
andra byggnader som fanns runt stationen då. Foto ur mfÖrSJs samlingar.

Den 49 km långa järnvägen mellan Örebro och Svartå invigdes den 29 

september 1897 efter omkring två års arbete nästan helt utan 

maskinell hjälp. De första planerna på en järnväg genom västra Närke 

härrör sig från mitten av 1800-talet då inte ens Statens järnvägars (SJ) 

tåg hade börjat rulla. Ytterligare två förslag diskuterades innan man 

slutligen kunde enas. Banan byggdes av det privata Örebro-Svartå 

järnvägsaktiebolag (ÖrSJ) som ägdes av kommunerna längs banan och 

av privata intressen. Bolagets styrelse satt i Örebro och de beslutade 

bland annat hur järnvägen skulle dras, var stationerna skulle ligga och 

hur byggnaderna skulle utformas.

Järnvägen gjorde det möjligt att transportera både personer och 

gods snabbare och längre än förut. Svartåbanan gav industrialseringen 

fart i västra Närke och kring stationerna uppstod nya samhällen.

Ångtågen började rulla den 1 oktober 1897 och de höll då en has-

tighet om max 40 km/t. År 1907 köpte SJ Svartåbanan och 30 år senare 

fick den elektrisk drift. Fram till 1950-talet ökade tågtrafiken, men där-
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efter tycks den samhällsomvandling som den framväxande bilismen 

bland annat orsakade, ha lett till att banans framtid började bli hotad. 

Svartåbanan användes dock tidvis för snabbtåg Stockholm-Karlstad 

och för sovvagnståg Stockholm-Oslo.

På 1980-talet återstod enbart persontrafik med elektriska rälsbussar. 

Efter riksdagsbeslut fick Länstrafiken välja mellan att ta det ekonomiska 

ansvaret för Svartåbanan eller ersätta den med bussar. De valde det 

senare och sista tåget gick 29 juni 1985. Banan revs upp i början av 

1990-talet.

Fjugestas framväxt
Fjugesta by ska ha medeltida ursprung och vid 1800-talets slut var den 

bara en av många jordbruksbyar i västra Närke. Strax väster om byn låg 

Edsbergs Sanna där det förutom gästgiveri även fanns tingshus, mark-

nadsplats och distriktsläkare att tillgå.

Utdrag ur den häradsekonomiska kartan från 1860-talet. I bildens nedre vänstra 
hörn dyker nuvarande Fjugesta Letstig upp parallellt med Svartån. Letstigen går 
genom Hessleby, förbi Sanna med sitt gästgiveri och tingshus, och vidare österut 
där den korsar den nord-sydliga vägen mot Knista kyrka. Här i korsningen mellan 
dagens motsvarighet till Fjugesta Letstig och Kyrkvägen låg Fjugesta by. Drygt 30 
år senare drogs järnvägen ungefär mittemellan Sanna och Fjugesta by. Där de 
centrala delarna av Fjugesta ligger idag, fanns då ett par gårdar som flyttats ut 
från byn vid laga skiftet samt skogs-, ängs- och åkermark.
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Det skrafferade området på kartan visar det tänkta läget för Fjugesta station före 
järnvägens tillkomst. Örebro ligger till höger och Svartå till vänster utanför kartan. 
Vägen till vänster om stationsområdet är nuvarande Fjugesta Letstig.

Platsen där järnvägen lades tycks ha varit delar av Fjugesta bys åker-, 

ängs- och skogsmark, med bara några enstaka byggnader i närheten av 

stationshuset. Efter järnvägens invigning började man styckade upp 

marken runt stationshuset i tomter och bebyggelsen växte. 

Karta över 1905 års reglering av tomter runt Fjugesta station. Järnvägen är ortens 
tänkta mittpunkt och gatorna är i huvudsak orienterade efter spåren. Många av 
kvarteren är helt kvadratiska vilket närmast för tankarna till rutnätet i en stad. 
Planen avgränsas i söder och i öster av de slingrande äldre vägarna Letstigen 
respektive Kyrkvägen. Sanna och Fjugesta by ligger strax utanför kartans nedre 
kant i väster respektive öster.
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Utdrag ur den ekonomiska kartan över Fjugesta från år 1955. Sanna syns till vän-
ster i bild och Fjugesta by låg vid texten »Fjugesta« i bildens nedre högra hörn. De 
flesta industribyggnaderna ligger nära spåren. Samhället har nu vuxit något mot 
söder och norr men ännu syns inte något av de bostadsområden som under de 
kommande decennierna utvecklades i kartans nordvästra del.

