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Nordgående tog sør for Hamar stasjon i 1937. 

Fotograf: Anders Beer Wilse, Norsk jernbanemuseums samling 

 



I anledning Hamar sitt 150-års byjubileum i 1999 laget museet en 

fotoutstilling – «Jernbanebyen Hamar» - hvor ble det slått fast at 

«jernbaneutbygginga er det viktigste som har hendt Hamar!» Få norske 

byer kan, som Hamar, koble sin egen utvikling til jernbanen. 

 

 

Utgangspunktet for at byen fikk jernbane var samtrafikken med dampbåtene på 

Mjøsa, og stasjonen ble lagt så nær den gamle dampskipsbrygga som mulig. 

Allerede da den første togstrekningen sto klar mellom Christiania og Eidsvoll i 

1854 fikk byen sin første stasjonsmester, som tok imot og sendte gods med 

dampskipene som kom og gikk til Eidsvoll stasjon og de andre mjøsbyene. 

 

Den første banestrekningen, Grundsetbanen, ble åpnet i 1862 for å frakte 

tømmer fra Østerdalen til dampsagene ved Mjøsa. Byen ble med dette et 

knutepunkt i innlandets samferdsel, og midtpunkt for et marked som strakte seg 

opp begge dalførene (Gudbrandsdalen og Østerdalen), helt til Christiania og 

derfra over hele verden. Eksportrettet industri ble raskt etablert med 

Vikingmjølka som det mest kjente produktet, men også bryggeriet som ble 

etablert i 1856 hadde store markeder i Asia og Australia. 

 

Da Rørosbanen åpnet 1877 ble reisetiden mellom Oslo og Trondheim knappet 

ned fra åtte dager med hest og vogn til 36 timer - inkludert overnatting på 

Koppang. I 1880 ble jernbanen mellom Eidsvold og Hamar ferdig. I 1921 sto 

Dovrebanen ferdig helt til Trondheim.  

 

Innslaget av jernbaneansatte har alltid vært stort i visse deler av byen. I 1900 

hadde så mange som 43 % av bydelen Briskebyens beboere sin inntekt fra 

jernbanen. Flere av dem var kvinner som var vognvaskere og grindvoktersker 

ved de mange planovergangene. En av de første til å bosette seg i Briskebyen 

var engelskmannen Ralph King som kom til Norge som banearbeider på 

Hovedbanen i 1851, og ble banesjef på Grundsetbanen i 1962.  

 

 



 
Hamar jernbanestasjon ved åpningen av Grundsetbanen 23. juni 1862.  

Norsk jernbanemuseums samling. 

 

 

  
Grundsetbanens damplokomotiv nr. 2 på Hamar stasjon 26. juni 1862. 
Norsk jernbanemuseums samling. 



 
Dampskipsbrygga med godshuset. Korn var den største varegruppa.  
Norsk jernbanemuseums samling. 

 

 

 
«Skinnegangsfolkene» med banemester Ralph King, nr. 2 fra venstre i bakre rekke og 

banearbeider Lars Petlund nr. 4 i første rekke. Han ble senere banevokter på Grundsetbanen.  
Norsk jernbanemuseums samling.  



 
«Skinnegangsfolkene» foran den nye stasjonen, Ralph King foran de ansatte på stasjonen.  
Norsk jernbanemuseums samling. 

 
 

 

Jernbaneverkstedet 

En av byens største arbeidsplasser har vært jernbaneverkstedet, som fra en sped 

begynnelse med fem mann i et lite skur ved perrongoverbygget i 1862, vokste til 

at det på det meste var 400 arbeidsplasser. Både lokomotiver og vogner blir 

vedlikeholdt her, og mange ulike fagarbeidere har vært nødvendige; salmakere, 

smeder, snekkere, elektrikere og platearbeidere. Fagarbeidere var ettertraktede 

og hadde du ikke fagbrev, kunne du gå gradene og ende i en godt betalt stilling 

likevel. 

 

Også utenfor verkstedet var og er mange i arbeid for å gjøre togturen sikker og 

behagelig. Bane- og signalarbeiderne har vært en stor gruppe som har hatt 

arbeidsplassen sin over store deler av banestrekningene østafjells, ofte med 

utgangspunkt på Hamar.  

 

Jernbanen ga byen mange arbeidsplasser 

Jernbanen har fra første stund gitt byen mange arbeidsplasser, og folk kom fra 

alle kanter for å få arbeid. En av de største arbeidsplassene i Hamar har vært 

jernbaneverkstedet. Hamar Jernstøberi & Mekaniske Verksted (HamJern) er det 

klareste eksempel på jernbanens ringvirkning for byens næringsliv, med blant 

annet bygging av lokomotivene «Dovregubben». 

 

Hamar Jernstøberi & Mekaniske Verksted  

HamJern er vel det klareste eksempel på jernbanens ringvirkning for byens 

næringsliv. Fra å være et lite reparasjonsverksted for landbruksmaskiner i 1895, 



klarte bedriften å få anbud på to lokomotiver allerede i 1899. Verkstedets leder 

hadde praksis fra lokomotivbygging «over there», noe som nok forklarer 

verkstedets dristige satsing. Lokomotivene ble levert til avtalt tid, riktignok med 

tap, og verkstedet fikk raskt flere bestillinger, også på sjølstendige 

konstruksjoner. «Dovregubben» sto ferdig i 1935, og er vel det mest kjente av 

de 179 damplokomotivene som er blitt til på Hamar. Det siste lokomotivarbeidet 

var produksjon av vognkassa til El 16 i 1984. Verkstedet har fremdeles 

reparasjoner for jernbanen.  

