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Abstract 
The current field of research concerning the impact of railroads in Sweden beside from the State 

main-line network is relatively narrow. Including cultural impact to the area narrows the results even 

further. The purpose of this study is to open the field even more into the local societies and to what 

extent the impact of the introduction of railroad might have had on smaller county villages. Sweden 

holds a unique position concerning “station towns” or “railways towns” in terms of railway policy and 

the industrial development in towns that were affected by the railway, as the affected towns 

continued development were based on a hybrid between direct democracy and adaptations of city-

law policies.  

This study takes place in Kisa, a small town in southern Östergötland that during the beginning of the 

20th century turned into a municipal community due to the building of Östra centralbanan (roughly 

translated Eastern central-line). The aim has been to apply and compare earlier results concerning 

station towns in general research with local research on the town of Kisa. 

The tools for investigating the impact of the railroad in Kisa include demographical, industrial and 

criminal development of the town. Local letters sent to the district moot, in Swedish termed as 

kommunalstämma, as well as an insight to the local newspaper are also presented in this study. The 

conclusions of this study approves in many forms to the results of earlier research, but also opens 

questions for further research regarding the interacting relationship between sociology, voluntary 

sector and cultural differences in the early industrial station towns.  
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1 - Inledning 

1.2  Syfte 

Utifrån mina inledande tankar började så en idé och ett att syfte ta form, liksom många frågor som 

uppstod.  Vad för material behöver jag och hur mycket är realistiskt att kunna bearbeta? Hur ska jag 

formulera mitt syfte? Nivån för arbetet är ämnat att uppfylla de krav som ställs på en C-uppsats och 

tidsramen är snäv, drygt en termin tas i anspråk. I samråd med min handledare och efter en första 

överblick över vilket material jag kunnat tillgodogöra mig så formulerade jag mig enligt följande: 

- Syftet med arbetet är att undersöka konsekvenser för Kisa samhälle och vilka 

förändringar som skedde i samband med byggnationen av Östra centralbanan. 

Resultatet av undersökningen kommer att jämföras med vad tidigare forskning har 

berört om stationssamhällen, främst ur nationellt perspektiv, men även tidigare 

forskning från Danmark kommer att beröras.  

1.3 Frågeställning 

För att besvara syftet med denna undersökning har jag valt följande frågeställningar: 

 - Var Kisa ett stationssamhälle om man jämför med tidigare forskning och definering? 

 - Vad innebar mötet mellan järnvägsarbetarna och Kisas invånare? 

 - Hur påverkades industrin av järnvägen? 

- Hur såg den politiska och andliga mobiliteten ut i Kisa före och efter järnvägen? 

- Hur central var nykterhetsfrågan under undersökningsperioden?      

1.3 Avgränsningar 

För att göra arbetet realistiskt i förhållande till tidsramen för en C-uppsats så kommer min 

avgränsning att göras geografiskt till Kisa socken.  Även för ett samhälle som idag knappt hyser 5000 

innevånare är det i stort sett inte möjligt att bearbeta varje tänkbar konsekvens eller möjlighet som 

berör järnvägen och stationen i samhället utan att avgränsa sig tidsmässigt. Jag avser därmed att 

sätta ramen för arbetet till åren 1895-1905, under järnvägens etableringsfas i samhället och de 

närmsta åren därefter. Huvudmålet är att se i vilken utsträckning Östra Centralbanan haft för 

påverkan på samhället. Fokus kommer i första hand ligga på sociala och kulturella aspekter. 
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1.4 Källmaterial 

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning krävs ett tillfredsställande utbud av relevant 

källmaterial. Genom Libris katalog (http://libris.kb.se) har sökning på  ”järnväg”, ”stationssamhälle”, 

”station” och ”Sveriges Industrialisering”  genererat litteratur för att söka svar på mitt syfte på 

generell nivå. Sökning på lokalhistoriska arkivet i Kisa bibliotek, Kinda kommunarkiv och Vadstena 

landsarkiv har i sin  tur genererat material för en mer specifik nivå.  Efter en första överskådlig 

sökning gjorde jag sedan en godtycklig sortering, där material sållades bort som bedömdes sakna 

relevans för mitt problemområde.  

Främst förekommande i sökresultaten på makronivå visar sig Peter Aronsson & Lennart Johanssons 

antologi Stationssamhällen – Nordiska perspektiv på landsbygdens modernisering. I egenskap av 

antologi blev denna bok en ganska central knutpunkt då den samlat senare tids forskning från flera 

regioner med  ett brett spektrum av infallsvinklar. Undersökning av vanligast förekommande källor i 

kombination med genomsökning av uppgifter som anses relevant för mitt arbete gav goda 

förutsättningar för användbarhet och innebar även en grund för fortsatt sökning av litteratur – Vilka 

källor har historikerna i Stationssamhällen... använt? 

På mikronivå är litteraturen mer lättöverskådlig. En genomsökning genom lokalhistoriska arkivet i 

Kinda resulterade i litteratur avsedd för både översiktlig information om samhällets utveckling och 

mer specifikt för Östra centralbanan.   

Källmaterialet som jag använde från kommunarkivet består av kopior av brev som bevarats och som 

sänts in till kommunalstämman under de årtalen 1895-1905, medan källmaterial på landsarkivnivå 

bestått av Kinda härads stift domprotokoll  mellan 1897 och 1910. 

 

1.5 Metod 

Genom att bearbeta tidigare forskning är min målsättning att skapa en uppfattning om hur det 

aktuella läget ser ut – Vilka faktorer som ligger i fokus, vad tidigare forskning efterlyser, och  söka 

finna vilka former av konsensus respektive åsiktskillnader som förekommer, både på regional och 

nationell nivå. Syftet med detta är att på ett mer konkret plan hitta områden att fördjupa mig i och 

vart jag behöver leta för att söka efter gemensamma nämnare i Kisa som stationssamhälle på samma 

sätt som i tidigare forskning.  Genom att jämföra och upptäcka likheter respektive avvikelser från 

normativa värdenpå makronivå  för stationssamhället uppkommer även möjligheten att undersöka 

vad som möjligen kan förklara vad för faktorer som påverkar på olika sätt. Först och främst ämnar jag 

redogöra för hur tidigare forskning fokuserat på stationssamhället och vilka definitioner som 
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förekommit. Vad innebär termen stationssamhälle? Kan Kisa ses som ett stationssamhälle enligt 

tidigare forskning? 

Massmedia är en infallsvinkel som kommer att användas. Den lokala tidningen Östgöta 

Correnspondenten kommer att undersökas för att få en uppfattning om tidsandan och hur tidningen 

väljer att framställa sträckan som kom att bli Östra Centralbanan. Genom tidningen går det även att 

följa utvecklingen kronologiskt och få en uppfattning om vad som av tidningen betraktas  som 

nyhetsvärde. 

Genom att undersöka bevarade brev till kommunalstämman är min idé att undersöka vad som kan 

ha uppfattats som konfliktområden i samhället och vad enskilda människor har uppfattat som viktiga 

att belysa på kommunal nivå. Syftet är att jämföra med vad tidigare forskning på makronivå belyser 

som problemområden i stationssamhället och undersöka om det även förekommit i Kisa samhälle. 

Här resonerar jag att det kan vara möjligt att söka svar kring mina delfrågor om nykterhet och politisk 

mobilitet hos den enskilda kisabon. 

Saköreslängorna är ett upptecknat register över dömda brött och bötessummor som delas ut i 

häradstinget. Syftet med att undersöka dessa för den aktuella tidsperioden är att strukturera och 

analysera trender inom brottslighet i Kisa – Skedde några förändringar i trender när järnvägen 

introducerades och vilka resultat har tidigare forskning presenterat som berör stationssamhället i 

stort? Mitt motiv är till stor kopplad till mina delfrågor om nykterhet och om mötet med 

rallarkulturen. 

2 – Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som skett som berör järnväg och stationssamhälle är här indelad i två delar 

– Makronivå och mikronivå. Jag har valt att lägga upp denna struktur för att ge läsaren först en 

övergripande uppfattning av järnvägen och stationssamhället för att sedan ta med sig detta till min 

presentation av tidigare forskning som berör järnvägen i just Kisa.  

2.1 Makro – Forskning utifrån generell nivå 

Vissa avgränsningar förekommer i min redogörelse över makronivå. Vad gäller de svenska 

stambanorna i stort har ett visst fokus skett på den Östra stambanan med motiveringen av banans 

geografiska läge som i hög grad går parallellt med den Östra centralbanan och dels för att 

stationssamhällena längs denna sträcka inte hade helt skiljande förutsättningar mot Kisa samhälle. 

