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Nästa Strängnäs – Slutstation! 
 

- En järnväg för vem? - 
 



Abstract  

When Strängnäs was blessed with a railway  

Strängnäs finally got its rail service in 1895. Enthusiasts as Bishop Thore 
Strömberg had not, despite twenty of work years, found enough support for 
the idea until then.  

Lake systems were important for transports in Sweden in this period and 
which of the two systems, canals or railways, that was preferable was not 
obvious.  

For residents in Strängnäs the lake of Mälaren offered good opportunities for 
travelling and transport during this period, at least during the ice-free season. 

The railway-question in Strängnäs may be seen in five periods: First from 1850 
to 1870, the second from 1870 to 1880, the third 1881-1888, the fourth 1889-
1889 and the last and fifth 1890-1895  

Finally on September 30, 1895 a railway track could be open between 
Strängnäs and Åker styckebruk, inaugurated by King Oscar II. 
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1. Inledning 

1.1. Övergripande presentation 

Den här c-uppsatsen i historia kommer behandla och förklara varför och hur 
järnvägen kom till Strängnäs 1895. Den kommer att ge bakgrund till och 
beskriva de diskussioner som fördes kring järnvägens problematik under 
senare delen av 1800-talet. 

Järnvägar ansågs som en kostbar investering, alltför för dyrbar att anlägga i ett 
så fattigt land som Sverige. För Sverige var det vattenvägar och kanaler som 
passade bättre, framför allt för tungt gods.  

Vid mitten av 1800-talet som det börjar det dock skönjas en viss förskjutning i 
opinionen och järnvägsbyggande börjar få medvind. 

Nationen var fattig. Ta lån var inte något som uppmuntrades. Tvärtom. Rikets 
ständer hade inte heller velat ge stöd för en expansiv anlagspolitik. Nu 
medgavs medel för: upprensningar av flottnings- och segelleder, sluss-, kanal- 
och hamnbyggen, dränering av vattensjuk mark för förberedelse av större 
organiserad odling och till vägbyggen. 1 

En stadskarta över Strängnäs finns på sidan 16 och en järnvägskarta för Norra 
Södermanlands Järnväg på sidan 54. 

2. Problemformulering 

2.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att besvara följande frågor:  

Varför det kom att ta mer än fyrtiofem år, från att den första järnvägen anlades 
i Sverige tills ett begränsat stickspår från Åker styckebruk upprättades till stift- 
och lärdomsstaden Strängnäs? Järnvägsförbindelsen blev klar år 1895.  

Varför blev det inte en direktförbindelse västerut mot Eskilstuna och en 
direktförbindelse österut mot Södertälje och Stockholm? 

Vilka var förutsättningarna i Strängnäs för att etablera den tidens nymodiga 
samfärdsmedel, tåget? Var den lokala opinionen beredd och fanns det behov 
att detta spårburna färdmedel? Skilde sig förutsättningarna i domkyrko- och 
ämbetsmannastaden från Sverige i övrigt? 

2.2 Utgångspunkter och avgränsningar 

Utgångspunkten för uppsatsen är staden Strängnäs, men även att vidga 
horisonten för att sätta in anläggning av järnväg i ett övergripande nationellt 
sammanhang. 

2.3 Metod  

Jag kommer att utifrån tillgängligt material granska bland annat utredningar 
och forskning som genomförts rörande järnväg och infrastruktur och den 
opinionsbildning som förelåg, men även att försöka koppla järnvägsfrågan till 
den tidsanda som kännetecknar tidsperioden. 

1 Sverker Oredsson, Järnvägaran och det allmänna, 1969, sid 34-36 
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Genom att undersöka material på plats i arkiv, framför allt Strängnäs 
kommunarkiv, kommer jag att finna och studera handlingar som bedöms 
relevanta för uppsatsen.  

Även andra arkiv, exempelvis Strengnäs tidningens arkiv, där tillgång till 
samtliga utgåvor finns tillgängligt från dess start år 1843 kommer att bidra till 
undersökningen. Tidningsmaterialet ska användas för att jag ska försöka få en 
föreställning om tidsandan och om möjligt utforska hur olika åsikter framträdde 
i samband med järnvägsetablering i Strängnäs år 1895. 

Därutöver kommer jag att läsa tidigare forskning om kommunikationer i 
Sverige vid den här tiden. 

3. Källmaterial 

Källmaterialet har ändå varit lätt åtkomligt genom de goda möjligheter som 
föreligger med stöd av register och förteckningar för att hitta fram till vad som 
bedömts som möjliga källor för den här uppsatsen.  

3.1 Kunskap och forskningsläge 

I kunskapssökning har använts Libris och Kungliga biblioteket för att med hjälp 
av förteckningar försöka nå fram till användbara referenser, källor att bruka. 
Tillvägagångssätet har även varit till nytta för att precisera frågeställningar för 
uppsatsen. 

Den tidigare forskningen har varit intressant och spännande att analysera, 
eftersom den berett möjlighet till ökad förståelse av tidsperioden och därmed 
bättre förstå sammanhang och synsätt beträffande järnvägsproblematiken just 
kring transporter och samfärdsel.  

Strängnäs kommunarkiv varit särskilt värdefullt för att spåra upp handlingar att 
använda som källor för uppsatsarbete. Bland annat har jag kunnat få en 
uppfattning om åsikter och resonemang hos dem som styrde och ställde i 
staden, exempelvis i stadsfullmäktige och i beredningsgrupper. 

Vid genomgången vid Strängnäs kommunarkiv var det nödvändigt att på plats 
hitta information som skulle kunna vara användbar för uppsatsen. 
Förteckningarna i sig gav ingen uttrycklig information. Däremot kunde vissa 
uppgifter fås av ”förtecknings-böckernas” referenser till källor.  
Tack vare att i förteckningarnas listor kopplar samman nyckelord eller 
nyckelmeningar direkt i anslutning till protokollsinnehållet kunde jag 
någorlunda lätt nå fram till rätt passage i fullmäktigeprotokoll från ett givet 
årtal, för en angiven volym bland dessa omfattande 
handlingar, exempelvis Järnvägs-frågan, sid 35 §9, 50 
§11. 

Svårigheten har varit att tolka vissa handskrivna 
protokolls texter. Det är inte alltid som protokoll-föraren 
haft den mest läsvänliga handstil som önskats. En 
ytterligare svårighet var att kopiera materialet på grund 
av att det inte går att handskas med materialet på ett sådant sätt. 

En stor del av tiden har tillbringats i Strengnäs Tidningens arkivkällare där jag 
har bläddrat igenom utgåvor från år 1870 till år 1895.  
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Det tryckta ordet i Strengnäs Tidningens arkivs ålderliga exemplar för den här 
perioden efter mitten av 1800-talet, kan för den moderne tidningsläsaren bli en 
besvikelse, eftersom det inte rör sig om djuplodande artiklar eller reportage, 
utan mer har formen av notiser eller referat från händelser som ägt rum.  

Inga insändare var att upptäcka, förutom vid ett par 
tillfällen i slutet av den undersökta perioden som 
bedömdes vara av intresse. 

Sökandet har även vidgats till tidningsartiklar för att 
försöka besvara frågan: För vilka grupper som en 
järnvägsförbindelse till Strängnäs skulle kunna vara 
av intresse för?  

Här ska framhållas att detta inte har varit lätt att finna direkta spår av 
grupperingar, eftersom vare sig protokoll eller i artiklar i Strengnäs Tidningen 
ger vink om detta. Det har möjligtvis kunna uttydas att meningsskiljaktigheter 
förelägat med anledning av språkbruket, exempelvis när det skrivs: 
diskussioner eller efter långa diskussioner och meningsskiljaktigheter. Men i 
allmänhet har det varit svårt att tolka när kontroverser förekommit med 
anledning av nyanser i meningar och dess uppbyggnad. 

3.2 Otryckta källor 

När det gäller otryckta källor som stadsfullmäktiges protokoll i Strängnäs har 
dessa granskats på plats vid Strängnäs kommunarkiv. Det har varit lätt för mig 
att få del av de protokoll som just berör järnvägens tillkomst i staden.  

Texterna till höger nästa 
sida anger två olika 
protokoll, den 4 aug. 
och 5 aug. år 1893, 
med olika skrivstilar, 
upprättade av skilda 
protokollförare med 
olika stilistiska förmåga, 
samma innehåll. Det 
högra protokollet är upprättat dagen efter, den 5 augusti 1893, vilket tyder på 
att någon fått uppgiften att skriva ett förståligt och läsbart protokoll. Vilket visar 
att till och med för den tidens fullmäktige-ledamöter kunde protokoll vara 
svårtolkat. 

Vare sig från Strängnäs stadsfullmäktige eller i Strengnäs Tidningen framgår 
något särskilt av betydelse i järnvägsfrågan att ta del av under hela 1870-talet 
ända fram till början av 1880-talet. Skälet till det är bland annat att 
stadsfullmäktige inte är något direkt utvecklingsvänligt forum och ser med 
skepsis på den nya teknikens samfärdsmedel. Ångtåget med möjlighet till 
tågförbindelser skulle även ge vissa oönskade element möjlighet att lättare 
kunna komma samman och störa den goda samhällsordningen, menar man.2 

Det kan även noteras att Strengnäs Tidningen under 
senare delen av 1800-talet visar genom de många 
annonserna i tidningen att det dagligen fanns 
förbindelser till olika orter runt Mälaren, utom när isen 
omöjliggjorde sjötrafik.  

 

2 Rydfors, A (redaktör Gustaf Welin), Statens järnvägar 1856-1906. Historisk-teknisk-ekonomisk beskrifning, Del 1 
Historik, 1906, sid 36,37 
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Strengnäs Tidningen har varit till stor nytta för att få en uppfattning om hur 
tillkomsten av järnvägen till domkyrkostaden gick till under perioden 1870-
1895. 

Det kan antas, tror jag, att redaktören tillika ansvarig utgivare och ägaren av 
Strengnäs Tidningen, Adolf Westerlund, sätter sin prägel på tidnings-
innehållet.  

Det är inte som i dagens journalistik där den undersökande journalistiken ger 
lättare förståelse för eventuella bakomliggande orsaker, till exempel politiska 
motiv, utan det som skrivs är ofta i form av sammanfattningar eller mer ett 
referat från händelser som inträffat. 