 

 

 

 
Smeder og kjelsmeder på jernbaneverkstedet 1920-30.  

Norsk jernbanemuseums samling. 

 



 
NSBs verksted i 1930. Dette er landets første fredede verkstedanlegg. 

Norsk jernbanemuseums samling. 

 

 

 
Banearbeid ved Furuberget i 1957.  

Fotograf: Egil Reinfjord, Norsk jernbanemuseums samling. 



 
Presenningsverkstedet i 1951. 

Fotograf: Normann, Norsk jernbanemuseums samling. 
 

 

 

Fyrbøter Carl Osvald Johansen, lokomotivfører Ole Thorvald Larsen og vognvisitør Kristian Hagen 

før godstog 5283 skal kjøre til Lillehammer i 1950.  
Fotograf: NTB, Norsk jernbanemuseums samling.  



 
«Dovregubben» sør for Kongsvoll stasjon i 1935.  
Fotograf: Herman Neupert, Norsk jernbanemuseums samling. 

 
 

 

Jernbanerestauranten 

Jernbanerestauranten har vært i drift siden 1897, og noen husker kanskje 

lapskausen i hvite pappbåter? 

 

På 1920-tallet var det meny på fire språk, har vi noen bedre i dag? 

 

Hektisk aktivitet fra tidlig morgen til sene kvelden med solid norsk tradisjonskost 

var et varemerke for et serveringssted som i dag ligger tomt og øde.  

 

 



 
Jernbanerestauranten ble drevet av Norsk Spisevognselskap. 
Fotograf: NTB 1950-62, Norsk jernbanemuseums samling. 

 

 

Norsk jernbanemuseum og Jernbaneskolen 

Norsk Jernbanemuseum er landets eldste tekniske museum, og ble grunnlagt i 

1896 på Hamar som det tredje i verden. I en kort periode holdt Jernbaneskolen 

til på Hamar, og byen hadde eget jernbanebibliotek. 

 

 

Hamar stasjon 

Den stasjonsbygningen vi bruker i dag, er den tredje i rekka. Den første ble bygd 

til Hamar-Grundsetbanens åpning, og hadde ekspedisjonslokaler og kontorer i 

første etasje. Andre etasje inneholdt boliger for deler av personalet.  

 

Bygningen ble raskt for liten og en ny sto klar til den økende trafikken som fulgt 

med åpningen av strekningen Eidsvold-Hamar. Med åpningen av banen til Otta i 

1896 ble dagens stasjonsbygning tatt i bruk.  

 

Det rullende materiellet har også forandret seg og økt med åra. De første åra var 

tre lokomotiver, fem passasjervogner, tre passasjerstoppvogner og 50 

godsvogner alt. Dette var materiell til den smalsporede Grundsetbanen. Med 



banen opp fra Eidsvold, som var normalsporet, fikk Hamar stasjon omlasting av 

gods, noe som ga mange ekstra arbeidsplasser.       

 

 

Spare- og låneforeningen  

Jernbanefolk har hatt fast lønnsarbeid og mange fordeler som sjukekasseordning 

og felles pensjonskasse allerede fra jernbanens tidligste år. Anleggsarbeiderene 

på Hedmarksbanen fra Eidsvold til Hamar var godt betalte og hadde klart å spare 

et anselig beløp under anleggstida, kanskje med tanke på fast arbeid og bopel på 

Hamar. Men til tross for fast arbeid var det ofte vanskelig for jernbanefolk, en ny 

funksjonærgruppe uten rot i middelklassen, å få lån da bankene krevde sikkerhet 

i fast eiendom. Som en løsning på dette behovet ble 3. distrikts spare- og 

låneforening dannet i 1885, som den første i sitt slag i landet.  

 

 

Jernbanens velferdstilbud 

Velferdstilbudet omfattet også så konkrete tiltak som dusjmulighet for hele 

familien i ei tid da innlagt varmt vann og bad ikke var en sjølsagt del av 

husværet. Forbruksforeningen, som ble nedlagt i 1971, solgte matvarer til 

reduserte priser til jernbaneansatte. Det sterke fellesskapet og tryggheten en 

fast stilling ved jernbanen ga, gjorde at foreningslivet raskt ble etablert blant 

jernbanefolk. 

 

 
Jernbanens musikkorps spiller foran stasjonen 17.mai 1958.  

Norsk jernbanemuseums samling. 



Både korps og kor hadde lange tradisjoner, og den første fagforeningen innen 

jernbanen på Hamar ble etablert i 1894. Jernbanepensjonistforeningen i Hamar 

er landets eldste pensjonistforening og fremdeles aktiv. Jernbanens Idrettslag på 

Hamar ble etablert i 1924, og medlemmene kan se tilbake på mange gode 

prestasjoner.  

 

 
Jernbanemesterskap i sjakk 1970-90.  
Fotograf: Leif Rennemo, Norsk jernbanemuseums samling. 

 

 

 

Dagens situasjon 

Med rasjonalisering er mange av funksjonene og arbeidsplassene ved jernbanen 

på Hamar borte i dag. For å møte framtida har mye av fortidas trygghet og 

stabilitet måttet vike. Verkstedfunksjonene er sterkt redusert og godsavdelinga 

er borte. Med jernbanen ble strandlinja forandret allerede på slutten av 1800-

tallet, og byen mistet sin direkte kontakt med vannet. Til gjengjeld fikk den en 

rask og enkel adkomst til andre byer, noe som i dag gjør byen attraktiv. Så om 

ikke jernbanen i dag gir byen så mange arbeidsplasser, er den en indirekte årsak 

til at mange velger å bo her.                     