Det blir på så vis lättare att analysera och placera Kisa samhälle i ett sammanhang med samhällen 

som analyserats mer ingående än vad Kisa har i tidigare forskning. 
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2.1.1 - Definitionen av ett stationssamhälle 

Enligt Peter Aronsson skedde under 1900-talet en förändring i synen på relationen mellan stat, 

kommun och landsbygd – hur förändringen sker och vem synen förändras hos framgår dock inte 

särskilt specifikt. Begreppet ”samhälle” gick under sekelskiftet från att vara ett ideologiskt laddat 

begrepp till att bli ett sociologiskt och sakligt begrepp till förmån för vetenskapliga studier. Termen 

stationssamhälle används för första gången 1885 i Bihang till Svensk författningssamling och för 

stadsfästande av stadsstadgor inom ett tätbebyggt område.1 

Aronsson återger även den danske historikern Peter Stillings  3 olika förhållanden för stationsbyen:  

- Järnvägsstationen står i centrum för bebyggelse och dynamik. 

- Orten är inte en privilegierad stad men ej heller en bondby. En varierad differentierad 

sysselsättning och tätort har vuxit fram utan att passa in i diktomin stad-land.  

- Administrativt, och för vetenskapliga avgränsningar, ska tätorten innehålla sysselsättning 

som mer än till hälften består av yrken som inte är relaterade till jordbruk och dess 

tillhörande traditionella yrkesformer.2 

Stationssamhället bedömer Johansson som ett objekt där landsbyggds- och stadskultur möts och 

interagerar innan de slutligen fogas samman till en form av unik kultur för just stationsamhället.3 

Lennart Johanssons forskning innehar således ett konsensus med Hilding Johanssons forskning om 

folkgrupper, där båda ser stationssamhället som en smältdegel för kultur och rörelser.4 

Själva begreppet ”Stationssamhälle”, betonar Strömberg,  är viktigt att avskilja från samtiden ur 

avseendet huruvida befolkningen i samhället verkligen såg sig som innevånare i ett stationssamhälle, 

eller om begreppet är ett samlingsnamn som tillkommit under senare tid i historieforskningen. 

Strömberg avslutar sin avhandling genom att öppna för fortsatt forskning – När och hur blir man 

medveten att man befinner sig och är en del av ett stationssamhälle?5 

2.1.2 Geografi och ekonomiska förutsättningar 

Järnvägsetableringen var sen och relativt blygsam i Europas ytterkanter, däribland även Sverige. I 

Storbritannien och Belgien fanns ett tydligt behov och underlag för järnväg, vilket skapade stor 

lönsamhet och avkastning för de som investerade i infrastrukturen. Lönsamheten i dessa områden 

låg främst i det förväntade trafikunderlaget vilket också skapade en naturlig investering både hos 

                                                           
1
 Aronsson 1999 (s 33) 

2
 ibid (s 33f) 

3
 Johansson 1999 (s 103) 

4
 Jfr Johansson 1999 (s 103) samt Johansson 1980 (s 49f) 

5
 Strömberg 1999 (s 101) 
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stat, stormän och entreprenörer. Sverige avvek från detta mönster hävdar Stig Svallhammar, forskare 

inom urban- och transportgeografi, på så sätt att järnvägen byggdes utan att ett egentligt 

trafikunderlag gav samma naturliga anledning. Kapitalet för projektet lånades främst i från utlandet, 

men i rädsla för att utländsk köpkraft skulle få för starkt etablissemang i Sverige beslutade riksdagen 

vid ständermötet 1853/54 att staten skulle stå för byggnationen av de s.k stambanorna. Även om 

medel för järnvägen även här hämtades från utlandet så höll staten på så sätt utländska spekulanter 

borta från spåren.6 

Vilka förutsättningar har tidigare forskning betonat som betydande för en förtätning av 

municipalsamhället? En station, god tillgång på mark, fördelaktigt om den är besutten av flera händer 

för att förhindra monopolpriser, en knut i form av fler järnvägar eller vattenvägar nämner Aronsson 

rent pragmatiskt som påverkande faktorer. 7 Sverige karaktäriseras av långa avstånd och en gles 

befolkning, vilket också har till följd att genombrott i transport och infrastruktur ger mycket påtagliga 

effekter när det assimileras med samhället. Nationalekonomen Eli F Heckscher konstaterar  i sin 

avhandling från 1907 att järnvägen ej  som ensam faktor innebar att ett samhälle per automatik 

exploaterades. Samhällsutvecklingen kan således inte förklaras med en ensam gränsbrytare.  Flera 

faktorer kan mycket väl legat latenta tills denna form av infrastruktur nått samhället och inneburit en 

förändring, som exempelvis industri eller marknadsefterfrågan. Alternativt har dessa övriga faktorer 

kanske inte uppkommit intill järnvägen förrän i efterhand och framkallat en omvälvning först flera 

årtionden efter det att järnvägen lagts.8   

Hecksher drar även flera andra generella slutsatser för stationssamhället i stort. Det mest tydliga 

sambandet mellan järnvägen och befolkningstillväxten påvisar Heckscher i själva byggnadsfasen, när 

järnvägen drogs in i samhället. Stationssamhället drar också befolkning från de omgivande 

socknarna, och även inom sin egen socken till själva tätorten. Ytterliggare en slutsas är att järnvägens 

inverkan är stark där den allmänna befolkningsökningen är svag, och tvärtom9 Det är viktigt att 

notera att Eli F Heckschers arbete publicerades första gången 1906 i samband med utgivningen av 

boken Statens järnvägar 1856-1906. Den Östra Centralbanan, som drogs parallellt med Östra 

Stambanan (ej att förväxlas, förf. anm.) byggdes sent och berörs inte i Heckschers avhandling, ej 

heller förekommer Kisa i underlaget för Heckschers avhandling , då samhället ansökte som 

municipalsamhälle 1905. Detta är viktigt att ha i åtanke när man läser Till belysning af järnvägarnas 

betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling. Här uppkommer tanken att samhället nu får möjlighet 

                                                           
6
 Svallhammar1991 (s 1, 26ff) jfr Schivelbusch 1998 (s 10) 

7
 Aronsson 1999 (s 24) 

8
 Heckscher 1907 (s 11) 

9
 Heckscher 1907 (s 18f) 
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att i grundläggande mån hamna i en jämförande studie.   En indirekt tolkning för järnvägens nytta för 

industrin på nationell nivå är hur denna nyttjade järnvägen. Närmare 2/3 av allt material som 

transporterades var obearbetat skrymmande material, såsom malm, trävaror, sten, kalk, cement, 

stenkol, koks och spannmål. Det ger förvisso en orättvis bild kvantitativt att jämföra råvaror med 

förädlade varor i fråga om transportnyttan, men även jämförelser i form av tonkilometertal framstår 

frakten av just rena råvaror som den framför allt mest betydande under tidigt 1900-tal om man utgår 

från Heckschers beräkningar.10 

2.1.3 - Kulturen 

Järnvägen bröt bygdens och samhällets isolering. I stationssamhället restes allt som oftast både 

missionshus, ordenshus och folkets hus konstaterar folkrörelseforskaren Hilding Johansson. I 

stationssamhället kom människan från landsbygden lätt in till staden, och genom det nyfunna 

infrastrukturen fann tidningar och agitatorer nya spridningsområden.  En annan faktor att ta i 

beräkning, som H Johansson nämner är en demografisk förskjutning och att ”stora hopar av ungdom” 

förekom allt mer i samhället. Med industrin och samhällsförändringen uppstod nya behov, och 

många av folkrörelserna svarade för dessa – även här nämns stationssamhället som en härd för 

folkrörelser11. På lokal nivå blev stationen ett nytt offentligt rum för befolkningen.  Tidigt förstods att 

nyttja stationshusets tilltalande roll för reklam och estetik, och statliga tjänster tillkom på alla 

stationsorter med fast lön, uniform och kanske även en tjänstebostad skriver Gunilla Linde Bjur, 

proffessor i arkitektur och kommunikationshistoria. Stationshuset kom även med nya arkitektoniska 

influenser. Med tunnare väggar, större fönsterytor och betoning på genombrutna fasader bidrog 

stationsbyggnaden med influenser till den övriga arkitekturen på orten12.  Utöver arkitektur blev den 

uniformerade stationsarbetaren som yrkeskår ytterligare ett ansikte för myndighet och organisation i 

samhället.13 

Lennart Johansson drar utifrån sin forskning slutsatsen att synen på alkohol i stationssamhället var 

betydlig för den kulturella identiteten och skapade en markerad distans mellan samhälle och 

landsbygd. Idéer vaknade till liv i järnvägens spår om en form  av stationssamhälleskultur14, inte helt 

olikt Sidsel Eriksens analys. Vad som också är intressant är att se hur Sidsel Eriksens forskning kontra 