Att vara sig själv nog och att där den högsta önskan är att isolera sig, tycks 
vara stadens måttstock, fortsätter insändaren och avslutar med orden: Tiden, 
förefaller sprungit förbi de stolta strängnäsborna. Bostadsbristen är stor och 
en ångkvarn för klara mekanisk drift finns närmast flera mil bort i Torshälla.3  

3.3 Tidigare forskning 

3.3.1 Opinionen – grupperingar för eller emot järnväg 

Statens grundtes vid mitten av 1800-talet var att staten inte skulle sätta sig i 
skuld, men denna princip var på väg att ändras vid mitten av 1800-talet.4  

Det var inte heller självklart att industrialisering var något som alla fann positivt, 
snarare tvärtom fanns det en utbredd skepsis mot industriella aktiviteter och 
entreprenörskap, eftersom spekulationer riskerade att leda till moraliskt förfall 
och korruption.5 

Så småningom började det att uppstå positiva stämningar för att järnvägen 
borde uppta statslån. Inte heller föreföll det som staten ansåg att Strängnäs 
stad var av sådan kaliber för att kunna få stadsunderstöd till en järnvägsbana 
med anledning av 1870 års betänkande. 6 

En annan tanke som nu börjar växa fram var att Sverige behövde ett 
järnvägssystem där staten skulle äga särskilda banor som kunde bli till nytta 
för vissa orter, att dra s.k. stambanor förbi eller till dessa. 7 

För eller mot järnväg var inte direkt partiskiljande vid här tiden runt 1850, även 
om det var tydligt att bondståndet var emot, medan kretsen kring kung  
Oscar den I var för.8 

Det är lättare att tala om två intressegrupper kring järnvägen: Den ena gruppen 
som förordade baner ägda av staten och den andra som var för privata 
järnvägsbanor. Fram till 1854 var det A. E von Rosens privata bananhängare 
som dominerade, men efter 1851 utkristalliserades allt mer sympati för 
statsägd järnväg.  

I slutet av 1853 kom det slutgiltiga beslut från regeringen utifrån ett förslag till 
ständerna att ”hädanefter icke några järnväglinjer i Sverige må anläggas och 
utföras annorlunda än medelst statens omedelbara försorg och på dess 

3 Strengnäs Tidningen 1893-03-18 
4 Lilienberg, Anders Johan, Statens ställning till järnvägarna i Sverige: med särskild hänsyn till inlösningsfrågan, 1923 
sid 28 
5 Oredsson S, Järnvägaran och det allmänna, 1969, sid 237f 
6 Lilienberg, Anders Johan, Statens ställning till järnvägarna i Sverige: med särskild hänsyn till inlösningsfrågan, 1923, 
sid 28, 87 
7 Lilienberg, Anders Johan, Statens ställning till järnvägarna i Sverige: med särskild hänsyn till inlösningsfrågan, 1923, 
sid 30 
8 Rydfors, A (redaktör Gustaf Welin), Statens järnvägar 1856-1906. Historisk-teknisk-ekonomisk beskrifning, Del 1 
Historik, 1906sid 38 
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bekostnad.” Staten skulle börja bygga västra stambanan med nettoöverskottet 
från stödet av den höjda brännvinsskatten.  

Genom att staten tog herraväldet skulle näringslivet gynnas och även att 
militära och andra politiska intressen bli bäst tillgodosedda. 

I de stora tidningarna fördes ingen högljudd debatt. Anledningarna till det var 
flera, bland annat att oron i världen och utrikespolitik var av större intresse än 
järnvägsfrågan. Det som tidningarna uttryckte var mestadels kring hur 
finansieringen skulle ske vid byggandet av järnväg.  

Mot slutet av 1860-talet förändrades situationen och ett motstånd blev allt 
starkare mot att staten lånade upp pengar på den utländska markanden, och 
argument började höras för att i stället låta enskilda fortsätta byggande av 
järnvägar. 9  

Under 1870 fortsatta diskussioner med annat innehåll. Nu handlade det om 
huruvida en järnvägsbana ska vara smal- eller normalspårig.  

3.3.2 Kommunikationsleder och samfärdsel  
under 1800-talet 

I äldre tider var det ingen lätt uppgift att företa en längre resa, exempelvis upp 
mot sex, tio mil, vilket vi i dag ser som vardagligt pendlingsavstånd mellan 
arbetet och hemmet. För 1800-talsmänniskan var det annorlunda. Varför skulle 
man ta sig i väg på långa turer i huvudtaget?  

Skulle man ta sig fram genom landet var det mer till fots eller att man red, 
eftersom dessa stigar inte var lämpliga att dra fram vagnar längs.10  

Landtransporter visade sig svårt med en ofta oländig terräng som gjorde det 
svårt att anlägga landsvägar. De vägarna som fanns var ofta i dåligt skick och 
vid mycken nederbörd var dessa näst intill omöjliga att ta sig fram på.11.  

I norra Södermanland fanns ändå landsväg från Strängnäs till Nyköping över 
Gripsholm och Läggesta. Västerut gick en annan landsväg mot Eskilstuna och 
Kungsör.12 

Som jämförelse mellan dagens tåg och gårdagens diligens tog det i princip 
hundra gånger längre tid att färdas diligens än med dagens tåg. En resa till 
Stockholm från Strängnäs var en dagsetapp under sommarperioden, medan 
det gick åt två dagar under vinterperioden.13  

Det är postväsendet som bryter väg för att åstadkomma snabba transporter, 
där s.k. postvagnar börjar begagnas för landsvägs-postbefordran vid början av 
1800-talet. Vid den senare hälften av 1800-talet är det postväsendet i Sverige 
som mestadels svarar för diligenstransporterna. Det blev dock en kort sejour 
för dessa hornblåsande postiljoner på kuskbocken, eftersom redan 1888 
företogs den sista diligensturen mellan Göteborg och Varberg, då järnvägen 
öppnandes, västkustbanan. 

Redan så tidigt som 1829 hade frågan väckts om en järnväg i Sverige av 
Gustaf af Uhr, men det skulle dock dröja tio år ytterligare innan frågan om 

9 Oredsson Sverker, Järnvägarna och det allmänna, 1969, kap 2 
10 Kjellvard, Henry, Det bevingade hjulets folk: minnesskrift vid Svenska Järnvägsmannaförbundets 50-årsjubileum. 1, 
1899-1924, förb., Stockholm, 1949, sid 14, 18, 23 
11 Lilienberg, Anders Johan, Statens ställning till järnvägarna i Sverige: med särskild hänsyn till inlösningsfrågan, Diss. 
Uppsala Stockholm, 1923, sid 5 
12 Strängnäs Stads Historia, Utgiven av Föreningenstrengnenses under redaktion av Hans Jägerstad, Berlingska 
boktryckeriet, Lund 1959, sid 376 
13 Wållström, Lennart, Mälarbanan - då och nu: en bok om att bygga en järnväg för 100 år sedan och i nutid, 
Mälarbanans intressenter AB, Västerås 1997, sid 7 
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järnväg var upp i riksdagen om att anslag skulle beviljas för byggande av 
järnväg. 14 

Opinionen i Sverige under 1800-talets första 
årtionden ansåg att det var vattenvägarna som 
skulle förbättras eller byggas. Just kanaler, där 
Svea kanal, se kartans till vänster, skulle utgöra 
stommen för kommunikationer och inte järn-
vägsanläggningar.15  
Svea kanal var ett kanalprojekt som aldrig 
genomfördes. Tanken var att förbinda Östersjön 
med Kattegatt med en kanal genom Mälaren, 
Hjälmaren och Vänern i Svealand. 

Diskussionerna som fördes var i första hand att kanal- eller till och med 
anläggandet av järnväg skulle bereda vägen för skapandet av arbetstillfällen 
genom att nya näringar uppstod och att befintliga utvecklades. Synpunkter 
framkom att även fast kanaler var gynnsamt för länder på nere på kontinenten 
var det inte sammalunda för ett land som Sverige med sitt bistrare klimat och 
att det därför vore bättre att satsa på järnvägen. 

Till och med en herre som Nils Ericson, han som ibland ses som den svenska 
stombanenätets fader, ansåg så sent som 1838 att planerna på en järnvägs-
sträcka i Värmland skulle avslås, eftersom den skulle utgöra ett hinder för en 
kommande slussled. Nu ska väl till Ericsons försvar framhålla att han vid den 
tidpunkten var chef för västra kanaldistriktet.16 

Tämligen klart är att kanalerna var mest lämpade för äldre tiders farkoster och 
det fanns ingen möjlighet att förändra kanalsystemens strukturer, grunda, 
smala, där även slussförhållandena inte lämpade sig för att kunna passa 
modernare sjöfart, utan man tvingades till dyrbara omlastningar. 17 

Sjövägar och järnvägar beräknades vid mitten av 1800-talet kosta lika mycket. 
Ur den aspekten konkurrerade inte de två systemen med varandra och inte 
heller anlades kanaler och järnväg parallellt med varandra. Det är först efter 
1920 när bilarna börjar rulla på de svenska vägarna i högre grad och 
kostnaderna för frakter på landsväg sjönk dramatiskt, som det uppstår 
konkurrens mellan kanaler och järnväg. Det här framgår av J Svidéns 
forskningsrapport där han jämför två transportsystem, kanaler och järnväg. 
Svidéns använder som källa uppgifter han hämtar från Krantz, Olle Studier i 
svensk godstransportutveckling med särskild hänsyn till lastbilismens 
expansion efter 1920, Studentlitteratur, Lund 1972 18 

Kanalutbyggnaden stannade upp under senare delen av 1800-talet och 
samma tro på sjösystemens som transportmedium som i Tyskland förelåg inte, 
där sjötrafik vuxit betydligt mer än järnvägstrafiken. Tyskland hade en viss 
fördel gentemot i Sverige, eftersom vintrarna i Sverige till skillnad mot i 
Tyskland medförde isläggning, vilket omöjliggjorde någon som helst sjötrafik.  

14 Rydfors, A. »Politisk historik«, i Statens järnvägar 1856 - 1906, Bd I, Stockholm 190, Del I Historik, 1906 
15 Lilienberg, Anders Johan, Statens ställning till järnvägarna i Sverige: med särskild hänsyn till inlösningsfrågan, Diss. 
Uppsala Stockholm, 1923, sid 7, 13 – 16 
16 Modig, H. Järnvägarnas efterfrågan och den svenska industrin 1860-1914, 1972, sid 1,2 
17 STATENS JÄRNVÄGAR 1856–1956 HISTORISK-TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING, UTGIFVEN PÅ KUNGL. MAJTS 
NÄDIGA BEFALLNING AF JÄRNVÄGSSTYRELSEN under redaktion af Gustaf Welin byrådirektör, 1956, sid 447f 
18 Göta kanal, En jämförelse av två transportsystem - Kanaler och järnvägar i Östergötland 1832–1902, 2001  
sid 2, 7f,  
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3.3.3 Sjötrafiken på Mälaren 

När det gäller Mälaren, även fast den inte utsatts för någon särskild konkurrens 
av järnvägen, hade inte fartygstrafiken utvecklats särdeles mycket under den 
här perioden.19 

I det Sörmländska landskapet var sjöarna och i synnerhet Mälaren viktig för att 
upprätthålla förbindelserna mellan gårdarna runt sjöarna. Mälaren var under 
1800-talet en av de mest trafikerade sjölederna med goda förbindelser från 
många platser runt sjön till Stockholm och ut i Östersjön för att kunna ta sig 
vidare till de svenska provinserna både norrut och söderut.  

