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Tärnsjö hade elva caféer och fyra ban-
ker i början av 1900-talet. Det behöv-
des. Folkmyllret kom sig av järnvägs-
stationen - alltings mitt. 1963 lades 
järnvägen ner. Nu startar en ny era i 
Norabygdens historia. Tåget har åter 
stannat i Tärnsjö.

Den 29 juni 1901 invigdes den privatägda 
Sala-Gysinge-Gefl e jernväg. Tärnsjö stations-
hus i tidstypisk stil blev snabbt navet kring 
det mesta som hände på orten, som kraftigt 
ökade i betydelse.

– Tärnsjö blev centralorten och tågstatio-

nen samlingspunkten där virke, mjölk, kalk 
och torv lastades på tågvagnarna. Av lastades 
det mesta av det nödvändigaste och det mo-
dernaste det förra seklet hade att erbjuda. Di-
versehandlare August Rohdén öppnade järn-
handel och magasin i Tärnsjö och såg till att 
allt från socker till motorvelocipeder och plo-
gar hamnade i bygden, säger Jakob Martinell, 
projektledare för Tåg i Tärnsjö, ett projekt för 
att återta initiativet i bygden.

Ingenting är omöjligt
Den nya järnvägen förändrade många män-
niskors liv, villkor och öden. För de fl esta 

På spåret i Tärnsjö. Till sommaren står vandrarhemmet med café och konferensrum klart. På bilden Jakob Martinell, projektledare för Tåg i 
Tärnsjö. 

Tåget stannar åter i Tärnsjö
Nytt vandrarhem, 
mötesplats och skyltfönster 
för näringslivet

innebar de fl er jobb, ökade intäkter och ökat 
välstånd. Världen kom närmare Tärnsjö. 
För vissa gick det sämre. Jakobs farfars far 
tvingades till exempel slå igen sin lanthandel 
i Råsbo till följd av den nya järnvägen. Men 
det har inte hindrat Jakob från att återvinna 
ånglokens dragningskraft. Där andra ser hot, 
ser de drivande i Tåg i Tärnsjö möjligheter.

– Ingenting är omöjligt, allt handlar om tid 
och pengar. Medel får vi via EU LEADER+, 
länsstyrelsen, Heby kommun och inte minst 
lokala företag och privatpersoner som ställt 
upp. Vi har idag 135 medlemmar som alla bi-
dragit med minst 250 kronor var. Tid - den 
lägger vi själva. Grundtanken var att vi ville 

att något skulle hända i Tärnsjö, vi är några 
eldsjälar som älskar gamla mekaniska ting 
och historien om järnvägen är också historien 
om Tärnsjö. Så startade alltsammans.

Tillsammans över generationsgränserna
Med en upprustad järnvägsstation i origi-
nalskick och två perronger började så Tåg 
i Tärnsjö sin egen resa. Genom gamla kon-
takter (Jakob har sedan barnsben varit idog 
tågmodellbyggare) köptes räls i Uppsala, ett 
gammalt ånglok i Grängesberg och tre vag-
nar i Ljungby. Via specialtrailers och lyftkra-
nar har sedan tågsetet åter hamnat i Tärnsjö 
– ”Tärnsjö nästa!”.

– Vagnarna kom på plats i september, då var 
perrongerna lika fulla av folk som en lördag 
på 1920-talet. Det märks att det är många som 
uppskattar projektet. För oss som driver det 
känns det viktigt att föra den här kunskapen 
och kulturen vidare till nya generationer. Det 
är betydelsefullt att vi skapar något för våra 
ungdomar i bygden, gärna tillsammans med 
den generationen som en gång i tiden jobbade 
med järnvägen i Tärnsjö. 

Fler övernattande turister
Just nu byggs vagnarna om och anpassas för 
dess framtida ändamål – som vandrarhem 
och konferensanläggning.
En vagn blir till café med konferensrum. En 
och en halv vagn byggs om till vandrarhem 
med totalt 30 bäddar. I resterande halva vagn 
erbjuds företag och sponsorer att visa upp 
sig.

– En grundbult i satsning är att utveckla 
Tärnsjö, framför allt skapa möjligheter för fö-
retagen att växa. Med ett attraktivt vandrar-
hem kan vi få fl er att stanna i Tärnsjö och öka 
köpkraften i bygden. Hantverkstraditionen 
är stark och jag ser gärna fl er serviceföretag 
med anknytning till turistnäringen i Tärn-
sjö – vi ska utnyttja att vi har en av Sveriges 
vackraste nationalparker runt hörnet.

Dressin på spåret
I juni öppnar Sveriges nya vandrarhem på 
perrong ett och två i Tärnsjö. Men det kom-
mer inte att vara helt stilla på spåret.

– Jag har en gammal motordressin hemma. 
Jag funderar på att plocka fram den så att 
man kan köra passagerare den minnesvärda 
sträckan Tärnsjö Norra - Tärnsjö Södra, ler 
Jakob.  

Efterhand kommer vandrarhemsverksam-
heten att drivas av en privat entreprenör och 
den kulturvårdande delen kommer att ingå 
som en del av hembygdsföreningens verk-
samhet.

Vi ger dig trygghet att välja med känsla   
Fler och fl er använder i dag keramik som inredningsdetalj. 
För oss kommer det inte som någon överraskning. Kakel, 
klinkers, mosaik och sjösten har nämligen lika många fördelar 
som det fi nns produkter på marknaden. 
Vi på KakelDesign har idag över tusen artiklar att välja på.
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