När kommunerna längs den tänkta banan tecknade sig för aktier i järn-

vägsbolaget, var Fjugesta en av de stationer som nämndes som mot-

krav för aktieteckningen. Valet av Fjugesta tycks dock inte ha förorsakat 

någon större diskussion i bolagsstyrelsen, till skillnad mot läget för sta-

tionerna i Gropen och Kvistbro. 

År 1906 formades Fjugesta municipalsamhälle och man drog upp 

närmast stadslika kvarter. År 1926 hade trakten runt Fjugesta drygt 

1 000 invånare  och där fanns bland annat skola, läkare, hotell, post, 

bank, telefonstation, snickerifabriker, mekanisk verkstad och tegelbruk.

I början av 1940-talet antogs en närmast storvulen stadsplan för Fju-

gesta med flera planerade torg, parker, »promenader« och en esplanad.

Fjugesta var under perioden 1952-1970 huvudort för Lekebergs 

kommun som bildades genom sammanslagning av flera mindre kom-

muner i västra Närke. Idag är Fjugesta åter Lekebergs kommuns huvud-

ort tillika största tätort med drygt 2 000 invånare.
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Byggnadsbeskrivning

Styrelsen för ÖrSJ beslöt år 1895 att Latorpsbruk, Hidingebro, Fjugesta 

och Kvistbro skulle betraktas som stationer, medan de övriga platserna 

längs banan skulle klassas som hållplatser av antingen första eller andra 

klass. Denna indelning avgjorde vilka byggnader som skulle uppföras 

var. Därför är exempelvis stationshusen i Fjugesta och Gropen helt olika 

varandra i utseende trots att de ligger relativt nära varandra.

Vid en sådan station skulle det byggas ett stationshus för 5 000 kr 

samt uthus, avträde, godsbod, brunn, plattform och lastkaj. Man 

använde sig av typritningar vilket gjorde att exempelvis alla godsbodar 

från början såg likadana ut oavsett vilken station de låg vid.

Byggmästare Per Carlsson från Örebro gavs uppdraget att uppföra de 

hus som behövdes för järnvägsdriften. Stationshusen och banvaktstug-

orna byggdes med restimmersteknik vilket innebar att timret i vägg-

arna sattes ihop stående istället för liggande som tidigare varit det 

vanliga sättet.

Fotot är troligen taget 1897 och i bakgrunden skymtar stationshuset i Fjugesta där  
man tydligt kan se att huset är byggt av stående timmer. Bakom stationshuset 
skymtar skorstenen på ett ånglok och taket till det blivande godsmagasinet. Foto 
ur mfÖrSJs samlingar.
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Typritningen visar fasaden mot banan för de ursprungliga stationshusen. Namn-
skylten syns till vänster och huvudentrén mitt på fasaden. Kopia av ritning ur 
mfÖrSJs samlingar.

Det finns mig veterligen ingen känd uppgift om vem som ritade dessa 

stationshus. De byggdes i två våningar med en planform som liknade 

ett grovt »T« i taknockens riktning. Husen lades så att taknocken låg 

parallellt med järnvägsspåren. På de båda takfallen låg mycket flacka, 

trekupiga takpannor av lertegel. Takfallens nedre kant följde samma 

nedre linje varför taksprånget blev mycket stort vid T:ets smalare del. 

I nedervåningen fanns förutom väntsal, resgodsrum och tågexpedi-

tion, även ursprungligen en bostad om ett rum och kök för stations-

karlen med egen ingång utifrån. En inre trappa ledde upp till övervån-

ingen där stationsföreståndaren hade sin bostad. I takfallet mot banan 

fanns en takkupa och i det motsatta takfallet en frontespis. Husen hade 

tre skorstenar murade av lertegel med ett enkelt krön.