Strängnäs hade relativt goda förbindelser till stormännens gårdar i inlandet och 
längs Mälarens hamnar. Handelstråken låg företrädesvis i söder 
mot de sörmländska herrgårdarna och österut mot Telje och 
Stockholm.20 

Under vinterhalvåret använde sig resanden av de tillfrusna 
vattendragen mellan Strängnäs och Stockholm, vilket betydde 
att Strängnäs faktiskt hade direktförbindelse till Östersjön. Det 
var därför den stora marknaden, Samtingsmarknaden, i 
Strängnäs, som pågick under hela åtta dagar och ägde rum på 

vintern under februari då vintervägarna var framkomliga. Köpmän, utländska 
krämare med sina kramvaror, men även hantverkare och kryddhandlare möttes 
då i Strängnäs för att göra affärer. 

Vid Samtinget efterfrågades av bergsmännen fetalier (livsmedel) och spannmål 
efter att dessa levererat sitt stång- och osmundsjärn till främst Stockholmska 
borgare. Det var alltså inte Strängnäs borgerskap som ägnade sig åt detta. 
Den näring som många av Strängnäsborna ägnade sig åt var fisket som 
medförde att husfäder, drängar och även pigor var borta flera månader i taget 
vid vattenet längs Ångermanlandskusten och på den finländska sidan av 
Östersjön.  

Förutom fisket var det viktigast för Strängnäsborna på Samtinget handeln med 
grova varor, lantbruk, hantverk och gästgiveri.21  

Det gick reguljära ångbåtsturer från Västerås till Stockholm över Strängnäs 
redan år 181822 och när skovelhjulet började användas kunde en resenär från 
Strängnäs ta sig fram och tillbaka under dagen till och från huvudstaden. 
Bilden visar en biljett från 1861. 23 

3.3.4 Järnvägen det nya samfärdsmedlet – ser dagens ljus 

Statens grundsyn vid mitten av 1800-talet var att staten inte skulle sätta sig i 
skuld, men detta synsätt var på väg att ändras. Samtidigt började det att så 
smått uppstå positiva stämningar för den nya teknikens underverk, ångloket, 
och att statslån borde upptas för anläggning av järnväg.  
Fast vid den här tidpunkten kring mitten av 1800-talet ansågs järnvägen 
snarare utgöra ett komplement än ett alternativ till vattenkommunikationsleder. 
En synsätt som inte var speciellt för Sverige, utan det var en vanlig uppfattning 
även internationellt.24 

19 Statens Järnvägar 1856–1956 Historiks-Teknisk-Ekonomisk Beskrivning, Utgiven på Kungl. Maj:ts nådiga befallning 
af Järnvägsstyrelsen under redaktion af Gustaf Welin byrådirektör, 1956, sid 447f 
20 Strängnäs Stads Historia, Utgiven av Föreningenstrengnenses under redaktion av Hans Jägerstad, Berlingska 
boktryckeriet, Lund 1959, sid 373ff 
21 Strängnäs Stads Historia av Jägerstad, Hans (Red) Lund 1959 sid 369 - 401 
22 Strängnäs Stads Historia, Utgiven av Föreningenstrengnenses under redaktion av Hans Jägerstad, 
Berlingska boktryckeriet, lund 1959, sid 59f 
23 Kjellvard Henry, Det bevingade hjulets folk, volym 1 1899-1924, 1949, sid 14ff 
24 Modig, H., Järnvägarnas efterfrågan och den svenska industrin 1860 – 1914, 1972, sid 1 
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Det var från Storbritannien som inspirationen kom. Där öppnades den första 
större järnvägen för trafik redan 1830. Samtidigt aktualiserades viktiga frågor: 
Vem eller vilka skulle bygga och trafikera järnvägar? Staten eller enskilda?  
Om enskilda skulle anlägga järnvägar, i viken utsträckning skulle staten ge 
stöd till sådana projekt? Skulle staten ges inflytande över privata järnvägar?25 

De var vid den tiden under 1800-talen som krafter stod mot varandra om att 
tillåta järnvägen att etablera sig. Mången var rädd under denna revolutionernas 
epok att just järnvägen skulle underlätta för massorna att samla sig, vilket det 
fanns starka intressen att förhindra.26 

År 1845 inkom Adolf Eugène von Rosen med sin ansökan att få anlägga 
järnvägar i Sverige. Det var från engelska kapitalister som von Rosen tänkte att 
han skulle få ekonomisk uppbackning för sitt järnvägsprojekt. I en annons i 
Times den 23 juni 1845 kunde läsas att, The Swedish General Railway 
Company, ett svenskt bolag behövde aktiekapital för att upprätta en järnvägs-
linje mellan Stockholm och Göteborg.27 

Det är intressant att observera att det skulle vara samma organisation, bolag, 
som skulle förfoga över infrastruktur, som också skulle råda över det rullande 
materialet, lok och vagnar. Alltså samma diskussioner som i dag förs rörande 
järnvägen i det 21:a århundrandet och avregleringens tidevarv, att det inte går 
att ha separata ägare mellan de som opererar på spåren och de som råder 
över infrastrukturen för att få lönsamhet och kontroll. 

Hur som helst beviljades von Rosen skyndsamt sin begäran, vilket han hade 
anledning att sända kung Oscar den I sin tacksamhet för kungens starka 
intresse att vilja etablera järnväg i det svenska landskapet. 28 

Adolf Eugen von Roséns misslyckande med sina järnvägsprojekt fick staten att 
inse att skulle Sverige anlägga järnvägar då måste staten själv medverka.  

Därför, bland annat med von Rosens bakslag, växte åsikten fram att Sverige 
behöver ett järnvägssystem där staten skulle äga bestämda banor, vilket skulle 
bli till nytta för vissa större orter genom att dra s.k. stambanor förbi eller till 
dessa. Sverige skulle inte vara i händerna på utländskt kapital, men inte heller 
att privata monopolister skulle kunna äga järnväg. 29,30 

Även fast Gustaf af Uhr redan 1829 hade framlagt i riksdagen ett förslag till 
järnväg mellan Hjälmaren och Vänern istället för den då diskuterade Svea 
kanal31, fanns ändå inget intresse i Sverige för att bygga järnvägar. Det skulle 
dröja ända långt in till mitten av 1800-talet innan det började finnas tillräckligt 
stöd och intresse hos opinionen för att bygga järnvägar.  
Slutligen år 1854 kunde riksdagen enas att finansiera statliga stambanor. Där 
propositionen 1853 menade att ”… lätta och beqväma fortskaffningsmedel 
gifva åt näringarna ökadt lif och en mångsidigare utveckling…”. Problemet 
med att anlägga järnvägar var förknippade med stora kapitalkostnader.32 

När riksdagen antog det s.k. stambanebeslutet, vilket i princip innebar att 
staten och enskilda skulle dela upp anläggandet av järnväg mellan sig.  
 

25 Oredsson Sverker, Järnvägarna och det allmänna: svensk järnvägspolitik fram till 1890, 1969, sid 11 
26 Kullander Björn: Sveriges Järnvägs Historia, 1994 
27 Lilienberg, Anders Johan, Statens ställning till järnvägarna i Sverige: med särskild hänsyn till inlösningsfrågan, 1923 
sid 18 
28 Oredsson, Sverker, Järnvägarna och det allmänna, 1969, sid 46-47 
29 Lilienberg, Anders Johan, Statens ställning till järnvägarna i Sverige: med särskild hänsyn till inlösningsfrågan, 1923, 
sid 28, 30 
30 Oredsson Sverker, Järnvägarna och det allmänna: svensk järnvägspolitik fram till 1890, 1969, sid 231 
31 Wållström, Lennart, Mälarbanan - då och nu: en bok om att bygga en järnväg för 100 år sedan och i nutid, 
Mälarbanans intressenter AB, Västerås, 1997, sid 7 
32 Proposition 1953 för anläggande av järnvägar i landet, sid 1, 2 
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Staten skulle svara för byggandet av stambanelinjer, medan linjer av mer lokalt 
intresse skulle privata delägare få ta hand om. En princip som skulle gälla fram 
till 1869 års riksdag då en förskjutning skedde mot ett ökat privat järnvägs-
byggande, vilket i huvudsak handlande om de Norrländska järnvägarna, men 
även andra järnvägsprojekt skulle handhas av privata partners.33  

Genom detta principbeslut av Sveriges riksdag 1853/54 års riksdag om att 
staten ska anlägga huvudbaner mellan viktiga städer i Sverige kan sägas att 
järnvägen som transport- och kommunikationsmedel hade sett dagens ljus. 34 

Under 1800-talets senare hälft då industrialisering börjat smyga sig på var 
kraven inte höga hos den tidens resenärer. Då fanns inte den stress och krav 
på att kunna ta sig fram och tillbaka under dagen till andra orter, som idag i 
pendlingsyrans tid man kan ta sig fram och åter med tåg till och från orter som 
ligger på s.k. interregionala avstånd och även platser på ännu längre 
avstånd.35 

Det är ingen häpnadsväckan takt i anläggandet av järnvägsbanor, kanske med 
undantag under perioden 1870-1880 då det anlades mer än 40 mil järnväg per 
år. Inte heller förefaller det som järnvägen gav några större intäkter, 2 miljoner 
kronor 1861 (ca 100 Mkr i dagens penningvärde). Kust- och kanalsjöfart hade 
ungefär samma intäkter som järnvägen vid den här tiden, men skulle komma 
att förlora relativt sätt järnvägen då 1800-talet övergick i ett nytt århundrade. 36 

Eli Heckscher drog i sin doktorsavhandling slutsatsen, ”att järnvägarna bidragit 
till att inskränka kanaltrafiken till de mindre förädlade varorna och på detta 
samt andra sätt tjänat till att begränsa utvecklingen av kanalernas trafik men 
att icke någon tendens förefinnes till att vattenkommunikationerna på de stora 
kanalerna skola försvinna under konkurrens med järnvägsdriften”.  

En undersökning som Heckscher gjorde avseende fördelning av godstrafiken 
på Trollhättekanal och Bergslagsbanan i den mån trafiken berörde Göteborg år 
1900 visade att Bergslagsbanan tog hand om: papp, papper, trämassa, 
gödnings-ämnen, järn och stål. 37 

Behovet för goda transporter har alltid funnits för dem som behövde, men 
under mitten av 1800-talet var det besvärliga tider, vilket inte förändrades 
förrän under 1870-talet, då konjunkturerna äntligen pekade uppåt.  