Lennart Johanssons påvisar att samhällsgrupperna nödvändigtvis inte har en unison syn genom hela 

landet eller i Skandinavien. I Grindsted var det exempelvis bondebefolkningen som sympatiserade 

                                                           
10

 Heckscher 1907 (s 83ff) 
11

 Johansson 1980 (s 49f) 
12

 Linde-Bjur & Engström 2010 (s 36, 55) 
13

 Strömberg 1999 (s 99) 
14

 Johansson 1999 (s 116) 
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med nykterhetsidealet medan det var rakt motsatt i orten Alvesta i Småland15. Johansson diskuterar 

också i sin avhandling om stationssamhällets nykterhet och kulturvärde  också hur stationssamhället 

är intressant som studieobjekt.  ” I de snabbt framväxande samhällena, där det oftast bara fanns en 

liten by med några gårdar, sker ett omvälvande möte mellan det det traditionella och det moderna”. 

Stationssamhället gav enligt Aronsson även goda möjligheter för bildandet av nykterhetsloger. Dessa 

olika föreningar och loger, enas Aronsson och Johansson om, skapade en föreningsvana, social 

samvaro och identitetsbildning hos innevånaren.16 

Brottsligheten har ett samband med alkoholkonsumtionen i tidigare forskning. I Aronssons Perspektiv 

på stationssamhällen...  konstateras att i samhällena längs den Östra stambanan dominerade 

fyllebrotten fram till 1930-talet och att trafikbrotten ökade gradvis – till följd av att det både uppkom 

mer infrastruktur, och att även fler förordningar uppkom med tiden. Männen är i majoritet av de 

dömda och våldsbrotten begås främst av låginkomsttagare och tjänstefolk.”Landsbygdskulturen med 

flitigt brännvinsbruk och kraftmätning mellan männen mötte en stationskultur med 

stadsambtitioner” skriver Aronsson.  17 

2.1.4 - Stationssamhällets roll 

Ett område som tidigare forskning intresserat sig i är vilken funktion stationssamhället spelat i 

dynamiken kring demografi, industrialisering och samspel mellan landsbygd kontra stad. 

I Danmark beskriver historikern Sidsel Eriksen, med underlag från etnologen Bjarne Stoklund,  

stationssamhället som ”förpost” i civiliseringsprocessen, där köpstäderna stod i centrum och 

stationssamhället  utgjorde ett ”mellanstadie”.  Stationssamhället i Danmark, liksom i Sverige,var 

mer kopplat till landsbygden än till staden under järnvägens tillväxt. Vad Eriksen menar med 

”förpost”  är hur dess befolkning i dessa samhällen sökte uttrycka sig och adaptera till stadslivets 

kultur och levnadsvanor för att efterlikna denna.18  

Likaså konstaterar Henrik Zip Sane i Stationsbyerne og det moderne samfunds gennembrud på landet 

att stationssamhället var en form av hybrid mellan stad och landsbygd. Zip Sane går även ett steg 

längre och tolkar stationssamhället som punkten där arbetarklassen fick sitt genombrott på den 

danska landsbygden och att det även innebar modernitetens genombrott. Något mer abstrakt 

                                                           
15

 Eriksen 1999 (s 79) jfr Johansson (s 116) 
16

 Aronsson 1999 (s 28) 
17

 Aronsson 1999 (s 27) 
18

 Eriksen 1999 (s 68) 
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konstateras även att ”Borgerlighedens århundrede lange kamp om kroppe og sjaele nåede gennem 

den kollektive laereproces i stationsbytiden også ud på landet.”19 

Gregor Paulsson ser stationssamhället som en tjänstestad, något som ”med våld lagts ovanpå den 

andra:  byarnas, marknadsplatsernas och köpstädernas Sverige”. Enligt denne rör sig 

stationssamhället som ett ensidigt tjänstesamhälle med ensidig produktion som med den nya 

transporttypen blir en del av ett större sammanhang. Paulsson anser att denna form är ett förstadie 

till stadssamhällets idealstereoyp.20 

Järnvägsetableringen i Sverige var en avgörande faktor i landsbygdens industrialisering, bildandet av 

tätorter och bruksorternas expansion konstaterar historikern Peter Aronsson. I det övergripande 

arbetet som söker sammanställa senare tids forskning avslutar denne med att efterlysa mer 

forskning  inom det kulturella perspektivet av stationssamhället. Med en viss skeptisk antydan mot 

vad han anser vara en ganska fördomsfull syn generellt mot stationssamhället skriver Aronsson att 

mer forskning ”...kan vara viktig för att få det grå diset, den industriella vardagligheten och den 

pragmatiska tråkighetens slöja att falla från stationssamhället. Bakom draperiet göms om inte sköna 

ting så i vart fall en av de viktigare vägarna till det moderna Sverige”21  

2.2 Mikro -  lokalhistorisk forskning och perspektiv 

2.2.1  - ”Östra centralbanan Linköping-Hultsfred: de första hundra åren” 

Det mest ambitiöst utförda arbetet utgör Niklas Adell och Per-Olov Brännlunds litteratur ”Östra 

Centralbanan, Linköping-Hultsfred”.  Här saknas dock konsekvens-analysering av det slag som jag 

själv efterlyser i min frågeställning för denna uppsats. Vad boken berör utförligt, och som jag inte 

kommer beröra, är byggnationsfasen av Östra centralbanan. Detta är i sig ett mycket intressant 

avsnitt som jag kan rekommendera till den som är mer intresserad i detaljfrågor och teknisk formalia 

kring just denna sträcka, men som fenomen i sig har jag av tids- och utrymmesskäl valt att avgränsa 

byggnationen från detta arbete. 

 Adell och Brännlund drar dock flera slutsatser som är av god relevans för mina frågeställningar. 

Konsensus råder med tidigare forskning på makronivå, att Östra centralbanan hade ”stora bieffekter” 

och orsakade ”genomgripande förändringar för orter och bygder”22  Vad gäller lag och ordning 

framställs järnvägsarbetarna, ”rallarna”, som ett orosmoment i Stångådalen. ”När lönerna 

utbetalades till rallarna såg krögarna i Kisa sig nödsakade att hålla stängt” även om Adell & Brännlund 
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också bidrar till att vilja nyansera bilden med exempel på positiva förhållanden mellan 

järnvägsarbetare, arbetsgivare och bofast befolkning.23 Östra centralbanan trafikerade inte under 

den aktuella tiden en särskilt välbefolkad trakt, vilket innebar att godstrafiken hade större ekonomisk 

betydelse för ÖCJ än för persontrafiken.  År 1904 fylldes i snitt 37 av 88 sittplatser i tågen. Den 

ekonomiska avkastningen på Östra centralbanan var i regel frånvarande. Ett naturligt skäl som Adell 

& Brännlund presenterar som orsak är för små trafikintäkter i förhållande till driftskostnaden. Den 

främsta anledningen för järnvägens tillkomst var samhällsekonomisk och att syftet till stor del från 

början var inställt på att öka transportmöjlighet och kommunikationen för industrierna i 

närområdet.24 

2.2.2 - ”En bok om Kisa socken” 

Bundet i fyra delar finns det som kan betecknas som ett arbete med att ansamla en fullständig 

översikt över Kisa samhälle i En bok om Kisa socken, vilket utkom med jämna intervaller mellan 1973-

1990.Tematiskt berör dessa böcker från grundläggande geologi och topologi, till industri, andlighet 

och kultur. Dessa kan ses som antologiska verk , dock saknas flera komponenter till vetenskaplig 

metodik – Koppling till tidigare forskning, fördjupande diskussion och analysering relaterat till 

makronivå förekommer sparsamt, liksom teoretisk utgångspunkt. Även i detta band förekommer 