Dörren på hörnet vid den närmsta gaveln ledde upp till stationsföreståndarens 
bostad på övervåningen. Vid det andra hörnet på samma gavel kan man ana att 
panelen är mörkare under fönstret – där fanns ursprungligen ingången till sta-
tionskarlens bostad som omfattade de tre fönstren i mitten. Den stora byggnaden i  
bakgrunden är hotellet. Vykort ur mfÖrSJs samlingar.
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Bilden visar stationshuset på 1950-talet då man antingen bytt ut fodren runt fön-
stren och dörrarna, eller sågat av dess spetsar. I övrigt är namnskyltens nya plats 
och stationsuret de enda två förändringarna sen 1897. Vid husets bortersta hörn 
syns ställverket som användes för att lägga om en del av växlarna på och styra 
signalerna vid stationen. Huset längst bort i bild är en pressbyråkiosk. Vykort ur 
mfÖrSJs samlingar.

Panelen var liggande och av hyvlat trä som med största sannolikhet var 

målad med oljefärg. Fönstren låg i liv med fasaden, hade korspost med 

spröjsade, enkla fönsterbågar. Fodren kring fönstren och dörrarna hade 

spetsar. Husen hade knutbrädor, syllfoder och våningsband. Språng-

panelen utgjordes av pärlspont med elegant utformade takfotstassar.

Husen stod på en sockel av huggen granit med yttre stentrappor. I 

alla fasader fanns pardörrar med överljusfönster. De publika entréerna 

fanns i de västra och östra fasaderna mot banan respektive mot gatan. 

Dessa dörrar hade även stående sidofönster. I den norra fasaden fanns 

ingångarna till de två ursprungliga bostäderna – i nordvästra hörnet 

dörren till trappan upp till övervåningen och i nordöstra hörnet dörren 

till bostaden på nedervåningen. I söder fanns en dörr till resgodsrum-

met.

Förändringar under järnvägstiden
Relativt tidigt under husets levnad, tog man bort stationskarlens bo-

stad i husets nordöstra del och använde utrymmet som väntsal, samt 

satte även igen den publika entrén mot gatan.

Från början satt namnskylten på fasaden mot banan, där »T-formen« 

skjuter ut. Senare flyttades skylten till höger om huvudentrén i samma 

fasad, ovanför stationsuret.

Någon gång under 1900-talets första decennier satte man upp ett 

mekaniskt ur, tillverkat vid Linderoths fabrik i Stockholm, på fasaden 

mot banan. Ett likadant ur återfinns numera i Fjugesta snickerifabriks 
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lokaler, men det kan med säkerhet inte kopplas till Fjugesta stationshus 

utan närmare undersökning.  På 1960-talet fick stationshuset ett elek-

triskt ur från Westerstrands i Töreboda som drevs av ett centralur.

På 1940-talet installerades ett s.k. ställverk som gjorde det möjligt att  

att lägga om en del av växlarna på och styra signalerna vid stationen 

direkt från stationshuset. Till detta kom sannolikt även två ringklockor 

som ringde när ett tåg närmade sig Fjugesta från antingen Örebro eller 

Svartå för att meddela tågklareraren att det var dags att gå ut till ställ-

verket och ställa körsignal åt tåget.

Någon gång under andra halvan av 1900-talet täcktes den hyvlade 

panelen med masonit som fästes med tunna, hyvlade lister så att det 

såg ut som en locklistpanel. Våningsbanden försvann troligen samtidigt 

och takkupan mot banan ändrades till frontespis och ett större fönster 

sattes in där.

Något senare byttes de flesta av fönstren i nedervåningen mot såda-

na med enbart mittpost. Dörrarna tycks ha bytts successivt och huvud-

entrén fick kanske i samband med den nya fasaden, en av SJs standard-

dörrar med ett dörrblad, stor glasruta och profilhyvlad panel under.

Vid frontespisen mot gatan finns en balkong som med tanke på dess 

utformning kan ha tillkommit under 1930-50-talet. 

Färgsättning
Fasaderna kan ursprungligen ha varit målade i en ockragul färg. Under 

1960-talet var det masonitklädda stationshuset målat i en vit kulör som 

var något bruten, med något mörkare fönsterbågar och foder. 

Fjugesta stationshus våren 1969. Husets fasad är täckt med masonit och målad i 
en ljus kulör, har den nya namnskylten och uret på fasaden mot banan. Den när-
maste dörren är ursprunglig med överljusfönster, medan huvudentrén har fått en 
av SJs nyare standarddörrar. Det gråmålade ställverket står under sitt skärmtak.
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Stationshuset i Fjugesta våren 1978 i sin dåvarande färgsättning. Fönstren i neder-
våningen är bytta. Hotellets fasader är nu röda jämfört med den ljusa färgen de 
hade på det föregående fotot. Foto Anders Thuringer.