Staten var nu åter beredd att stödja enskilda initiativ till anläggande av järnväg, 
vilket syntes i det relativt ägande som staten hade i järnväg:  

1872 ägde staten nästan 65 procent av det svenska trafikerade järnvägsnätet, 
medan 1877 hade detta sjunkit till hälften. Räknar man bort Norrland blir 
statens ägande av järnvägsbanor endast knappa 25 procent 1890. 38 

  

33 Modig, H., Järnvägarnas efterfrågan och den svenska industrin 1860 – 1914, 1972, sid 76 
34 Nickander, Erik, Järnvägsinvesteringar i Sverige 1849 – 1914, 1980, sid 1- 6, 11  
35 Wållström, Lennart, Mälarbanan - då och nu: en bok om att bygga en järnväg för 100 år sedan och i nutid, 
Mälarbanans intressenter AB, Västerås, 1997, sid 9 
36 Modig, H. Järnvägarnas efterfrågan och den svenska industrin 1860-1914, 1972, sid 4 
37 Heckscher, E. F. Till belysning af järnvägarnas betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling, Centraltryckeriet, 
Stockholm 1907, sid 139 
38 Lilienberg, Anders Johan, Statens ställning till järnvägarna i Sverige: med särskild hänsyn till inlösningsfrågan, 1923, 
sid 90 
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3.3.5  Forskningslitteratur 

A Rydfors, Statens Järnvägar 1856-1906, är en omfattande beskrivning av 
den ekonomisk- teknisk historia precis som undertiteln anger.  
Dess fyra volymerna är lätt åtkomliga eftersom dessa finns upplagda på 
webben. 

 

I förordet till denna minneskrift som kom ut år 1906 var att celebrera att det 
förlupit 50 år sedan de första statliga järnvägslinjerna öppnades: sträckan 
Göteborg – Jonsered och sträckan Malmö – Lund. Minnesskriften skulle 
utformas som en historisk – teknisk – ekonomisk beskrivning över statens 
järnvägar för de inledande 50 åren och för att i ett framtida perspektiv finnas till 
hands och utgöra ett stöd för intresserade.  

Förordet avslutades att det här arbetet saknar motstycke i facklitteraturen och 
det därför finns förhoppning att volymerna ska komma till användning och 
kunna fungera som vägledning.  

Del I. Historik behandlar järnvägen ankomst till Sverige, initiativtagare och hur 
järnvägen började anläggas i landet. Disposition är tydlig och ger läsaren en 
bild av hur järnvägen utvecklats som transportmedel, från att i forna dagar 
använt vagnar som dragits fram på spårliknande anordningar, till förra 
sekelskiftets lokomotiv som med stor dragkraft kunde tranportera gods långa 
sträckor, men även underlättade för människor att snabbt komma till platser 
som tidigare inneburit stora vedemödor. 

I A Rydfors volymer ges en odyssé med berättelser om spårburna fordon 
tillkomna för att underlätta tunga transporter från forntiden fram till våra dagars 
räl av stål som bättre kunde bära fordon för att forsla stora och tunga laster, 
vilket inte de tidigare trärälerna förmådde.  

Här beskrivs exempelvis John Berkinshaws uppfinning år 1820 av valsning av 
räl och alla de tekniska förbättringar av loken som åstadkoms allt efter hand för 
att öka både dragkraft och hastighet.  

Hur snabbt detta kraftverk till dragare vann allt mer framgång såväl i Europa 
som i Nordamerika och så småningom även i Sverige. 

Verket ger en gedigen inblick i tiden precis innan järnvägen etableras och hur 
politiska diskussionerna fördes, för eller mot anläggande av järnväg, med 
egenintressenas dragkamp om denna sken-värld tillsammans med redovisade 
kostnadskalkyler. 

Under 1830-talet var järnvägen en icke fråga, för att under 1840-talet notera en 
begynnande nyfikenhet och intresse för järnväg. Under denna period var 
motståndet djupt förankrat i svenska hjärtan.39 

Efter 1850 började en förändring skönjas såväl i politiken som i opinionen, 
vilket började tala för en järnväg och huvudlinjer, stambaner, vilka staten skulle 
ansvara för. Stambanor, där enskilda intressenter gavs möjlighet att ansluta sig 
till genom bibanor.  
Fast ännu under 1850-talet var det många som förespråkade att vattenkanaler 
skulle anläggas i stället för järnvägar.  

Många bataljer skulle äga rum i kampen om hur järnvägslinjer skulle dras 
genom Sveriges landskap. Strider där lokala kämpar försökte få gehör för sina 
intressen. Skulle stambanan dras norr eller söder om Mälaren? Vilken linje var 
att föredra? Lagalinjen eller Nässjölinjen. Att finna opartiska föredragningar var 

39 Rydfors, A (redaktör Gustaf Welin), Statens järnvägar 1856-1906. Historisk-teknisk-ekonomisk beskrifning, Del 1 
Historik.1906 
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inte lätt. Efter alla diskussioner om dragningar av stambanornas sträckningar 
började dessa alltefter hand att färdigställas och trafikeras under 1860 talet. 

Svenska producenter av järnvägsmateriel var emellertid missnöjda, eftersom 
de flesta av beställningarna placerades i utlandet. Järnvägsstriderna, menade 
en del vid den här tiden, förtog också mycket från det egentliga riksdags-
arbetet. 

Debatten fortsatte i oförminskad styrka om dragkampen kring järnväg och 
dess eventuella sträckningar genom det svenska landskapet. Skulle den korsa 
de rika landsändarna och folkrika platser eller skulle järnvägen dras genom 
fattigare landsändar för att förbättra dess förutsättningar till bättre liv? 

De första kapitlen i del I Historik av A Rydfors, Statens Järnvägar 1856-1906 
och då främst debatten för och emot järnväg är den del som främst använts för 
den här uppsatsen. Den speglar på ett uttömmande sätt debatten i ständerna 
och de svårigheter som Adolf Eugen von Rosen genomled för att få igenom sin 
önskan att anlägga järnväg i Sverige. Trodde von Rosen att med järnvägens 
hjälp skulle Sverige bli en stormakt och vägen till välstånd?  

Om inte von Rosens engelska finansiärer på grund av oroligheter, bland annat 
Krimkriget, fått brist på kapital, kanske järnvägsutvecklingen i Sverige tagit 
andra vägar än vad som skedde. Hade inte järnvägen funnits skulle kanske till 
och med vattenkanaler och sjövägar ha förblivit huvudsakliga förbindelselänkar 
och transportvägar i vårt avlånga land en längre tid framöver, kanske till och 
med fram till decennierna efter förra sekelskiftet då bilarna och landsvägar 
vann allt mer terräng.  

Till slut kunde riksdagen 1854 enas att finansiera de statliga stambanorna 
genom upplåning i ett nationellt fondsystem och därmed tog A. E: von Rosens 
era slut för svensk järnväg, varvid han fick en livstidspension för sina 
ansträngningar.  
Nu trädde en ny man in på den svenska järnvägsscenen, Nils Ericson, överste i 
flottans mekaniska kår. En herre, som tidigare uttalat sin misstro mot 
järnvägen, lovar nu att han ska leda Sverige in i den nya järnvägsepoken. 

N Ericson tillsätter en kommitté som beslutar om principen: Att fem stambanor 
tillsammans med tre sammanbindningsbanor ska korsa landområden som inte 
har vattenförbindelser, endast korsa viktiga sjöleders hamnar och att 
stambanorna skulle ha sin utgångspunkt från huvudstaden och dras till 
åtminstone de viktigaste stapelstäderna Göteborg och Malmö. 

Tankar och diskussioner kring hur banorna skulle dras kan följas i Rydfors 
skildringar och att det fanns många åsikter som berörde järnvägens dragning. 
Exempelvis om stambanan skulle dras norr eller söder om Mälaren och att se 
till att inte lutnings- eller kurvmaximum överskreds. Vilka städer skulle få 
förbindelser till huvudstaden? Skulle det anläggas två bangårdar eller en 
gemensam nära Klara sjö i Stockholm? Just det förslaget, en gemensam 
bangård, skulle N Ericson få mycket kritik för på grund av utfyllnaden av Klara 
sjö och det långa avståndet till Saltsjön, men framförallt just för samman-
bindningsbanan mellan norra och södra stambanorna. Samtidigt som det stod 
klart att södra station var otillräcklig och att det av flera skäl behövdes en 
station ytterligare centralt i Stockholm. 40 

N Ericson hade redan från början insett, när han tog åt sig uppdraget, att det 
inte skulle bli av längre natur på grund av dess omfattning för endast en 
person. Därför påkallade han redan 1859 uppmärksamheten att Kungl. Maj:t 
skulle tillsätta en järnvägsstyrelse för statens järnvägsverksamhet. Tre år 

40 Rydfors, A (redaktör Gustaf Welin), Statens järnvägar 1856-1906. Historisk-teknisk-ekonomisk beskrifning, Del 1 
Historik, 1906 
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senare, den 30 dec 1862, drog sig N Ericson tillbaka med en pension omräknat 
i dagens penningvärde av upp emot 1 miljon kronor (15000 Rdr). 

Istället för N Ericson blev det nu två myndigheter som skulle leda 
verksamheten: Styrelsen för statens järnvägstrafik och styrelsen över statens 
järnvägsbyggnader. 

1870 talet blev ett årtioende med förändring av inriktningen av järnvägs-
anläggningar och den antagna principen: Att både stambanor och bibanor 
skulle byggas av staten, att s.k. sekundära banor och lokalbanor förutom 
enskilda banor som var till gagn för landsdelar och Sveriges industri istället 
skulle kunna uppföras av enskilda med statsunderstöd.  

När Karl XV försvann ur tiden i september 1872 och Oscar den II klev upp på 
tronen fanns det gått om järnvägsspår söder om Dalälven, medan norr därom 
var det mer sparsamt.41 

E. F. Heckscher, Doktors avhandling 1907, Järnvägarnas inflytande på 
landsbygdens befolkningsfördelning. Hur påverkade järnvägen och vilken 
betydelse fick detta nya samfärdsmedel för landsbygden befolknings-
fördelningen och vilken betydelse fick järnvägen för olika typer av näringslivet, 
städer samt även för andra samfärdsmedel? Hur påverkades stations-
samhällen som anlades med anledning av järnvägens utbyggnad i Sverige? 
Det är olika delar av samhället som Heckscher undersöker med statistiska 
underlag och där järnvägen utgör en betydande faktor. 

Som Eli Heckscher själv uttrycker det: ”Frågan om en enda faktors inverkan i 
ett samhälle är, kan man säga, till och med orimlig, såtillvida som det verkliga 
förhållandet de flesta samhällsföreteelser emellan icke är orsak och verkan, 
utan växelverkan, ömsesidigt beroende.” 

Analysen som redovisas av doktor Heckscher visar dock på en relativt större 
ökning av befolkningen vid de socknar som äger stationer relativt dem som 
saknar stationer. Fast återigen föreligger svårigheten att redovisa i termer 
av ”orsak och verkan”. 

E. Heckschers perspektiv har ingen direkt beröringspunkt med staden 
Strängnäs, utan hans tyngdpunkt är att beskriva stationssamhällens framväxt 
längs en järnvägslinje, vilka bildar industriella medelpunkter på landsbygden. 

