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Banedirektør Carl Abraham Pihl er kjent som «smalsporets far» og var i sin tid en berømt jernbaneingeniør også i 

utlandet. At han også var en av landets første fotografer er mindre kjent, men ikke desto mindre verdsatt i ettertid. 

Hans store fotosamling er i dag delt mellom Oslo museum, som har hans familiefotografier, og Norsk jernbanemu-

seum, som har hans yrkesfotografier.  

 

Carl Abraham Pihl ble født i Stavanger i 1825 og dro som mange andre gutter derfra til sjøs. Deretter tok han en tek-

nisk utdannelse ved Chalmerska Sløidskolan i Gøteborg i 1841-44, før han reiste til England. Her fikk han erfaring ved 

et stort konstruksjonskontor i London som hadde oppdrag for Robert Stephenson, landets mest kjente jernbaneinge-

niør. Deretter arbeidet han som konstruktør og arbeidsleder ved jernbaneanlegg i Suffolk, de to siste årene som sjef 

for konstruksjonskontoret. 

 

Da han kom tilbake til hjemlandet i 1850 var han den eneste nordmannen med erfaring fra jernbaneutbygging, og var 

ett års tid ansatt som amtsingeniør i Akershus amt. Før Vegdirektoratet ble opprettet i 1864 var vegbygging et fylkes-

kommunalt anliggende.  

 

Stortinget vedtok utbyggingen av landets første jernbane året etter han kom tilbake fra England, og da ble han ansatt 

ved Norsk Hoved-Jernbane. Først arbeidet han med utstikningen av banen, deretter som seksjonsingeniør på strek-

ningen Lillestrøm- Grorud, etter hvert helt til Christiania.  

 

Da utbyggingen var ferdig i 1854 dro han igjen tilbake til England og arbeidet med jernbane- og havneutbygging i Wa-

les. Under et av oppholdene i England kjøpte han seg kamera og lærte seg framkalling og han dokumenterte sjøl ut-

bygging av jernbaneanlegg og -drift på baner han hadde ansvaret for.  



I 1857 vedtok Stortinget tre nye jernbaneutbygginger og Pihl fikk den nyopprettede stillingen som ledende ingeniør 

og sjef for det nye jernbaneanleggskontoret i 1858, etter først å ha hatt ansvaret for forundersøkelsene av disse bane-

ne. Størenbanen mellom Trondheim og Støren var en av disse. 

 

Fotografiene fra reisen over Dovrefjell kan være tatt i den forbindelse, men er i ettertid datert 1860-70. Reisen over 

Dovrefjell foregikk på den tida med leid hest og kjerre fra skysstasjon til skysstasjon, en ordning som holdt seg helt til 

Dovrebanen åpnet i 1921.  

 

Mange av hans eldste fotografier er glassplater som gjør at vi i dag får et skarpt og detaljert bilde av fortidas virkelig-

het. Han innredet etter hvert et fotoatelier i Oslo østbanestasjon.  



Fokstua fjellstue. 
Foto: Carl Abraham Pihl, Norsk 
jernbanemuseums samling.  
Glassplaten bildet er skannet fra er 
dessverre skadet i øvre høyre hjørne. 
 
 



Hjerkinn fjellstue. 
Foto: Carl Abraham Pihl,  
Norsk jernbanemuseums samling  



Kongsvoll fjellstue. 
Foto: Carl Abraham Pihl,  
Norsk jernbanemuseums samling 



Bru over Driva ved Kongsvoll fjellstue. 
Foto: Carl Abraham Pihl,  
Norsk jernbanemuseums samling  



Bru over Driva ved Drivstua fjellstue. 
Foto: Carl Abraham Pihl,  
Norsk jernbanemuseums samling 



Drivstuen fjellstue med Engebret og Gunhild Drivstuen sittende, med Mari Kolstad bak. 
Foto: Carl Abraham Pihl, Norsk jernbanemuseums samling 