På 1970-talet hade fasaden fått en närmast aprikostonad gulrosa färg 

med vita foder och bruna fönsterbågar. Någon gång efter järnvägens 

nedläggning år 1985 målades fasaden slutligen gul som den är idag.

Förändringar efter nedläggningen
Sannolikt försvann det tidigare nämnda ställverket på 1990-talet – det 

ska enligt uppgifter ha tagits om hand av en museijärnväg men det 

skrotades efter att man tappat det i marken från något för hög höjd.

Efter nedläggningen fick taket betongpannor, snörasskydd, gång-

bryggor och två ventilationshuvar samt ny takavvattning.

Under tiden som gatukök tog man upp en serveringslucka i den söd-

ra fasaden, men den är nu igensatt – skärmtaket på samma fasad är tro-

ligen samtida med luckan. Utrymningsplattformen på fasaden är tro-

ligen från tiden som personallokal.

Mot banan i väster fanns en tid en uteplats med skärmtak över som 

tillkom under tiden som gatukök eller ungdomsgård, men dessa är 

borta. Under 2010-talet flyttades dörren från husets nordvästra hörn till 

den västra fasaden och den yttre stentrappan försvann. Entrén under 

balkongen tillkom under tiden som gatukök eller ungdomsgård.
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På dagen 100 år efter invigningen av Svartåbanan – stationshuset i Fjugesta den 
29 september 1997 med skärmtaket över uteplatsen. Foto Rasmus Axelsson.

Användning
Fram till nedläggningen fungerade byggnadens nedervåning som ex-

pedition för tågklarering och biljettförsäljning samt som väntsal medan 

övervåningen var bostad. Efter nedläggningen har huset tidvis stått 

tomt, innehållit gatukök, ungdomsgård, loppmarknad, frisersalong och 

hyst personallokaler för kommunen i olika omgångar.

Huset har alltså hyst såväl offentliga och formella som privata funk-

tioner genom den öppna väntsalen, tågexpeditionen med dess biljett-

försäljning och styrning av stationen samt som tjänstebostad.

Omgivning
Stationshuset var bara en av flera byggnader som behövdes för järn-

vägsdriften, men det utgör ändå själva sinnebilden för en järnväg. Här 

fanns godsmagasin, uthus med tvättstuga och avträde, jordkällare, 

banmästarbostad med uthus, förråds-, manskaps- och dressinbodar för 

banpersonalen samt självklart plattform och lastkajer. Runt husen fanns 

vissa planteringar och grusgångar som åtminstone tidvis fick hjälp av 

SJs stora trädgårdsrörelse.

Precis intill stationshuset uppfördes det imponerande Fjugesta hotell 

i samband med invigningen samt Knista sparbanks lokaler några de-

cennier in på 1900-talet. Parallellt på järnvägens östra sida drogs det 

som kom att bli Fjugestas huvudgata Storgatan. Längs den låg flera 

industrier och affärshus men självklart även bostadshus.
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Kartan visar området runt Fjugesta stationshus år 1943. Stationshuset markeras 
som 1 och till vänster om det ligger det stora hotellet. Till höger om stationshuset 
står en kombinerad tvättstuga och uthus med avträde och förråd i. Nedanför det 
syns Knista sparbanks byggnad och i bildens nedre högra hörn finns Fjugesta rull-
gardinsfabrik och en snickerifabrik. Till höger om uthuset finns en jordkällare som 
betecknas med siffran 11. Snett emot stationshuset står det långsmala godsmaga-
sinet och i bildens övre högre hörn syns banmästarbostaden och dess uthus. Ned-
anför banmästarbostaden står en manskapsbod för banpersonal och en dressin-
bod. Bangården har som mest tre spår i bredd och en plattform direkt utanför sta-
tionshuset. Banmästarbostaden omges av en trädgård med grusgångar, vilket 
man även ser spår av till vänster om hotellet och till höger om uthuset.