E. Heckschers tar även upp vattenvägarna visavi järnvägarnas dragning ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Genom att använda E. Heckschers avhandling framgår 
att järnvägen i allmänhet inte var av någon direkt större betydelse för industrins 
förutsättningar, åtminstone inte förrän seklet slår över i 1900-talet.42 

Heckscher tar upp i sin avhandling järnvägarnas förhållande till andra 
kommunikationsmedel utifrån den i Preussen förda kanal- och järnvägs-
politiken, kring vilket diskussioner fördes i många länder, dock inte i Sverige.43  
För Strängnäs del berördes inte staden av järnvägsutbyggnaden, och inte 
heller påverkades sjöfarten på Mälaren, även om den stagnerat under  
1800-talet.44 

 

41 Rydfors, A (redaktör Gustaf Welin), Statens järnvägar 1856-1906. Historisk-teknisk-ekonomisk beskrifning, Del 1 
Historik, 1906 
42 Heckscher, E. F. Till belysning af järnvägarnas betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling, Centraltryckeriet, 
Stockholm 1907, sid 38, 74, 77 
43 Heckscher, E. F. Till belysning af järnvägarnas betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling, Centraltryckeriet, 
Stockholm 1907, sid 132 
44 Heckscher, E. F. Till belysning af järnvägarnas betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling, Centraltryckeriet, 
Stockholm 1907, sid 134 
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A Lilienberg avhandling: Statens ställning till järnvägarna i Sverige, 1923 är 
lätt att tillgodogöra sig. Lilienbergs arbete grundar sig på otryckta källor som 
statsrådsprotokoll och handlingar från departement, men även tryckta källor 
som säkerligen gav Lilienberg goda möjligheter att spegla de frågor som han 
avsåg att utreda och belysa. 

En herre som refereras till, vilken även finns med i många avhandlingar vid den 
här tiden, är den aktningsvärda auktoriteten Eli F. Heckscher.  

Hans avhandling: Till belysning af järnvägarnas betydelse för Sveriges 
ekonomiska utveckling, Stockholm 1907. 

Som en parantes kan nämnas att A. Lilienbergs professor var Eli Heckscher 
vilken innehade då en professur vid Handels-högskolan i Stockholm. 

Syftet med A. Lilienbergs avhandling är att ge ett historiskt perspektiv kring 
principuppfattningar som existerade i Sverige vid den här tiden. Dennes 
avhandling har i första hand inte varit avsedd för uppsatsen att explicit se på 
inlösningsproblematiken, utan ge insikt kring resonemang som fördes av 
dåtidens makthavare avseende järnvägsetablering. 

A. Lilienberg nämner exempelvis A. E von Sydows pessimistiska syn om 
järnvägens förmåga för Sverige, vilken står bjärt kontrast till greve A. E. Roséns 
ambitioner och dennes entusiasm. Jag ställer mig dock undrande till de siffror 
som A Lilienberg nämner och inte kommenterar avseende milkostnader för 
anläggandet av järnväg; den av A. E. von Sydow kalkylerade summa av den 
häpnadsväckande summan av 900000 kr per mil, vilket i dagens penningvärde 
skulle motsvara dryga 50 millioner kr per mil. Kanske bidrog detta till att A. E. 
Rosén fick svårigheter att få gehör för sina järnvägsplaner.45 

Eric Nicander, se vidare längre fram sid 11, har i sin forskning redovisat helt 
andra siffror: 30000 kronor eller som mest i Skåne/storstad med 53000 kr per 
mil.46 

Lilienberg borde alltså mer kritiskt, anser jag, granskat sina siffror och bedömt 
dess rimlighet. Avhandlingen vill i och för sig inte ge sken av att vara en 
ekonomisk sådan, utan det är en humanistisk studie.  
Hur som helst var det A. von Sydow som fick tilltro för sina beräkningar, som 
enligt A. Lilienberg grundats på utländska beräkningar.47. 

Forskningen som bedrivits ger en bild av att transportpolitiken är inte något 
som prioriteras i någon högre grad, särkskilt med anledning av den oro som 
finns ute i Europa vid mitten av 1800-talet, men även i Nordamerika där det 
under åren 1861-1865 pågick ett inbördeskrig. Helt enkelt saknades det 
penningmedel att låna upp på markanden, men staten var inte heller särskilt 
angeläggen att vilja skuldsätta sig. 

Att järnvägen som ett av möjliga transportalternativ under 1800-talet har 
genomförts utifrån ett flertal perspektiv, men främst utifrån transport- och 
företagsekonomiska aspekter.  
Det är inte alltid lätt att se järnvägen i ett allmänt socioekonomiskt perspektiv 
utifrån den forskning som undersökts för uppsatsen. Till viss del antyds i 
litteraturen visserligen politikens olika schatteringar och med sina synsätt. 
Exempelvis att borgligheten kunde till viss del se lättåtkomliga transporter som 
negativt för samhällsutvecklingen, eftersom samhällsomstörtande element 
snabbt skulle kunna samla sig och därmed åstadkomma oroligheter, som 

45 Lilienberg, Anders Johan, Statens ställning till järnvägarna i Sverige: med särskild hänsyn till inlösningsfrågan, 1923, 
sid 10-20 
46 E. Nicander, Järnvägsinvesteringar i Sverige,  1980, sid 64 
47 Lilienberg, Anders Johan, Statens ställning till järnvägarna i Sverige: med särskild hänsyn till inlösningsfrågan, 1923 
sid 20 
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exempelvis februari- och marsrevolutionerna i Frankrike, Tyskland och 
Österrike 1848.48,49 

Huruvida järnvägen var en förutsättning för att industrialismen skulle ta fart i 
Sverige under 1800-talet synes enligt föreliggande forskning inte trolig, utan 
det är framväxten av industrier som istället möjliggör järnvägens expansion 
med industrins krav på snabba och billiga transporter.  
I National ekonomisk historik skriver den dåvarande filosofi licentiaten  
Eli Heckscher att det är lättare i efterhand, exempelvis genom att studera 
statistiska data rörande migrationen, notera att där järnvägen anlagts och att 
vid dess knutpunkter som uppstått medfört en starkare relativ befolknings-
ökning och även en starkare relativ ekonomisk ökningstakt. Det är dock svårt 
att dra några slutsatser om anläggande av järnväg kan anses vara orsaken. 50  

Att sedan järnvägsbyggande i sig betydde beställningar av räl och annat 
materiel som krävdes för att järnvägen skulle kunna bära spårburna fordon. 
Tyvärr var den svenska industrin inte tillräckligt duglig för att tillverka 
järnvägsmateriel, utan den mesta av rälen importerades från England. 

Dessvärre kunde inte heller den rikliga tillgången på vatten i Sverige komma att 
utnyttjas förrän eldrift av loken möjliggjordes, utan det var importerad stenkol 
som utgjorde huvudkällan, även om ved användes för att hålla värmen i 
tågkupéer. Det ska understrykas att fast den mesta av kolen importerades 
under perioden åren 1870-1895, räddades förmodligen den skånska 
kolbrytningen av just järnvägen. 51 

En sak torde dock vara säker att vare sig järnvägsspår i form av en bibana från 
Åker styckebruk till Strängnäs eller inte under senare hälften av 1800-talet 
skulle få någon större betydelse för Strängnäs och dess utveckling.  

Däremot fick stationssamhällen som låg utefter stambanor i Södermanland en 
knuff framåt i ökning av befolkningen, exempelvis Katrineholm och Flen.  

Henry Kjellvard, Det bevingade hjulets folk, volym 1 1899-1924, minnesskrift 
som utgavs vid Svenska Järnvägsmannaförbundets 50-årsjubileum, år 1949. 

Del I av minnesskriften ger en god inblick i förhållanden rörande arbetet med 
att anlägga och bedriva järnväg i gamla tider. För den som har intresse av 
arbetarperspektivet kan det vara spännande att följa hur det fackliga arbetet 
bedrevs och strävan efter att se till att upprätta drägliga förhållanden för 
arbetarna. 

Här kan följas hur transporter förändras och att just 1800-talet blir den tid då 
kommunikationerna och dess transportmedel radikalt förändras.  

Betänker man hur tidigare en ryttare på en snabbfotad springare var det 
optimala när brådskande meddelanden var för handen, innan järnvägen var 
möjlig att användas, och att det var just en springares ilande hovar som 
innehade rekordet att ta sig från Skåne till Stockholm på endast fyra dagar.  
En diligenstur mellan Stockholm och Malmö var minsann inget som företogs 
under dagen under 1800-talet, utan det tog upp emot en vecka och ibland till 
och med längre tid.52 

48 Rydfors, A (redaktör Gustaf Welin), Statens järnvägar 1856-1906. Historisk-teknisk-ekonomisk beskrifning, Del 1 
Historik, 1906, sid 36,37 
49 http://www.ne.se/februarirevolutionen/litteraturanvisning, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-15. 
50 Svenska järnvägsföreningen 1876-1926: minnesskrift. D. 1, Föreningens historia, Svenska järnvägsfören., Stockholm, 
1926, sid 369  
51 Modig, H. Järnvägarnas efterfrågan och den svenska industrin 1860-1914, Akademisk avhandling Uppsala universitet, 
1972, sid 29, 35, 151f, 154 
52 Henry Kjellvard, Det bevingade hjulets folk, volym 1 1899-1924, minnesskrift som utgavs vid Svenska 
Järnvägsmannaförbundets 50-årsjubileum, 1949, sid 23 
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Det ska dock betänkas att i gamla tider förelåg oftast inga större behov att ta 
sig fram i expressfart och inte heller medförde vårt avlånga land med sin 
mångfald av sjöar och en ofta oländig terräng att knappt landtransporter var 
möjliga. Däremot var transporter längs vår svenska kust ett bra och ganska 
säkert sätt att förflytta sig mellan platser med hjälp av fartyg.  

Varför skulle man anlägga järnväg, frågade många sig? En järnväg som skulle 
bryta sönder ladskapet till ingen större nytta. Detta nya teknikens fartvindunder 
utgjorde mer fara för liv och egendom. Skulle man resa var det just 
vattensystemen som utgjorde en fungerande kommunikationsmöjlighet för 
1800-talets resenärer. 

Kanalprojekt var en gammal idé som biskop Brask redan flera hundra år 
tidigare hade påtalat i Östergötlandsplanen, vilken gick ut på att anlägga en 
kanal från Vättern till Östersjön. Det skulle dock dröja några sekel innan planen 
kunde bli verklighet genom Göta kanal och Trollhättekanal.  

Trots böndernas misstro mot sådana ”diken” lyckades kanalens entreprenör få 
dessa med sig genom inbesparingar av det stora antalet ”skjutsningar och 
körningar” som sjökanalerna innebar. 53 

När fartygen på 1800-talet utrustades med en ny uppfinning; ångdrift med 
skovelhjul blev det revolutionerande för sjöfarten. Det var en sensation när ett 
fartyg med skovelhjul forsade fram i hisklig hastighet och klöv Mälarens vågor. 
En resa mellan Västerås och Stockholm kom nu bara att ta en och halv dag.  