Nicklas Adell som bidragit med kapitlet Östra centralbanan –järnvägen i Kinda. Adell fokuserar främst 

på bakgrund, genomförande och byggnation av Östra centralbanan, beskrivning av lokomotiv och 

stationer som förekom längs järnvägen men lämnar frågan kring dess betydelse öppen. Vad Adell kan 

konstatera är att Östra centralbanan fört människor närmare varandra avståndsmässigt och att 

industrin i Kinda med järnvägen fått en direktförbindelse med både Sverige och övriga Europas 

nätverk av järnvägar.25 Utöver Adells kapitel handlar det om att söka fragment och med måttlighet 

tolka de få sammanhang i övrigt som tar upp östra centralbanan ur serien. Ernst Nilsson ser i sitt 

kapitel Kisa municipalsamhälle att ökad byggnadsverksamhet var en grundorsak till att Kisa övergick 

till municipalsamhälle. Östra centralbanan ser Nilsson som en orsak, som ökade efterfrågan centralt 

efter bostäder och affärslokaler26  Föga förvånande förekommer Östra centralbanan under avsnittet 

Hantverk och industri i Kisa 1800-1950, där högskoleadjunkt Arne Eriksson konstaterar att järnvägen 

vände en negativ utveckling i Kisa på så vis att den ersatte Kinda Kanal som en viktigare transportled, 

främst vad gäller timmer. Eriksson hävdar efter en genomgång av de främst förekommande 
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industrierna i Kisa samhälle att Östra centralbanan startade en utveckling som gjorde Kisa till 

centralort för södra Östergötland. 27  

Överlag kan konstateras att tidigare forskning på mikronivå placerat järnvägen som en verkande 

lokaliseringsfaktor i en process där Kisa bildas till en tätort. Östra centralbanans betydelse för Kisa 

samhälle har således analyserats i ett övergripande perspektiv tillsammans med näringslagstiftning, 

industrialisering och jordbrukets utveckling. Det finns med andra ord motiv för en djupare 

analysering av järnvägen som enskild påverkande faktor både inom kultur och ekonomi.  

3 - Undersökning 

3.1 - Beslut om järnvägen 

Kisa samhälle förekom endast sporadiskt i större regionala tidningar under 1800-talet, sett till de 

resultat Börje Nordströms tidigare forskning om Kisa och hur samhället uppfattades i Östgöta 

Correnspondenten (ÖC). Från den 30e september 1895 sker ett markant trendbrott, vilket innebär 

att år 1895-1899 kvantitativt nästan upptar en tredjedel av alla publicerade händelser i tidningen 

med sökordet Kisa under hela 1800-talet. Orsaken till denna förändring av förekomsten av Kisa i 

tidningen är järnvägen och hur den ska dras genom länet. Innehållsmässigt berörs ekonomin, främst 

där diskussioner om kostnadslösning, dragningsalternativ och aktieteckning dominerar.  

Den 28e Januari 1898 börjar rapporteringar från stämmor runt om i Kinda härad : ”Förslag om 

aktieteckning på 150 000 kr beslutades utan votering  ... Kisa kommun har med klar blick för 

bananläggningens stora betydese på ett hedrande sätt gått i spetsen. I övriga kommuner kommer 

under närmaste tiden stämmor att hållas för samma ändamål. Vi hoppas, att man även där ska 

ådagalägga samma offervillighet. Om aktieteckningen nu påskyndas, kan banans byggande påbörjas i 

sommar. ” I längden innebar aktieteckningen att det var skattebetalarna som stod för notan. 

Uttaxeringen i öre/fyrk hos markägarna mer än  fördubblades från 1898-1900 – från 30 öre/fyrk till 

65 öre/fyrk. En allmänn gynnsam ekonomisk trend som gällde i hela regionen ledde dock till att 

fyrktalen i Kisa näranog fördubblades mellan 1900-1910, vilket innebar på sikt att skattenivån 

återgick till utvecklingsnivån sedan tidigare. (se bilaga 5) 

Linköping tecknar för 500 000 kr, ”utan att enröst höjdes där emot” rapporteras av ÖC den 24e maj 

1898.  Även Kättilstad socken, rapporterar ÖC den 9e sept, tecknar aktier för 20 000 kr i bolaget även 

fast inget banförslag skulle innebära att en station förlades i Kättilstad. ” Östra Centralbanan kommer 

ej att beröra själva Kättilstads sockens område, men den kommer i alla fall att bli kommunen till stort 
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gagn, då stationen vid Opphem kommer få lätt förbindelse med socken”. Man resonerade således i 

Kättilstad att det ändå fanns fördelar även om socknen endast berördes indirekt av järnvägen.  

Hur förhöll sig tidningen ÖC?  Ledarsidan från den 17e mars 1896 visar också på ett i media 

undanskymt perspektiv. En beskrivning över Östergötland och dess natur bygger vidare på och 

förskönar även fördelaktigheter banan även skulle innebära för turismen: 

”...Om man av denna beskrivning finner och med någon kännedom om de lokala förhållandena i de 

av banan berörda orterna, kan man redan nu inse viken väg för turisterna denna järnväg borde kunna 

bli. Många vackrare järnvägsfärder har kanske vårt land ej att bjuda på.”  I vilken utsträckning Östra 

centralbanan användes i turismsyfte går tyvärr inte att få besvarad då denna form av resande inte 

särskiljdes från övrig persontrafik.28 

Åter tillbaka till 1898 och den 28e sept, då följande står att läsa ur ledarsidan: ”på mötet i Kisa sågo vi 

många arbetare gå fram och teckna sin aktie á 100 kronor, detta i hopp om att vid den blivande 

järnvägsbyggnaden få arbetsförtjänst och att sedan i järnvägsaktier ha ett litet värdepapper. Skulle 

icke då jordägare, vilkas egendomar genom närheten till den ifrågasatta banan måste vinna högst 

betydligt i värde, finnas ännu villigare att teckna aktier i järnvägen?” 

Ur ledaren den 6e oktober 1898 går att utläsa en åsiktsskillnad mellan ÖC och Östergötlands 

Dagblad; en konkurrerande tidning som förespråkade en dragning till Vimmerby från Norrköping 

istället för Linköping.  ”Må alla sätta sina skuldror till lasset, så skall det komma fram”, svarar ÖC. 

Solidariteten som rörde kostnadsfrågan var påtaglig. I Vimmerby blev konflikten stor kring vilken 

summa som kommunalstämman vara redo att investera i järnvägen. Efter ett omdebatterat beslut på 

75.000 kr hoppade många ledamöter av (motståndarna önskade en investering på 150.000 kr)29 och i 

ÖC stod den 12/11 1898 att läsa: ”I allmännhet har man för denna järnväg visat det allra största 

intresse, undantag endast Vimmerby stad, som väl önskat få de stora fördelar men – spekulerande på 

andras beredvillighet – sökt komma undan med så liten aktieteckning som möjligt” 

Åsikter från lokalt håll finns tyvärr mycket litet tillgänglighet av. Det är med andra ord svårt att bilda 

en uppfattning av hur de enskilda invånarna förhöll sig till Östra centralbanan, hur intresserade var 

de och hur mycket utrymme tog debatten utanför kommunalstämmans väggar?  

En anonym insändare förekommer, publicerad den 27e dec 1898, som förespråkar varmt för 

järnvägen och dess innebörd: 
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”...I det fallet står icke endast Kisa församling utan även Kisa bys invånare i första rummet, ty Kisa är 

icke blott ett välmående samhälle, utan där finnes även vad man kallar förmögna personer, som ha 

råd att släpp fyrkarna lösa, såvida viljan är med. Den som icke varit i Kisa torde icke kunna föreställa 

sig den rörelse som finnes där. Tänk om järnvägen kommer till stånd!.... Säg mig vad som felar i Kisa! 

Jo, en järnväg. Sedan är allt fullkomnat. På senare tider ha åtskilliga handlande och fabrikanter i 

detta samhälle samlat sig en ej obetydlig förmögenhet. 

/Kindabo” 30 

Den anonyma insändaren skulle snart få se  ”fullkomnandet”.  Aktieteckningen inbringade 

sammanlagt  1.690.100 kronor. Man hade beräknat att den totala kostnaden (som efter revidering 

hamnade på 3.580.000 kronor) skulle till hälften finansieras av aktieteckning och till andra hälften av 

statslån. Fördelningen blev inte riktigt exakt, men den 24e februari 1899 beviljade Kungl Maj:t ett lån 

på 1.790.000 kronor (en summa som i sin tur ändrades till 1.710.000 kronor). Med statslånet beviljat  

blev en konstituering av ett järnvägsbolag möjligt  - Den 3e juli godkände Kungliga Patent- och 

Registreringsverket namnet och signaturen Östra Centralbanans Jernvägsaktiebolag  - ÖCJ.31 

3.2 - Järnvägen kommer till Kisa 

Stationsområdet i centrala Kisa löstes in av ÖCJ från fabrikör F O Liljedahl till ett värde av 2000 

kronor. ÖCJ uppförde här ett stationshus av s.k typ 1. Detta var den största av fyra (rangordnade från 

1 till 4) standardtyper som framtogs på 1870-talet av Axel Kumlien vid Bergslagens Järnvägar, 

inspirerad och tillägnad Claes Adelsköld och Adolf Edelsvärd, de två främsta pionjärerna i Sverige vad 

gäller stationshus och dess arkitektur.32  Ritningen för Kisa stationhus framtogs av Joh Lagerström. 