Fotot visar Fjugesta station mot norr någon gång mellan 1904 och 1937. På ban-
gården står ett godståg med ånglok med fronten riktad mot Svartå. Det öppna 
järnvägsområdet hade tydliga siktlinjer i spårens längdrikting .I bakgrunden 
sticker en fabriksskorsten upp. Framför husen till vänster tycks det finnas någon 
form av odling. Foto ur mfÖrSJs samlingar.
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Flygfoto över Fjugesta station någon gång mellan 1934 och 1937. I fotots övre 
högra hörn syns ett av snickerierna på orten. Det ljusa huset ovanför stationshuset 
är Knista sparbanks lokaler. Till höger om hotellet står två affärshus. I hotellets 
trädgård hänger tvätt på tork och ett ånglok växlar vagnar vid lastkajen. I 
bakgrunden syns bostadshus från 1910-20-talen. Vykort ur mfÖrSJs samlingar.
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Dagsläge

Bild 1. Fasaden mot norr och väster. Foto Rasmus Axelsson den 27 juni 2014.

Bild 2. Fasaden mot väster och söder. Foto Rasmus Axelsson den 27 juni 2014.
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Bild 3. Fasaden mot söder och öster. Foto Rasmus Axelsson den 27 juni 2014.

Bild 4. Fasaden mot öster och norr. Foto Rasmus Axelsson den 27 juni 2014.

Av det ursprungliga husets yttre fram andra halvan av 1900-talet, finns 

dess stomme kvar med det T-formade planet, några fönster, de stora 

takytorna med stora taksprång i husets södra del, takfotstassarna och 

språngpanelen, granitsockeln och en yttre stentrappa. Den skadade 

masonitpanelen gör att man kan se fragment av den ursprungliga 

liggande, hyvlade träpanelen under masoniten.

Om tiden från andra halvan av 1900-talet och fram till nedläggning-

en vittnar masonitpanelen med locklisterna, de flesta av fönstren med 

sina foder, skorstenarna, balkongen mot öster, takkupan mot banan i 

väster, den funktionalistiskt präglade namnskylten med belysnings-

armaturen ovanför samt de två metalldosor tillverkade av L M Ericsson 

som sitter nära husets sydvästra hörn och som är rester efter de klockor 

som ringde när ett tåg närmade sig stationen.
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Namnskylten är målad med SJs funktionalistiska standardtypsnitt från 1900-talets  
mitt och ovan den sitter en samtida belysningsarmatur. Under skylten visar de 
avkapade locklisterna var stationsuret en gång satt. Foto Rasmus Axelsson.

Från tiden efter nedläggningen finns dörrarna kvar, de igensatta hålen 

efter dörren i den norra fasaden och serveringsluckan i södra fasaden, 

skärmtaket och utrymningsplattformen i söder, entrén i öster och en 

svart plåtskylt formad som ett ånglok med texten »stationen« på, trä-

trappan i väster samt ett antal belysningsarmaturer direkt på fasaderna.

Övriga stationshus
Av de fyra stationshusen längs Svartåbanan som byggdes likt det i Fju-

gesta är tre kvar idag – Latorpsbruk, Hidingebro och Fjugesta – medan 

Kvistbro stationshus revs på 1970-talet. De tre kvarvarande stations-

husen har alla samma masonitpanel med locklister, frontespis mot 

banan och i huvudsak samma sorts fönster som det i Fjugesta.

De båda förstnämnda husen fungerar idag som bostadshus. Sta-

tionshuset i Hidingebro saknar namnskylten men har en stor altan mot 

banan. Fjugesta stationshus är därmed det enda som inom en snar 

framtid skulle kunna få den offentliga funktion det en gång hade.

Enligt min mångåriga erfarenhet av järnvägsbyggnader i Sverige 

finns det ingen typ av stationshus i landet som har den grova T-form-

ade plan med stora taksprång vid T:ets smala del som de längs Svartå-

banan.

Omgivningen
Direkt väster om stationshuset i Fjugesta reser sig idag en vägg av nya-

re, höga byggnader som skiljs från stationshuset med en smal remsa 

grönyta och gång- och cykelväg. Mot söder möter det tidigare hotellet. 

Öster och söder om stationshuset finns en asfalterad plan, som mot 
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öster delvis begränsas och avskärmas av ett räcke vid en upphöjd buss-

hållplats vid Storgatan. Norr om stationshuset går en asfalterad gata 

som tillkom efter nedläggningen och som förenar Nygatan i öster med 

Dammgatan i väster. Där finns även en mindre, öppen yta där det tidig-

are stod ett uthus och ett cykelställ av SJ-modell.