Dessa typer av farkoster blev inledning för de tunga transporterna i Sverige. 
Tidigare hade tunga transporter oftast varit hänvisade till vinterhalvåret och 
isarnas vintervägar. Landsvägar för tunga transporter fanns ännu inte under 
1800-talets Sverige.  

Visserligen fanns det huvudvägar, s.k. Kungsvägar som kungen skulle färdas 
på till rikets landskap för att få undersåtarnas erkännande. Dessa dåtidens 
vägar, klövjestigar, kunde i bästa fall klara att en lastad häst kunde ta sig fram i 
långsamt mak.  

1800 talet är en tid då det händer mycket i samhället som berör 
kommunikationer.  

Motala mekaniska verkstad hade byggt den första propellerdrivna ångaren år 
1846. Den elektriska telegrafen skulle komma att ersätta den optiska.  

Men just att det tidigare varit vintervägar som varit möjligheten för de tunga 
transporterna förändrades nu och i och med att fortlöpande leveranser blir 
möjliga året runt kunde den industriella eran få sin start i Sveriges land. 54 

Sverker Oredsson avhandling Järnvägarna och det allmänna med undertiteln 
Svensk järnvägspolitik fram till 1890, år 1969,ger en mycket bra beskrivning 
och ger en utomordentlig bra förståelse för hur man i Sverige såg på 
järnvägsproblematiken, exempelvis i förhållande till andra transportslag under 
1800-talet.  

S Oredsson ger en god överblick av den inrikespolitiska strukturen och 
uppfattningen kring statens roll rörande järnvägen, men även hur 
diskussionerna fördes i länderna nere på kontinenten, med utblickar mot 
Amerika. 

53 Henry Kjellvard, Det bevingade hjulets folk, volym 1 1899-1924, minnesskrift som utgavs vid Svenska 
Järnvägsmannaförbundets 50-årsjubileum, 1949, sid 14-16 
54 Henry Kjellvard, Det bevingade hjulets folk, volym 1 1899-1924, minnesskrift som utgavs vid Svenska 
Järnvägsmannaförbundets 50-årsjubileum, 1949, sid 18-23 
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Han sätter in järnvägspolitiken i ett större sammanhang och ger bakgrund till 
strömningar som rådde vid olika tidpunkter i Europa, bland annat oron som 
fanns både inom och mellan länderna, nationalistiska och protektionistiska 
strömningar.  

Det är intressant att ta del av hur S Oredsson redogör för hur debatten fördes 
avseende möjligheter för utlänningar att äga egendomar eller bolag, även med 
tanke på dagens diskussioner om utländsk rätt till koncessioner i Sverige. 

Vidare belyser Oredsson tydligt de inrikespolitiska strömningarna som fanns i 
ståndriksdagen och hur olika falangerna vill bruka statens medel. Där bonde-
ståndet kämpade för att hålla anslagen nere, men även hur olika åsikter kom 
att utkristalliseras kopplat till anläggande av järnvägar eller inte, och om 
statens visavi enskildas intressen. 55 

Hans Modigs avhandling Järnvägarnas efterfrågan och den svenska industrins 
utveckling 1860 – 1914, år 1972, visar att utbyggand av järnvägsnätet inte var 
någon lysande affär för staten, eftersom mycket av materialet för 
investeringarna fick hämtas utanför Sverige. 

Det ska naturligtvis i sammanhanget inte förringas alla arbetstillfällen som 
skapades, vilket precis som i dag kan vara betydelsefullt för att inte spe på det 
elände som faktiskt flera människor i befolkningen riskerar att hamna i när 
konjunkturerna är dåliga. 

Det var under den här perioden vid andra hälften av 1800-talet som många 
utvandrade till det stora landet på andra sidan Atlanten, särskilt under åren 
1881 till 1882 och 1887 till 1888, då ett stort antal människor lämnade Sverige, 
med anledning av det var kris i det svenska jordbruket.  
Utvandringen är ett ämne som även Strengnäs Tidningen tar upp och 
redovisas siffror för hela landet, men att Södermanlands län inte svarar för 
någon nämnvärd andel. 

Till att börja med under den tidiga perioden av svensk järnvägshistoria var 
staten tämligen välvillig att stödja privata initiativ till järnvägsbyggande, men 
efter 1864 och fram till 1870 blev staten allt njuggare på grund av det besvärlig 
finansiella läget som då rådde.  
Efter 1880 skärpte staten villkoren för att ge lån till enskilda järnvägar och att 
endast erbjuda lån till högst hälften av anläggningskostnaden. 56  

Här kan tilläggas att de privata järnvägarna inte var överens om hur dessa 
skulle organiseras och utformas, exempelvis spårvidden, vilket bidrog till deras 
svagare förhandlingsposition. Medvetenheten om detta fick de enskilda 
järnvägarnas branschorganisation – Svenska Järnvägsföreningen, som 
grundades 1876, att göra något åt detta, bland annat att samordna inköpen. 

Finansiering av byggande av dess privata järnvägar skedde till 40 procent 
genom att aktiebolagen utgav emittering av aktier och till 30 procent genom 
obligationslån, 20 procent genom statliga lån och övriga 10 procent i form av 
kortsiktiga lån.57 

Eric Nicander, Järnvägsinvesteringar i Sverige 1849 – 1914, år 1980, 
behandlar i sin avhandling när järnvägen gjorde sitt inträde på svenska mark. 
Den ger en bild av utvecklingen och ekonomin, precis som A. Lilienberg och Eli 
Heckscher, men med skillnaden att den här avhandlingen är tillkommen vid en 
betydligt senare tidpunkt än sina föregångare. 

55 Sverker Oredsson, Järnvägarena och det allmänna, 1969, kap 2 Utvecklingslinjer 
56 Modig, H. Järnvägarnas efterfrågan och den svenska industrin 1860-1914, Akademisk 
avhandling Uppsala universitet, 1972, sid 79f 
57 Modig, H. Järnvägarnas efterfrågan och den svenska industrin 1860-1914, Akademisk avhandling Uppsala universitet, 
1972, sid 80, 82 
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E. Nicanders tecknar med en god och kortfattad inledning hur järnvägs-
strukturen utvecklas i Sverige. Han ger en bild av, när, var och hur det gick till 
vid 1800-talets mitt.  

Nicander speglar på ett tydligt sätt att hur anläggningskostnaderna för den 
svenska järnvägen påverkades, exempelvis om en järnvägssträcka var tänkt bli 
enkelspårig eller inte. 58  

Vidare bekräftas av E. Nicander, det som många gånger forskningen ofta gav 
vid handen, att det inte fanns någon nämnvärd industriell tillväxt i Sverige 
under den tidigare delen av 1800-talet. Följaktligen förelåg inte ett ökat behov 
av billiga transporter. Den fanns inte heller någon utvecklad kreditmarknad i 
Sverige för att underlätta upplåning, utan istället nödgades man i så fall att 
vända sig utomlands för att låna pengar. 59 

E. Nicander diskuterar även statslånens betydelse för järnvägens anläggande 
och hur dess villkor kom att ändras fram emot 1870 då lånen blev mer 
bankmässiga. Flera omständigheter medför variationer för de enskilda 
bolagens kapitalkostnader, bland annat läget på kreditmarknaden, säkerheter 
som kan ställas ut. Statslånen, skulle som regel täcka mellanskillnaden för 
etablering av en järnväg mellan det egna kapitalet och anläggningskostnaden, 
kom att bli tillgängliga för ett begränsat antal, men fick ändå en positiv verkan 
för de enskilda järnvägsföretagen.60 

Hans Westlunds avhandling, Kommunikationer, tillgänglighet, omvandling år 
1993. En studie av samspelet mellan kommunikationsnät och näringsstruktur i 
Sveriges mellan stora städer 1850-1970, vilken tar upp och diskuterar två 
problem: För det första nätverk och dess ökande betydelse för nya 
organisationstyper i samhället, som saknade den traditionella hierarkiska 
strukturen och var oberoende av rumslig närhet och för det andra utveckling av 
mellannivåerna och vad som kunde ske med dessa nivåer med anledning av 
nätverksbildning. 

Avsikten med Hans Westlunds avhandling är att studera sambanden mellan 
kommunikationer och näringsstrukturens omvandling i ett historiskt perspektiv. 
H Westlund utgår i sin studie från den s.k. nätverkshypotesen, vilken grundar 
sig från resonemang av professor Åke E Andersson. 

H Westlunds avhandling visar på svagheten i de undersökningar som gjorts 
både i Sverige och internationellt.  

Modellerna som diskuteras av H Westlund är exempelvis den s.k. 
kausalmodellen och täthetshypotesen. Stora brister, menar H Westlund, 
påvisas i kausaliteten avseende sambandet mellan variablerna för att kunna 
dra säkra slutsatser om vare sig befolkningstillväxt- eller ekonomisk utveckling 
med anledning av byggande av järnvägar.  

I del III Statistiska analyser beskriver H Westlund mellanstora städers struktur-
omvandling genom att han har skapat ett mått för detta och kan visa på 
korrelationen mellan järnvägsnodalitet och strukturomvandling över tiden. 61 

  

58 E. Nicander, Järnvägsinvesteringar i Sverige, 1980, sid 1 - 9 
59 E. Nicander, Järnvägsinvesteringar i Sverige, 1980, sid 1 - 11 
60 E. Nicander, Järnvägsinvesteringar i Sverige, 1980, sid 58 
61 Westlund H. KOMMUNIKATIONER, TILLGÄNGLIGHET, OMVANDLING En studie av samspelet mellan 
kommunikationsnät och näringsstruktur i Sveriges mellanstora städer 1850-1970, 1993 
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5. När tåget rullande in i Strängnäs 1895 

Den nya tiden kan sägas komma till Strängnäs sent. Om vi med det menar när 
Strängnäs fick järnvägsförbindelse med omvärlden, eftersom det dröjde ända 
tills den 30 september 1895 innan järnvägen officiellt invigdes. Under en stor 
del av 1800-talet hade en viss tillbakagång skett med den konkurrens som 
fanns i närbelägna orter, exempelvis Eskilstuna och Torshälla.  
Den stora branden 1871 i staden hade inte gjort saken bättre. Innan den stora 
branden som raserade nästan hela staden fanns 1639 invånare. Det skulle 
dröja ända in på slutet av 1880-talet innan staden kom upp i liknande siffror.62  

Ytterligare var att den stora markanden Samtingsmarknaden, upphörde 1872. 
Strängnäs var inte heller en ort med någon särdeles stor handel. Det förefaller 
också som handelsmännen är mindre lyckosamma än kvinnorna i den gamla 
domkyrkostaden med sina lärdomsäten. Strängnäs hänger inte alls med i den 
begynnande industrialismen. Här finns ingen entreprenörsanda, trots att man 
efter den stora branden försökte locka till sig företagsamma personer för att 
starta näringar. Ett undantag får tändsticksfabriken på Visholmen anses vara, 
viken anlades 1873. Där kommer nästan upp mot ett hundratal personer få sin 
utkomst innan företaget tyvärr lades ner sju år senare. 63 

Kartan nedan, hämtad från Nationalencyklopedin om Strängnäs, ger en 
orientering om gator och delar i staden som förekommer i uppsatsen. 