Huset bestod av två väntsalar, en andra- och en tredjeklass som låg i anslutning till vestibul och 

perrong. Kostnaden för detta uppgick till 25.020 kronor. Utöver detta tillkom ett lokstall söder om 

stationen med tillhörande vattencistern på 21 kubikmeter.  Separat bostadshus för personal på 

stationsområdet tillkom först 1920. Övriga villkor som gällde för samhällets station var att det på 

plats skulle vara 350 meter hinderfri spårlängd, då Kisa klassades som en militärmötes-station.33 

Hur synen på järnvägens betydelse var illustrerar Nicklas Adell genom invigningen: ”Söndagen den 8e 

juni 1902 avgick det kungliga extratåget från Vimmerby 12:55. Konung Oscar II, kronprinsen, två 

statsråd och två  landshövdingar, för att nämna några ur sällskapet, deltog i resan och uppståndelsen 

var mycket stor. Kisa station dekorerades med fanor och blomsterarrangemang, och 
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blomöverräckning skedde när så kungen ankom.”  En synnerligen stor skara människor hade samlats i 

samhället, dock vill Adell betona att det snarare var för kungen än för invigningen av själva järnvägen 

som folket samlades för att beskåda.34 

Förutom en järnväg rakt genom samhället, ett stationshus, ett virkeslager och en ståtlig invigning 

innebar Östra centralbanan fler förändringar på sikt. Runt sekelskiftet 1900 uppkom i 

kommunalstämman ett intresse för att upplåta en ny samhällsform. I samband med byggnationen av 

järnvägen uppstod en efterfrågan på bostäder och affärslägenheter i Kisa, och i Kisa som kyrkby 

fanns inga föreskrifter eller förordningar om hur byggnation i samhället skulle gå till. Processen var 

långdragen i och med att stämman nu rörde sig på nytt område – 29e oktober 1901 anförtrodde 

kommunalstämman åt ingenjör Wedberg att upprätta en stadsplan, vilket sedan stegvis följde av 

reglering av marknadsdagar, byggnads- och brandstadgor uppfördes och så avslutningsvis den 25e 

jan 1905 slutförandet av stadsplanen, kartlagd av kapten J Stånggren.35   

3.3 - Garverifabrikör Anderssons  ”supnäste” och rallarkulturen – konflikt med 

ordningsmakten 

Följande del av undersökningen utförde jag i syfte att dyka ner och visa en inblick och mina intryck av 

mötet med ”rallarkulturen”, och brottsligheten under den berörda perioden. 

 Utöver förändringar i samhällsform följde intryck och kulturella skillnader i form av de som även lade 

järnvägen. En uppfattning om hur många som rörde sig längs Östra Centralbanan kan bildas genom 

att jämföra antalet arbetande, ca 1000 personer involverade36, med hur många som bodde i Kisa 

under sekelskiftet, ca 3500. 

”Rallarna kom med järnvägen och bröt in i samhället med slägga och dynamit, och med idéer om 

jämlikhet och rättvisa”. Beskrivningen från Karl Swartz är både dynamisk och  uppseendeväckande 

och målar upp en bild av något som närmast upplevs av densamme som ett intrång.  En annan av 

dennes skildringar beskriver hur rättvisan skipades av dessa nya arbetare: 

”- Till exempel en bondhustru hade jobbat med höga smörpriser oskäliga i allra högsta grad, straffet 

kom, våra bangubbar hämtade käramoran, klädde av henne in på bara kroppen, varefter smöret 

noga smörjdes över hennes lekamen, en bra priskontrollnämnd på den tiden. Ja, så gick det vidare 

och år 1902 invigdes Östra centralbanan...”37 
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En undersökning av saköreslängderna för Kinda Härads Stift mellan 1897-1910 kan här vara av 

intresse för att jämföra Kisa gentemot Peter Aronssons tidigare forskning om sambandet mellan 

rallarkulturen, alkohol och brottslighet:  1899 är första året en järnvägsarbetare fälls i tinget och i 16 

av 45 fall som berörs i saköreslängden för samma år är den tilltalade verksam som järnvägsarbetare. 

Ett fall av våld och hot mot tjänsteman är ett relativt ovanligt fall och som kan ses som ett grövre 

brott ur avseende till rättssäkerheten. De övriga bestod av fylleri (8 till antalet av sammanlagt 9 

dömda fall), förargelseväckande beteende (4 till antalet av 6 fall), ett fall av misshandel (av 2 dömda) 

samt ett fall av snatteri (av 1 dömda fall). Från och med år 1900 sker en signifikant ökning av 

misshandel som avtar succesivt under en treårs-period, varav i 15 av de 26 fallen är den tilltalade 

järnvägsarbetare. Våldsbrott, tjuvjakt, fylleri och misshandel kom under de kommande åren som 

observerats fram till 1910 att domineras nästan uteslutande av järnvägsarbetare, drängar, fattighjon 

och hantverkargesäller38.  Brott där järnvägsarbetare döms förekommer mellan 1899-1903, där 

höstinget 1900 och vårtinget 1901 har högst andel av dömda järnvägsarbetare. Av 31 dömda fall 

under hösttinget 1900 stod järnvägsarbetarna för 10 av fallen. Bortser man från ”utevaro såsom 

pant” rör det sig om nästan hälften av brotten. Av 23 dömda fall i Vårtinget 1901 var 10 

järnvägsarbetare. Målen rörde i  samtliga 8 fall av misshandel samt skadegörelse under vårtinget 

järnvägsarbetare, liksom 2 fall av första resans snatteri. Hösttinget 1901 blev betydligt lugnare, då 

endast 3 av 30 fall rörde järnvägsarbetare, återigen inom Förargelseväckande beteende och 

misshandel. 1902 började saköreslängderna sammanställa hela årtal istället för höst- och vårting. 

Samtliga fall, utom ett fall av misshandel, inom misshandel, fylleri, våldsamt motstånd, 

förargelseväckande beteende och snatteri var de dömda järnvägsarbetare (i ordningen 2, 3, 1,1 och 1 

fall). Järnvägsarbetarens funktion var till största del nu obsolet år 1902 efter invigningen av 

stationshuset och 1903 dömdes ett sista fall av misshandel som utfördes av en järnvägsarbetare. (Se 

bilaga 2) 

Polisen i Kisa samhälle bestod till en början av endast en polisman, Frid, och en fjärdingsman, Otto 

Jonsson. När Östra centralbanan kom förstärktes kåren med en ”rallarlänsman” vid namn Valdemar 

Brattberg, samt ytterligare två polismän, Bruzell och Vallin.39  

En inblick i hur olika konflikter uppstår mellan ordningsförespråkare, i detta fall länsman och polis,  

och säljare med ekonomiskt intresse kan uppvisas genom en hätsk debatt som skedde under Kisas 

period av järnvägsbygge. Flera röster höjs mot alkoholförsäljningen och dess konsekvenser. I ett 

första av serie brev, daterat den 1a september 1899 riktat till kommunalnämnden i Kisa, beklagar sig  
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Frid och Bruzell över ”...olagligheter som förekommit vid de tillställningar som fabrikör Andersson i 

Wirkegården anordnar i sina lokaler.” 

Ett brev, daterat 5e mars 1900 riktad till kommunalnämnden i Kisa, är skrivet av civilingejör Lewton 

Widberg. Avsett som vittnesmål beskriver Widberg hur ”...oordning bland järnvägsarbetare 

förekommit. Vid ett tillfälle för tiden höst anträffades utanför lokalen flera stycken arbetare 

liggandes redlös samt inuti densamma flera stycken supande brännvin ur medhafda buteljer” 

Vad Widberg antagligen vittnade till verkar också extra länsman vid Östra Centralbanan, Valdemar 

Brattberg, ha bevittnat. I ett långt brev, även detta daterat den 5e mars 1900, beskriver Brattberg 

svårigheterna att förmå fabrikör Andersson att respektera att hålla stängt under Söndagar och 

marknadsdagar. För att komma till bukt med oredan Widberg anser sig ha bevittnat rekommenderar 

han kommunalnämnden att dra in Anderssons försäljningsrätt under en tid av två år.  