Från stationshusets baksida vid Storgatan ser man delar av en äldre 

industribyggnad, Kyrkans hus som tidigare var Knista sparbank, ett 

kvarter med lägenhetshus från 1980-talet, ett affärshus från 1900-talets 

början och det tidigare nämnda hotellet som är samtida med stations-

huset.

Skador och brister
Av stationshuset mer konkreta skador och brister utgör den slitna och 

smutsiga fasaden, där masoniten både saknas på vissa ställen och bör-

jar bubbla sig, det mest iögonfallande. Vidare är några locklister trasiga 

och färgen har släppt på vissa ställen.

Syllfodren vid husets nordvästra hörn verkar skadade vilket kan ha 

orsakats av antingen bristande takavvattning, för litet avstånd till 

marknivån eller genom en kombination av de båda. Den flagnande 

färgen vid det nordöstra hörnets foder kan även tyda på liknande 

skador. Jag tror därför att det inte är för osannolikt att man kommer att 

hitta skador på syllen bakom syllfodren på dessa och andra ställen runt 

huset.

Till de mer upplevelsemässiga bristerna hos stationshuset hör det 

spretiga yttre som huset uppvisar idag, med mer eller mindre väl gen-

omtänkta tillägg och förändringar efter nedläggningen. Huset kan fort-

farande identifieras som stationshus men dess värdebärande egen-

skaper måste värnas och förstärkas för att det inte ska bli som vilket hus 

som helst.

Av den omgivande järnvägsmiljön på husets västra sida återstår idag 

mycket litet. Bangårdens en gång långa siktlinje är nu i det närmaste 

helt borta. De allt för tätt placerade, blåmålade kontaktledningsstolp-

arna utgör en klen kompensation för de värden som gått förlorade.
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Kulturhistoriska värden

Utan järnvägen hade förmodligen varken bebyggelsen eller industrin 

på orten utvecklats, och därmed hade kanske kommunens huvudort 

legat någon annanstans idag.

Stationshuset är idag den tydligaste symbolen för starten på fram-

växten av industri- och stationssamhället Fjugesta – en bygd som 

tidigare i huvudsak präglades av jordbruk.

Stationshusets centrala placering i samhället, vid huvudgatan Stor-

gatan med f.d. hotell och sparbank, affärshus och industrier, visar på 

byggnadens historiska betydelse som offentlig mötesplats och drag-

ningskraft för såväl människor som företag.

Stationshuset visar också på den brytningstid då man allt mer gick 

över från att transportera människor och varor till fots eller med häst 

och vagn, till att köra dem med tåg. Huset visar samtidigt även hur järn-

vägstrafiken konkurrerades ut av den idag helt dominerande bilismen.

Stationshuset har därför mycket höga lokala samhällshistoriska, eko-

nomisk-historiska, transporthistoriska och socialhistoriska kulturvärden 

som symbol för framväxten av Lekebergs kommuns huvudort Fjugesta.

Värdebärande egenskaper
Huset yttre vittnar idag i huvudsak om tiden från andra halvan av 1900-

talet och fram till nedläggningen år 1985, men den är dock i grunden 

fortfarande 1897 års stationshus. Därför är det mycket viktigt att värna 

och utveckla följande egenskaper och uttryck.

– nedervåningens offentliga funktion

– husets stomme och T-formade planlösning

– de stora takytorna och taksprången samt takfotstassarna och 

språngpanelen

– fasadens gracila locklistpanel

– fönstrens utformning och placering i liv med fasaden

– namnskylten med belysningsarmaturen och anordningarna för 

tågankomst på den västra fasaden

– balkongen mot öster

– granitsockeln och stentrappan mot söder
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Åtgärdsförslag

Stationshuset har under de senaste 50-60 åren i huvuddrag sett ut på 

det sett det gör idag. Med tanke på de generationer människor som 

lever nu, är det ärligast att åtgärderna syftar till att lyfta den tidsper-

iodens egenskaper hellre än att gå ännu längre tillbaka i historien.