  

62 Runar Elgfeldt, Från gammaldags idyll till levande nutid: en berättelse om Strängnäs stadsfullmäktige åren 1875-1970, 
Strängnäs kommun 1973, sid 115 
63 Kvinnlig näringsverksamhet i Strängnäs Stad, 1870-1919, Cuppsats i historia, 2012, sid 10ff 
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5.1 Vilka ville ha järnväg till den gamla 
ämbetsmannastaden?  

Var det viktigt för Strängnäsborna att få en järnväg till staden? Vad skulle det 
vara bra för och för vilka? Fanns det grupper i staden som hade behov av att 
transportera varor eller sig själva med hjälp av tåg och järnväg?  

Var inte de transportmedel som stod till buds tillräckligt bra för de fåtal som 
måste ta sig till platser på längre avstånd, exempelvis genom sjö-transporter 
på sommaren och med häst och släde på vintern på isarna?  
Om någon i Strängnäs ville göra en visit i exempelvis Stockholm efter 1875 
och innan 1895, måste denne ta sig med hjälp av släde till antingen Södertälje 
eller Enköping och från någon av dessa platser fortsätta till sin bestämmelseort 
med järnväg. 

Argumentet att järnvägsförbindelser skulle locka till sig entreprenörer för att 
Strängnäs skulle få del av den spirande industrialiseringen i Sverige förefaller 
inte särskilt troligt på grund av de konservativa ämbetsmännen som styrde och 
ställde i staden. 

På det nationella planet var frågan tämligen oklar hur man skulle få kapital till 
järnvägsbyggande under flera decennier som följde på riksdagsbeslutet 1854; 
Det handlade ofta om att anlägga stambanor främst vid orter där bergs-och 
järnhantering bedrevs och orter som sedan en längre tid varit i stagnation och 
var i starkt behov till billiga transporter.64.  

Ångbåtstrafiken, som med tiden blev utomordentligt livlig medförde att 
Strängnäs aldrig var direkt engagerad i järnvägsdiskussioner under de första 
tjugofem åren av den andra hälften av 1800-talet för att få en järnvägslinje till 
Mälarstaden. 

Det fanns mången ämbetsman som fann att livet blev lugnare och mer 
förnöjsamt, utan att dessa ångfrustande järnhästar skulle rusa fram på 
landsbygden till fara för både person och egendom.65 

I Strängnäs fanns rederibolag som bedrev sjöfart, såsom ångfartyget Tynnelsö. 
Ett rederibolag som under verksamhetsåret 1884 utebetalt 12000 kr till sina 
aktieägare. Även om bruksägaren på Ulfhäll Filip Mannerstråle hade intressen i 
rederiet, hindrade det inte honom att intressera sig för spårburen trafik.66 

Kommunikationerna för Strängnäs var är tämligen goda, om man betänker att 
år 1890 gick åtta båtar dagligen mellan Strängnäs och Stockholm.  
År 1890 bildades ett nytt rederibolag i Strängnäs som skulle överta alla 
Strängnäsfartygen, Strengnäs Nya Rederibolag. Av turtabellerna framgår att 
exempelvis 1893 tog turen från Stockholm till Strängnäs endast tre timmar. 
Trots att fem år tidigare hade kunnat läsa i Strengnäs Tidningen att ett 
ångfartyg skulle byggas, vilket skulle kunna klara färden till Stockholm på 
endast fyra timmar, en fart på 14 knop. En sådan hög hastighet, kommenteras 
av Strengnäs Tidningen, är inte möjlig att uppnå.67  
Restiden hade alltså blivit betydligt kortare än då den första turen avgick från 
huvudstaden till Strängnäs den 20 september 1818.68 

Strengnäs rederibolag förefaller vara ett bolag som går bra och att vinsten för 
bolaget ökat successivt allt efter hand som åren går.  

64 Lilienberg, Anders Johan, Statens ställning till järnvägarna i Sverige: med särskild hänsyn till inlösningsfrågan, 1923, 
sid 56, 80 
65 Rydfors, A (redaktör Gustaf Welin), Statens järnvägar 1856-1906. Historisk-teknisk-ekonomisk beskrifning, Del 1 
Historik, 1906, sid 12 
66 Strengnäs Tidning 1884 
67 Strengnäs Tidning 1888 
68 Strengnäs Tidning 1893 
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Bolaget har tre fartyg som seglar in kapital till bolaget, till exempel under 1886 
till ett sammalagt värde uppgående till nästan 70000 kronor(dryga 4 miljoner 
kronor i dagens penningvärde). 

Ibland uppstod meningsutbyten när bolaget höll sina bolagsstämmor, när vissa 
hellre ville att rederibolaget inte skulle snåla med utdelningen. Bland dem som 
önskade se höjningar tillhörde friherre Corfitz Beck-Friis och Filip Mannerstråle. 
Det var bolagsstämman som skulle avgöra utdelningen och inte styrelsen, 
menade herrarna.  Hur det nu var kom utdelningen ändå inte att förändras. 
Orsaken var att man inte var helt säker på att det skulle vara lagligt. 

Att domprosten och senare biskopen Thore Strömberg gärna vill se att en 
järnvägsförbindelse mellan Strängnäs och Södertälje eller till något annat ställe 
utefter stambanan skulle bli verklighet under den närmaste tiden. Men biskop 
Strömberg kommer få svårt med att samla tillräckligt med stöd för sin sak, 
vilket det kommer att visa sig gång efter annan.69 

5.2 Strängnäs vid mitten av 1800-talet 

Strängnäs var en stad med gamla anor, en central punkt för norra 
Södermanland. Ett utmärkt läge vid Mälaren. Mälaren var en av de viktigaste 
förbindelselederna i Sverige. Vattenvägarna, var den tidens autostrader. 

Det är under andra årtiondet vid 1800-talet som den första ångaren lade till i 
Strängnäs70 och från år 1818 fick staden regelbunden ångbåtsförbindelse med 
bland annat Stockholm. Detta gällde bara så länge det var isfritt. Hela långa 
vintern var Strängnäs ganska isolerad.  

Strängnäs var en stad med små inkomster som utgjordes av: Grundskatter - 
jordar och andra egendomar, tomtören, avgifter från borgarna samt ytterligare 
inkomster av olika slag.71 

Det var borgmästaren och rådmän, magistraten som styrde och ställde i 
staden. Rådmännen var oftast borgare. Maktkampen under 1700-talet mellan 
mössor och hattar gav även avtryck i Strängnäs i kampen om ledningen av 
stadens göranden. De vanliga borgarna skulle dock inte släppas in i rådstugan 
förrän 1813.  År 1843 innebar en sockenstämmoförordning att även fabrikörer 
och löntagare fick rösträtt, vilken utvidgades 1863 till att samtliga invånare fick 
rösträtt, visserligen enligt den graderade röstskalan. 

1871 i april inträffade den stora branden. Strängnäs stod i lågor. En katastrof! 
Stora delar av staden brann ner, vilket betydde att inkomster gick förlorade för 
enskilda boende i staden och stadens inkomster sjönk kraftigt. En ny stads-
plan upprättades. Men inkomsterna var ytterst obetydliga.  
Rådstugan försvann och ersattes istället med stadsfullmäktige år1875.  

I Strängnäs var det ämbetsmannapartiet som styrde, vilket bestod av 
domkyrkans präster och ledamöter från läroverkets kollegium. 72 

Klart är att det diskuterades järnvägsdragningar vid den här perioden kring 
1870 runt Mälardalen på nationell nivå, men det var inte den södra sidan av 
Mälardalen som var huvudtanken, utan det var norr om densamma som var av 
störst intresse. 

69 Strängnäs kommunarkiv, anteckningar från tåggruppen (1872-1892) , Se 9§ i ett stadsfullmäktigeprotokoll av den 9 
sept. 1881 
70 Sune Cairén, Bland borgmästare och stadsbönder, Tryckeri AB Lood & Co, 1990, sid 7-11 
71 Strängnäs Stads Historia av Jägerstad, Hans (Red) Lund 1959, sid 332f 
72 Strängnäs Stads Historia av Jägerstad, Hans (Red) Lund 1959, sid 271, 316, 323 – 325, 331-333, 344f 
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Den stora frågan var, eftersom alla inte var övertygade om att järnvägen var 
framtiden: Skulle Strängnäs i huvudtaget engagera sig i anläggandet av 
järnvägar genom det svenska landskapet?73 

Det fanns dock önskemål tidigt under andra hälften av 1800-talet att bygga 
järnväg genom norra delarna av Södermanland. Den 26 mars 1872 står att läsa 
i Eskilstuna Tidningen att en interimsstyrelse förespråkade sträckning av en 
smalspårig järnvägslinje: Eskilstuna – Strängnäs – Mariefred – Gnesta 
alternativt Södertälje, varvid teckningslistor getts ut att teckna sig för aktier, 
vilket påtecknades av bland annat Carl Wrangel, Axel von Stockenström och 
brukspatronen Rönqvist vid Åkers krutbruk.74 Ett flertal personer vände sig 
dock emot förslaget, eftersom dessa menade att det bara hade ett lokalt 
intresse, framför allt för personer i Åker.75 

För stadsfullmäktige i Strängnäs var inte högsta prioritet att få järnväg till 
staden. Varför skulle en järnvägslinje vara gynnsamt för staden? Förutom att 
en eller annan välsituerad skulle tycka att det vore skönt att undslippa besväret 
under vintern att ta sig till Enköping för vidare färd till Stockholm. Behovet var 
ytterst litet av en järnväg för stadens expansion vid det närmaste årtiondet 
efter branden. 

Ändå är det nu som den första källan uppenbaras att få en järnvägs-
förbindelse till domkyrkostaden. Den 27 april 1872 utgör ett speciellt datum. 
Det är då domprosten och Strängnässonen Thore Strömberg kallar samman till 
ett järnvägsmöte i Strängnäs tillsammans med brukspatronen vid Rocksta 
krutbruk (Åkers krutbruk), häradshövdingen C. F. Abenius i Strängnäs, 
godsägaren Axel Altberg på Arphus, beläget mellan Härad och Barva, och den 
snart till överstelöjtnant utnämnda R Nauckhoff på Näsby (dagens Taxinge-
Näsby). 