Dagen därpå, den 6e mars 1900, skriver Bruzell, Mollin, och Frid, nu i egenskap av polismän, en 

rekommendation att dra in J A Anderssons utskänkningstillstånd med anledning av att ”...Garvaren 

Andersson, som uppenbarligen icke alls bemöda sig om oreringens tillseende i sin lokal, utan synas 

lemna sitt samtycke till brännvinsdrickande – är alldeles olämplig att inneha försäljningsrörelsen”.40 

3.4 - De ekonomiska följderna 

G:son Hjorts beskriver i sina s.k anteckningar  industrin i Kisa: ”...af ringa betydenhet till följd af 

hitintills bristande kommunikationer”  Tidigast noterat är en föredragningslista i kammarkollegiet 

från 1587 där bönderna begär en ”mildring på de penninger, som de utgjöre skole till 

salpeterverkstäderne” ( vilket G:son Hjort noterar avslogs). Produktionen var till största del avsedd 

för bruk på regional nivå, såsom pottask, papper, klädesfabrik och ullspinneri, snusfabrik, färgeri, 

tegelbruk, bryggeri, garveri, urmakareoch skodon, flätning av halmhattar och laggkärl. En ångsåg 

upprättades 1866 strax söder om Kisa.41.  

Arne Eriksson beskriver vidare Kisas industriella utveckling som en infrastrukturell kamp, odramatisk 

bör kanske tilläggas. Genom frihandeln på 1800-talet uppstod ett affärsintresse i skogen och timret i 

socken. Genom Kinda Kanals färdigställande på 1870-talet försköts träindustrin mot samhällena Horn 

och Hycklinge, som genom sitt läge vid Åsunden och förbindelse med kanalen underlättade 

exporteringen av ovan nämnde trävaror. Arbetstillfällen förflyttades till dessa samhällen, vilket även 

det kan anses vara en delförklaring till befolkningstappet i Kisa 1880-1900. Med introduktionen av 

järnvägen i Kisa försköts så återigen industri och arbetstillfällen mer tillbaka mot Kisa. Järnvägen 
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innebar att säsongsbetonad handel relaterad till Kinda kanal  numer kunde skötas året om, istället för 

när kanalen var igenfrusen.  Som en del i ett transportled fyllde järnvägen fler funktioner ur 

transportavseende än vad Kinda kanal gjorde, vilket Eriksson hävdar slutgiltigt gör Kisa till centralort i 

socknen.42  

Hur nyttjades järnvägen transportmässigt? Viktmässigt sändes mer varor från Kisa än vad som 

mottogs. Exempelvis kan nämnas uppgifter från 1905, då låg summan för avsänt och anlänt gods på 

10 852 ton43. Främst trävaror, som stod för hälften av lasten, och tillsammans med snickerivaror, ved 

och träkol representerade dessa varor under den aktuellt avgränsade perioden för närmare tre 

fjärdedelar.  Vad som anlände utifrån bestod främst, i fallande ordning, av livsmedel och produkter 

ämnat för jordbruk och byggnation, spannmål, förädlat trä såsom rundtimmer, jord, sand, 

gödningsmedel och specerier.44 Under de första 10 åren var bruttoinkomsten för person och 

godstrafik jämnbördig, efter 1915 sker dock en kraftig förskjutning till godstrafikens förmån för att 

efter 1920 konstant inbgringa högre andel av bruttoinkomsten.45  ”Olyckligtvis”, noterar G:son 

Hjorth, ”upptager jernvägsstationen omkring 5,5 h:ar af den fördelaktigaste marken och är med sina 

upplag af virke m.m icke någon prydnad för platsen...”46 Föga förvånande kom ekonomin att stå i 

främsta rummet för ett tag framöver.  

Slakteri var en näringsgren som växte fram och som gynnades av 

Östra Centralbanan. ”Rallarna”, skriver Eriksson, ” bidrog med ett 

icke föraktligt tillskott av ortens köttkonsumtion och ökade 

därmed behovet av slakt och avsalu” 47. Yrkes- och 

samhällsgrupper växte fram som inte ägde egna slaktdjur och 

således skapade en marknad med efterfrågan.  

Postväsendet förbättrades nämnvärt i samband med järnvägen. 

Från att tidigare gått med diligens övergick nu alla försändelser 

genom järnvägen. Fler postiljoner efterfrågades och anställdes i 

samband med centreringen, där närliggande Kölefors och 

Korpklev numer också hänvisades till att hantera sin post vid 

Kisa.  
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Avslutningsvis vad gäller industrin finns flera intressanta trendbrott som sker under sekelskiftet. Från 

att antalet anställda och hantverkare under andra hälften av 1800-talet mestadels gått hand i hand 

sker mellan år 1900-1910 en fyrdubblering av antalet hantverkare, från ca 50 till över 200,  medan 

antalet anställda sjunkit.  Anledningar som kan ha påverkat  var järnvägen, men även övergången till 

municipalsamhälle och introduktionen av elektricitet. Antalet former av hantverkare efter 

övergången till municipalsamhälle närmast fördubblades (se bilaga 4). Genusmässigt dominerade 

männen yrkesutövandet, år 1915 utgjorde kvinnorna endast något över en tiondel av hantverkarna48 

3.5  - Politisk mobilisering och andlighet 

Hur såg då den poltiska medvetenheten ut hos befolkningen? Vilket samspel fanns mellan 

andligheten och östra centralbanan i kisa? Som så tidigare nämnts av Swartz gällande rallare och 

spridandet av idéer om jämlikhet och rättvisa så spreds också tidningar och folkrörelser med den nya 

kommunikationen.  Politiska föreningar, såsom Högerföreningen, Liberala frisinnade och 

Socialdemokratiska Kisa - Samtliga tillkom under 1900-talets första år49. Trots partipolitisk bildning 

och tillkomsten av facklig verksamhet har någon form av klasskamp ur en marxistisk synvinkel inte 

förekommit i större omfattning i samhället. Med järnvägen bildades förutsättningen för sociala 

rörelser då kapitalet centreras och därmed också arbetarna. Kisa samhälle är dock under denna tid 

en relatvit homogen grupp, även fast både jordlösa och fabriksägare förekom så var den största 

delen av industrin relaterad till jordbruk och boskapsskötsel och ideologiskt sett fanns inga 

konfliktfyllda åsiktsmotsättningar. Arbetare och arbetsgivarens intressen skedde i samförstånd, där 

arbetsgivaren hade ett vinstintresse och arbetarna ville ta sig ur den agrara krisen som pågått under 

hela 1800-talet.50  

Ställningstaganden skedde snarare på ett andligt plan, och de flesta former av idéer och intryck 

verkar ha tagits snarare från kyrkan än från något partiförbund. De andliga rörelserna har i Kisa varit 

flertaliga och aktiviteten skiftande men ständigt närvarande. Trots värderingar som principmässigt 

skiljde de olika församlingarna åt (För att nämna några – Frälsningsarmén, Nordöstra Smålands 

Missionsförsamling, Missionshuset Tabor, Westra Eneby Missionsförsamling, Kisa Baptistförsamling, 

Salem, Pingstförsamlingen, Sion och Elimkyrkan m.fl.) finns inga belägg i form av källor som tyder på 

att konflikter av allvarligare art förekom rörelserna sinsemellan under den undersökta perioden. 

Tvärtom antyder tidigare forskning att ekumeniken var den främsta tendensen.51  
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En smärre parentes som öppnar för frågor är en kort notis i förbifarten som  teol. Dr. Sture Järpemo 

nämner gällande frälsningsarméns verksamhet i Kisa. Runt  1888-89 etablerades Frälsningsarmen i 

Kisa. Entusiasmen var stor och kåren uppnådde 36 medlemmar 1890. Intresset avtog med tiden, men 

Järpemo beskriver den s.k gubbväckelsen under vintern 1902-03, troligen namngedd efter ett ökat 

intresse och medlemsnotering av främst män, som en möjlig konsekvens av järnvägens inträde. 

Orsaken diskuteras dock ej vidare.52  

3.6 - Befolkning 

Järnvägen hade en påvisad positiv inverkan på samhället och socknens relativa befolkningsutveckling. 