Åtgärder
1. Riv skärmtaket och entrén under balkongen mot öster. Stötta vid 

behov balkongen med snedställda metallstänger från fasaden

2. Ta bort trätrappan mot väster och övrig belysning på fasaderna

3. Mät in läget för och ta varsamt ned namnskylten, belysningsarma-

turen och anordningarna för tågankomst

4. Ta bort syll-, fönster- och dörrfoder samt knutbrädor

5. Ta ned masonitpanelen och locklisterna

6. Åtgärda eventuella skador på stommen och syllen med virke av 

samma kvalitet och dimensioner som det ursprungliga

7. Sätt igen dörrhålet på den södra sidan av T:ets breda del som finns 

närmast huvudentrén i den västra fasaden

8. Förbered väggen vid den nordvästra dörren och huvudentrén i den 

östra fasaden så att det i framtiden blir möjligt att sätta in för husets 

kulturvärden mer lämpliga dörrar

9. Vindtäta väggarna

10. Sätt dit syllfoder av kvalitet enligt punkt 11 med vattplåt ovanpå

11. Sätt dit hyvlad träpanel med tunna profilerade locklister lika de be-

fintliga. Panelen och listerna ska vara av furu och av lägst virkeskva-

litet G4-1 och av sådan bredd att det nuvarande avståndet mellan 

locklisterna inte ändras samt med en maximal tjocklek om 22 mm

12. Sätt dit nya fönster- och dörrfoder samt knutbrädor av kvalitet 

enligt punkt 11

13. Måla fasaden i en ljus kulör med fönsterfoder- och bågar likt 

utförandet på bilden från våren 1969

14. Återställ namnskylten, belysningen och anordningarna för tåg-

ankomst 

15. Förbättra takavvattning och avledning av dagvatten
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Kommentarer
Under arbetets gång ska åtgärderna löpande dokumenteras med ka-

mera och referensbitar från såväl fasad som foder ska sparas.

Till skillnad mot vad som tycks vara LEBOs närmast slentrianmässiga 

åsikt att det är lika bra att tilläggsisolera stationshusets fasad när man 

håller på, anser jag att stationshusets värden minskar väsentligt genom 

en sådan åtgärd. 

Även ett relativt litet lager isolering kommer bland annat att göra att 

husets uttryck försämras drastiskt genom att fönstren hamnar i för 

djupa »gluggar« och att fasadens liv förskjuts utåt i förhållande med 

sockeln. På ett modernt eller nyrenoverat hus är detta utseende mycket 

vanligt, men det passar inte på en byggnad med så höga kulturhistor-

iska värden som stationshuset i Fjugesta har.

Ska man försöka spara energi i huset kan man istället exempelvis 

vindtäta fasaderna, fönstren och dörrarna noga, tilläggsisolera vinds- 

och takutrymmena och se över ventilationen i huset.

Om det finns intresse för en passande dörr vid huvudentrén i väster, 

erbjuder jag mig att skänka en äkta stationshusdörr tillverkad för SJ 

gissningsvis på 1960-talet förutsatt att den kommer till nytta under en 

relativt lång tid och får god omvårdnad.

Omgivningen
Miljön runt stationshuset bör på sikt förbättras för att huset ska komma 

till sin rätt. Det kan exempelvis innebära att man

– gör planen öster och söder om stationshuset mer inbjudande vilket 

gärna får innebära att man sänker marknivån runt huset för att minska 

framtida skador på fasaden och stommen

– gör området kring huvudentrén i den västra fasaden lättare till-

gängligt genom att ta bort det låga metallstaket som skiljer huset från 

gång- och cykelvägen samt tar bort den lilla bro och misskötta 

»damm« som gjorts i samma väg väster om huset

– målar och återställer det cykelställ som tidigare stod vid stations-

huset och som enligt uppgift från Tomas Kullberg ska finnas vid det s.k. 

Klaessonhuset
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Slutord

Man vinner sällan något på att hasta fram ett halvdåligt förslag som 

inte tillför kulturmiljön något positivt – gör istället något seriöst som 

består. Banmästarbostaden i Fjugesta är tyvärr ett allt för tydligt skräck-

exempel i detta fall. Där tilläggsisolerades fasaderna och fönstren ham-

nade i »gluggar«. 

Arbeta istället efter en långsiktig plan och sätt av resurser för att 

kunna behandla en av Fjugestas absolut mest kulturhistoriskt värde-

fulla byggnader varsamt! För precis som kommundirektör Hans Boskär 

uttryckte det i Nerikes Allehanda, anser jag att huset är ett kulturellt 

minnesmärke.

Värdefulla kulturmiljö är ingen dagslända som rör en liten elit, det är 

viktiga delar i vår historia som bidrar med förståelse, identitet och 

trygghet i vardagen!

Rasmus Axelsson

Kvistbro banvaktstuga den 30 juni 2014
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