Vad som däremot inte kan påvisas är järnvägen som enskild faktor, utan återigen som en del av ett 

samspel53  Regionalt för den Östra stambanan påvisar Heckscher den största påvisbara folkökningen 

längs någon av de svenska stambanorna.54 Sedan järnvägsnätets byggnation från 1850 fram till 1905 

har andelen stadsbefolkning i Sverige hunnit mer än fördubblas, från 10,08% till 23,18%55 

Vad gäller kommunens befolkning kan det konstateras att med undantag för Kisa och Tjärstad 

församling har samtliga församlingar i Kinda kommun minskat i befolkningsmängd sedan en topp på 

1880-talet. Folkminskningen mellan 1880-1900, enligt Arne Eriksson, berodde till största del på 

emmigrationen, då ca 600 personer utvandrade från Kisa socken56. Vad som är intressant att notera, 

men där stationen förbehållningsvis självklart inte är en enskild faktor, är att Kisa och Tjärstad 

(numera Rimforsa församling) är de enda nuvarandeförsamlingarna med stationer i kommunen längs 

östra centralbanan (se bilaga 1).  

4 – Analys 

Det stod klart när Sverige gick in i 1900-talet att Kisa samhälle stod  inför en helt ny, för orten okänd 

form av anpassning. Järnvägen, beskriver Schivelbusch, alienerade resenären och ställde maskinens 

regelbundenhet mot naturens oregelbundenhet57. Det fanns tidigare i Kisa inget behov av att 

anpassa eller rätta sig efter en så pass strikt regelbundenhet som nu järnvägen åstadkom. Ingen 

hänsyn finns att ta, just för att rälsen och spårtrafikens natur gjorde detta omöjligt.  Östra 

Centralbanan kan ses som en snöboll som, när den väl sätts i rörelse, växer och fortsätter sätta fler 

händelser i rörelse. När järnvägen kom och stationen upprättades började industrin samlas kring den 

nya transportleden, och med samlingen runt industrin kom också en ökad koncentration av 
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befolkningen till stationssamhället. Ansamlingen av människor kom med ett ökat behov av bostäder 

och affärslokaler och skapade, som slakteribranschen kan ses som ett exempel på, nya former av 

efterfrågan som behövde tillgodoses. Ett behov uppstod att strukturera samhället då det tidigare inte 

fanns någon samordning eller något egentligt behov av central byråkrati som styrde över Kisa när det 

gäller stadsplanering och infrastruktur. Antagandet av stadsstadgor och ansökan som 

municipalsamhälle blev med andra ord en naturlig konsekvens för att tillgodose samhällets 

utveckling och utökade efterfrågan. Med antagandet av flera stadsstadgor fortsätte 

händelseutvecklingen med Kisa på fler skilda håll. Hälosvårdsstadgar infördes, vilket gav samhällets  

provinsialläkare Tholander ökad berättigande vad gäller Kisas sanitära förhållanden och avlopp58,  

Strömberg nämner flera problematiska områden som uppstod i stationssamhället: Alkoholproblem, 

ungdomligt busliv, stor invandring och mobilitet nämns som huvudsakligt förekommande. Ur den  

ordningssammes synvinkel var restaurangen ett socialt orosmoment, med bråk och fylleri.59 Kisa var 

ej undantag från problemen Strömberg tar upp. Scenariot gällande garvare/fabrikör Anderssons 

utskänkning och konflikten med ordningsmakten har fått illustrera detta som exempel för Kisa. I 

vilken omfattning detta sågs som ett problem för gemene invånare går tyvärr inte att fördjupa sig i av 

brist på material. Återigen uppstår avvägningen mellan en aktiv minoritet som går att observera 

(breven från Bruzell, Molin, Frid och Brattberg) och den övriga befolkningen. Hur fantastisk vore inte 

möjligheten att dyka ner i dessa okända samtalsämnen och ta del av åsikter bland dessa ”passiva” 

innevånare? 

När det kommer till våldsbrott, fylleri och skadegörelse under perioden 1899-1903 begicks 

majoriteten av dessa brott av järnvägsarbetare. Man kan tolka saköreslängderna på så sätt att en 

kulturkonflikt uppstod mellan lokalbefolkning och de utsocknes som kom med järnvägen. Det 

innebar inte nödvändigtvis att järnvägsarbetarna var en homgoen grupp, tvärtom hade rallarna stor 

goegrafiskt spridningsområde. Vad gäller saköreslängderna i Kisa går det heller inte att utläsa om 

särskilda grupperingar stod för de begånga brotten eller om det rörde sig om en allmännt utvecklad 

kultur i yrkeskåren. Enskilda namn återkommer i längderna, men inte i den grad att det går att 

utpeka att det rör sig om enskilda individers företeelser.  Det ska, för nyanseringens skull, inte 

uteslutas relationen mellan samhällsinnevånare och utsocknes vad gäller brottsmål. Social acceptans, 

precis som Lennart Johansson påpekar60, kan ha inneburit att överförfriskade kisabor mycket väl 

skickades hem med en skarp uppmaning att sova ruset av sig och att inte upprepa dumheter. Likaså 

saknas möjligheten att undersöka genom saköreslängder hur stor mörkertalet kring brottsligheten är.  
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Hur stor praxis var interna uppgörelser utan inblandning från domstol eller myndighet? Säkerligen 

var det dock mindre socialt accepterat för en utsocknes att bryta mot lagen medan det för den 

insocknes istället riskerade att bestraffas indirekt genom att lida i sociala sammanhang. Den 

begränsade möjligheten från denna tid att förflytta sig gjorde att utstötning från det sociala livet och 

samhället var betydligt allvarligare som konsekvens än mot vad det är idag.  

Efter betraktelsen av vad som kan ses som konsekvenser som kom med järnvägen är det också 

relevant att ställa en grundläggande fråga som ständigt finns med även i tidigare forskning – Var Kisa 

ett stationssamhälle? Sett till tidigare forskning så kan Kisa generellt betecknas som ett 

stationssamhälle, enligt Strömbergs utvidgade definition ”samhälle där stationen utgör ett socialt, 

arkitektoniskt och ekonomiskt centrum.”61 Införandet av stadsstadgor enligt SFS skedde, men det 

finns också punkter där samhället avviker. Sysselsättningen kom att domineras av jordbruket fram till 

1930-talet62 vilket avviker från Stillings vetenskapliga avgränsning. Mönstren för stationssamhällen 

enligt Eli F Heckschers forskning är också dom förekommande i Kisa samhälle. En omfördelning sker 

där befolkning söker sig till stationssamhället från den omgivande landsbygden (se bilaga 1). 

Befolkningsutveckling är dock ett oerhört komplext område och försiktighet bör tas vid generella 

slutsatser. Trots omfördelningen mellan stationssamhälle och landsbygd tappar även Kisa befolkning 

under 1880-1900, till stor del beroende på emigrationen.  

Strömberg resonerar kring ett känt problemområde som tål att upprepas även i detta arbete – Är det 

endast den drivande minoriteten, vars strukturerade och organisationsengagerade insatser ter sig 

uttryck i föreningar, politik och rörelser som driver historien framåt? Passiviseras den tysta 

majoriteten eller har dessa en minst lika stor del? Var man bäst kan finna svaren på dessa frågor är 

att söka de ”kompromissens knutpunkter”, förhandlingar som faktiskt påvisar inflytande från grupper 

som innehar intressekonflikter63. Alkohol såldes, förutom i s.k lönnkrogar, på Kisa Wärdshus och i 

mindre utsträcknig även på hotell Svea under undersökningsperioden. Nykterhetsrörelsen i Kisa var 

ej så pass aktiv till den grad att några initiativ till ett totalförbud uppkom, men en ”knutpunkt” var 

ändå att försäljning ej förekom under gudtjänstsdagar eller marknadsdagar, likaså tilläts endast 2 

supar per spisande gäst i Wärdshuset. Exemplet med garvare Andersson illustrerar hur andra former 

av intressen inverkar för att bryta mot denna kompromiss - kanske var intresset i ekonomisk vinst 

mer lockande eller kanske var intresset att koppla av och släppa tyglarna för samhällets krav på 

ordning för en kort period en delförklaring? Alkoholen och dess symboliska värde i konflikten kring 

stationssamhället och dess sökande efter en kulturell identitet som Strömberg, Aronsson, L 
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Johansson och Eriksen tar upp förekommer även den i Kisa. Även om stor tonvikt fästs på detta 

element i Lennart Johanssons tidigare forskning så framstår inte alkoholen som en allt för avgörande 

del om man ska försöka att närma sig Kisa och någon övergripande form av sökande till identitet i 

samhället, tvärtom framstår förändringar i Kisa samhälle som överlag odramatiska, vare sig det rörde 

nykterhet, politik, fackföreningsverksamhet eller andlighet 64  

Försiktighet bör av förståeliga skäl tas när lokalhistoria bearbetas och används i forskning. Aronsson 

berör detta i sitt arbete om nordiska perspektiv gällande fokus på samhället – vilken historia och 

former av sammankomst bevaras, vilka ”monument” skapas i det lokalhistoriska formen av ”social 

memory” för att ge orten en historisk mening?65 Och framför allt bör man, som Strömberg även 

nämner i sin tidigare forskning, ställa sig frågan – Hur upplevdes egentligen järnvägen av de som 

berördes i etableringsfasen?  Under de 150 år Eriksson analyserat konstaterar denne att de 

generationer som verkat  ”knappast märkt några nämnvärda förändringar från en dag till en annan”. 

Men järnvägen har haft inverkan över Kisa samhälle, och jordbruket har idag gått från att ha varit 

den främsta sysselsättningen på orten till att bli den minsta näringsgrenen, befolkningen har 

fördubblats och 80 % av Kisa sockens innevånare bor i samhället. 66 En djupdykning i vad forskningen 

på lokal nivå grundat denna uppfattning på öppnar upp för ett kapitel i sig, både vad gäller 

förändringar och samförstånd inom industri, kultur och andlighet.  

En kanske inte förvånande slutsats men som ändå kan vara värd att notera är ett mönster som går att 

urskönja gentemot tidigare forskning. Eriksen identifierar motsättningar i danska Grindsted inom 

väckelserörelserna, framför allt mellan Indre mission och grundtvigianerna. Strömberg  betonar 

arbetarrörelsens konflikt i synen på solidaritet till följd av kapitalets centrering till stationssamhällena 

Hovmantorp och Lessebo. Två i sig skilda områden, men som gemensam nämnare grundade sig 

konflikterna i dessa samhällen indirekt i de konsekvenser järnvägen innebar. Båda dessa konflikter 

låg även latent redan innan, men som på allvar bröt ut i samband med alkoholkulturens spridning 

och agitatorernas ökade möjlighet att sprida sitt budskap till tidigare isolerade områden. Kan 

järnvägen, rallarkulturen och alkoholpolitiken som uppstod ha fungerat som en katalysator i 

samhällen där underliggande motsättningar mellan grupperingar fanns?  I Kisa, där invånarna i grund 

var en relativt homogen grupp uppstod inte polariseringen mellan skilda grupperingar på 

motsvarande sätt. Det kan mycket väl röra sig om faktorer som inte behandlas i vare sig tidigare 

forskning eller i denna studie, men mönstret går att urskilja och frågan ligger på så vis öppen för mer 

omfattande undersökningar på området.  
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Arkitektoniskt verkar stadsambitionerna etablerat sig parallellt med järnvägen. Längs med Storgatan, 

vägen som i störst mån löper parallellt med järnvägen, uppfördes nu hyreshus i flera våningar med 

putsad fasad och tegeldekorationer med affärslokaler på bottenvåningen. Exemplen nedan 

demonstrerar exmepel på byggnader som restes i samband med järnvägen och centraliseringen.  

 

 

  

Vy över Kisa 1870 

I centrum står Kisa gästgivaregård med 

intillliggande byggnader och med kyrkan 

som tydlig siluett över landskapet. I 

huvudsak konstruerades byggnader i trä, 

och såväl planlösning som konstruktion 

byggde på funktionella principer. 

Vykort stämplad 1910, med kameran riktad för att 

visa samhällets ambitioner. Sveahuset till höger 

uppfördes i direkt anslutning till järnvägen 1901 som 

går bakom byggnaden. Stoltheten var stor och 

byggnaden påstås för sin tid vara Skandinaviens 

största byggnad med trästomme. Kisaborg uppfördes 

några år senare, 1905. Dessa byggnader kvarstår idag 

bland de främsta kulturella minnesmärkena över  Kisa 

och dess stadsdrömmar som med tiden tynade bort. 

Ytterligare exempel för att illustrera 

byggnadsoptimsmen i samhället vid 

sekelskiftet. På bilden syns 

fastigheterna Åkerdala till vänster 

och Bergdala till höger. 

Affärsverksamhet bedrevs på 

bottenplan, materialet övergick allt 

mer till tegel och inspirationen togs 

från städernas arkitektur. 

Bildkälla: Hagström 2006 
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5 - Sammanfattning 

Järnvägens inträde i Kisa skedde med mycket skiftande konsekvenser. De utsocknes 

järnvägsarbetarna var för den ordningssamme ett orosmoment som förekom under de inledande 

åren. Likaså tillkom ett nytt orubbligt element i form av spåret som i fortsättningen blev ett statiskt 

element som delade samhället i två rakt av på mitten. Som en del i en reaktion av händelser skapade 

järnvägen en efterfrågan på många områden, vilket ledde till behovet av förbättringar inom den 

centrala strukturen – Skiftet till municipalsamhälle blev en av följderna. Från enkla trähus skiftade nu 

samhällsbyggnationen till stadsambitioner med affärslokaler och lägenheter i flera våningar, med 

tegeldekorationer och putsad fasad. Kisa blev en naturlig knutpunkt för handel, möten och för 

alkoholkonsumtion, vilket ledde till regleringar och sökande efter social stabilitet och skötsamhet – 

Föreningsliv och rörelser inom andlighet och nykterhet var några av de områden som utvecklades i 

järnvägens spår.  

Förändringen var dock inte omvälvande och orsakade heller inga djupare konflikter eller 

grupperingar. Fackförbund och politiska rörelser var överlag en minder betydande enhet till följd av 

samförstånd och överlag gemensamma värderingar. Likaså präglades det andliga planet, trots många 

skilda rörelser och hög aktivitet, av en ekuemenik. Folkrörelser inom politik och andlighet är 

områden som i tidigare forskning utpekats som möjliga orsaker till konflikter i stationssamhället. Med 

det relativa samförstånd som förekom i Kisa innebar inte järnvägen några nya konflikter eller att den 

rev upp eventuella tidigare inneboende motsättningar. Kisa låg på sätt och vis som ett latent 

samhälle och introduktionen av förbättrad kommunikation för industri och gemene invånare var med 

största sannolikhet ett välkommet inslag oavsett social bakgrund och status.  Att dra några helt klara 

slutsatser är dock ett djärvt förhållningssätt när litteratur och material på lokal nivå är relativt 

avgränsad till en minoritet som deltog aktiv i samhällets kommunalstämma, förening eller 

nykterhetsloge. Konflikten mellan ”Garvar’n” och ordningsmännen är ett exempel, där det mesta av 

klagomålen gällande rallarnas alkoholkultur kom från Frid, Brattberg, Bruzell och Wallin. Vad jag 

avslutningsvis vill välkomna är en fortsatt djupdykning i det kulturella perspektivet och vilka former 

av kulturmöten som skedde i samhället som står någonstans emellan landsbygden och den större 

staden. 
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7 - Bilagor 

Bilaga 1 – Befolkning i nuvarande Kinda kommun 1805-1993 

 

Källor: Äldre odefinierad statistik fram tom 1940, 1950-1993 Statistik från SCB. 
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Bilaga 2 – Brottstatistik för Kinda härads stift 1897-1910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa:Domböcker över Kinda Härads Ting  Tillgänglig via landsarkivet Vadstena (Kod: Kinda härads ting 

AI.a vol: 153-171) 
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Bilaga 3 – Visuell översikt 

 

 

  

Östra Centralbanan (Linköping-Hultsfred) är dragen i Blått medan Östra Stambanan (Katrineholm-

Nässjö) är dragen i Rött. Syftet med denna bild är pedagogisk och menad att underlätta för läsaren 

att hålla isär dessa två banor som båda nämns i arbetet. Kisa samhälle har också förstärkts för att ge 

läsaren möjlighet att bilda sig en rumsuppfattning vart i Sverige som Kisa är beläget. Bilden illustrerar 

det aktuella järnvägsnätet i Sverige år 1926. 
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Bilaga 4 – Yrkesfördelad sammanställning över antalat hantverkare och deras anställda 

Källa: Eriksson 1990 (s 440) 
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Bilaga 5 – Skatteutvecklingen i Kisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa:  Aineström 1990 (s 106) 