Förhandlingarna leddes biskopen Thure Annerstedt (f 1806 – d 1880). ”Endräkt 
och ihärdighet” är biskopens motto. Den som är pådrivaren för mötet är dock 
domprost Strömberg.76 Noterbart var att stationsområdet vid detta tillfälle är 
tänkt att ligga vid Norrstacksvägen.77 

Trots allt visar det sig om man följer fullmäktigehandlingar i protokollen att ett 
flertal ändå arbetade på att en järnvägslinje skulle dras genom Strängnäs.  
Att intresset var stort går att se av alla de insamlingar som gjordes av 
kommunerna runt Strängnäs, hela 4226:17 kronor samlades in med hjälp av de 
50 kronors-listor som fanns utplacerade hos stadens handlare.  

Eldsjälen, domprost Thore Strömberg blir ordförande och sammankallande för 
den bildade järnvägsgruppen. Domprost Strömberg lyckas även få major Claes 
Adelskölds (f 1824 – d 1907) intresserad, varvid han åtar sig uppgiften att ta 
fram ritningar för en järnvägsbana med tillhörande kostnadsförslag. Ett avtal 
upprättas som undertecknas av båda parter den 8 juli 1872.78 

C Adelsköld var en av Sveriges pionjärer inom svensk järnväg vid anläggande 
av Sveriges första järnväg för allmän trafik, Frykstadsbanan.79  

 

 

73 Wållström, Lennart, Mälarbanan - då och nu: en bok om att bygga en järnväg för 100 år sedan och i nutid, 
Mälarbanans intressenter AB, Västerås, 1997, sid 7 
74 Strängnäs kommunarkiv, anteckningar från tåggruppen (1872-1892)  
75 Fakta ur Nr Sl J av Rolf Sten: http://www.historiskt.nu/normalsp/nrsj/nrslj_snabbf.html 
76 Strengnäs Tidningen 1895-10-04 
77 Norrstacksvägen är nuvarande Visholmsvägen 
78 Strängnäs kommunarkiv, anteckningar från tåggruppen (1872-1892) 
79 Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/claes-adelsköld 
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I ett dokument daterat 18 dec.1872 undertecknat av C Adelsköld står att läsa 
att han fått uppdrag om en järnvägsundersökning av civilingenjören Victorin 
och ta fram kostnadsförslag med ritningar. Adelsköld beskriver terrängen som 
tämligen kuperad.  

Banan var tänkt att ha sin startpunkt nära Munktellska verkstäderna norr om 
ån i Eskilstuna, men med alternativet, om den planerade bandelen Eskilstuna – 
Flen skulle bli verklighet80, av ett stationsområde med en gemensam bangård 
nära Grindstugan söder om staden.81 

Järnvägen skulle vara en 10 fots bankbredd för att klara en normalspårig 
järnvägsbredd och löpa söder om allmänna landsvägen förbi Barva och Härad 
till Strängnäs med stationer vid Eskilstuna, Heby, Barva. 

Kostnaden för banan beräknas till 500000 riksdaler per mil av Claes Adelsköld. 
Adelsköld påtalar att det höga priset beror på att just järnet blivit så mycket 
dyrare, minst 25 procent, än bara för ett år sedan.82 

Enskilda järnvägar har i början av 1870 talet börjat få medvind genom att 
konjunkturen vänt upp och riksdagen beslutar att uppmuntra både statliga och 
enskilda järnvägar.83 

Kostnaden för den normalspåriga banan 
beräknades till 4,5 mkr, viket motsvarar en 
kostnad av 211 miljoner kronor i dagens 
penningvärde. I bilden till höger finns ett 
dokumentutdrag från kalkylen. 

Tyvärr visade det sig att förslaget, som överlämnades av C Adelsköld till en 
järnväg i norra Södermanland, ännu inte var moget för att realiseras.84  

År 1873 finns en notering att inte vare sig M. L. Berg eller bruksägaren Axel 
von Stockenström vill ingå i järnvägsgruppens styrelse, istället väljs in kapten 
R Nauckhoff på Näsbyholm (Näsby) samt handlaren C. F. Bergholm i 
Mariefred.  

Tyvärr inträffar förändrade förutsättningar, nämligen att järnvägskoncession 
inte längre kan sökas om inte samtidigt till Kungl. Maj:t inges ett visst penning-
belopp. Därför måste styrelsen avstå från uppdraget att kunna söka 
koncession innan tillräckliga förutsättningar föreligger. 85  
Det syns som den smalspåriga järnvägen får läggas i träda till nästa 
decennium. 

5.3 Småborgligheten bereder vägen för tågförbindelser till 
Strängnäs -normal- eller smalspårig järnväg  

Det var inte alltid så lätt att dra jämt i stadsfullmäktige, men efter år 1875 
började teologi doktor Thore Strömberg att sätta avtryck i debatten genom att 
han som ordförande kom att bidra till att försöka förbättra samarbetet i 
stadsfullmäktige i Strängnäs genom sina ständiga ansträngningar att se till att 
olika meningsriktningar fick komma till tals. 

 

 

80 Den bandelen invigdes av Oscar den II 1877 
81 Strängnäs kommunarkiv, anteckningar från tåggruppen (1872-1892) 
82 Strängnäs kommunarkiv, anteckningar från tåggruppen (1872-1892) 
83 Oredsson Sverker, Järnvägarna och det allmänna: svensk järnvägspolitik fram till 1890, 1969, sid 134f 
84 Strengnäs Tidningen 1895-10-02 
85 Oredsson Sverker, Järnvägarna och det allmänna: svensk järnvägspolitik fram till 1890, 1969, sid 133 - 135 
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Ett exempel på det var att den dåvarande domprosten Strömberg 
organiserade nyårsrådstugan till vilka Strängnäsbor ur alla samhällsklasser 
bjöds in för att tillsammans med stadsfullmäktiges ledamöter under informella 
och vänskapliga former utbyta tankar och åsikter om gemensamma 
angelägenheter. 

Biskop Strömberg klev av sin ordförande post i stadsfullmäktige 1882 och 
ersattes tillfälligt av J Wahlfisk, men från 1883 kom fullmäktige att ledas av 
läroverksadjunkten fil. Dr. Per Lundstedt ända tills 1891, då han i sin tur 
efterträddes av kronofogde tillika häradshövdingen H Curman på posten som 
stadsfullmäktige ordförande. 

1880 talet är en tid i Strängnäs som präglades av stagnation och till och med 
tillbakagång. Stadsfullmäktige visade sig under den här tiden präglad av 
stillhet med långa perioder mellan sammanträdstillfällena.  Samtidigt med 
doktor Lundstedt hade ytterligare dussinet fullt med oengagerade, men 
förmögna ledamöter valts in i stadsfullmäktige. Vid slutet av decenniet sker 
förändring då småborgligheten vinner insteg i maktens boning i Strängnäs. In 
stegar bland annat Strengnäs Tidningens ägare och tillika ansvarig utgivare 
sedan 1881 herr Alfred Westerlund.  

Kanske var det A. Westerlund som låg bakom insändaren den 18 mars 1893 i 
vilken det framgår att Strängnäsborna inte tycks bry sig om att stiftsstaden 
snart ska få järnvägförbindelser. En tilldragelse som på andra orter skulle ha 
orsakat stor glädje över att få möjlighet till förbättrad samfärdsel.  
Trots att Strängnäs har den bästa hamnen för sjötrafiken på Mälaren borde 
ändå järnvägen ge goda förutsättningar för företagsamheten i staden, 
fortsätter insändaren. Men icke. Endast förvånade nog har inte mer hänt under 
året sedan det beslutas att järnvägen ska anlöpa Strängnäs än att ett hus 
rustats och ett bryggeri anlagts. Insändaren skriver vidare och nedgör 
ignoranta styresmän som inte ger nödvändiga förutsättningar för att staden 
ska kunna utvecklas just genom en järnvägsetablering. 

Kanske är det just de missmodiga småborgarna som vill framåt till skillnad mot 
dessa inte alltför framstegsvänliga ämbetsmännen, vilka styrt länge i kyrko- 
och lärdomsstaden. Ett uttryck för detta är som nämndes ovan att det var inte 
särskilt ofta som dessa ledamöter träffades för att dryfta angelägenheter i 
stadsfullmäktige. 

I början av 1880 hade nya bestämmelser utgivits av Kungl. Maj:t för att 
underlätta samordning av järnvägsbanorna och om nya banor skulle 
anläggas.86 Denna omständighet hindrade inte biskopen att onsdagen den 11 
januari 1882, trots att det hade gått nästintill ett decennium innan sedan han 
hade gjort sina första ansträngningar att övertyga att Strängnäs behövde får 
järnvägsförbindelse ut i världen, att plockada upp järnvägsfrågan igen och för 
att föra upp den på stads-fullmäktiges dagordning. Nu var tiden åter inne för 
biskop Strömberg att på nytt försöka få en järnväg till den gamla 
stiftsstaden. 87 

5.3.1 Biskop T Strömbergs järnvägskommittémöten 

I ett mötesprotokoll från 13 september 1881 framgår att biskop Strömberg 
väckte frågan att åstadkomma en järnvägsförbindelse mellan Strängnäs och 
Södertälje eller till något annat ställe utefter stambanan. Biskopen påtalar att 
man borde diskutera en sådan möjlighet att upprätta en järnvägs-förbindelse 
för varje stad och ort som detta berör.88 

86 Oredsson Sverker, Järnvägarna och det allmänna: svensk järnvägspolitik fram till 1890, 1969, sid 177 
87 Strängnäs Stads Historia, sid 345 - 350 
88 Strängnäs kommunarkiv, Stadsfullmäktigeprotokoll 1881-09-13  
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Av en skrivelse hösten 1881 som biskop 
Strömberg tar upp vid stadsfullmäktige i januari 
1882 framgår att det skulle kunna byggas en 
järnvägslinje till en kostnad av 250000 kr per mil, 
hälften av vad som tidigare krävdes, Skillnaden i 

kostnaden mellan en smal- och normalspårig järnväg var inte särskilt stor. 89 

Med ett normalspår är framförallt fördelen att undvika anslutningsproblem till 
stambanan Samtidigt uttrycks det att en smalspårig järnväg ändå är att 
föredra, om den inte är tänkt att anslutas till ett normalspårigt järnvägssystem 
inom en överskådlig framtid.  
Det är svårt att uttyda av skrivelsen vem undertecknaren är (se bilden ovan) 
och varför inte det normalspåriga alternativet ses som det mest gynnsamma. 90 

Stadsfullmäktige var av den åsikten att det vore bra om biskop Strömberg 
ledde en järnvägskommitté med deltagare från både stad och landsbygd, 
vilken ska kunna tillkalla personer med särskild sakkunskap för att bereda 
järnvägs-frågor och kunna lyfta järnvägsärenden till ett särskilt järnvägsmöte i 
stads-fullmäktige för diskussion och behandling.91 

En järnvägskommitté upprättades, bestående av biskopen själv, borgmästare 
Lago, Johan, Axel Wernstedt, expeditionssekreterare Nordvall, bruksägaren  
Filip Mannerstråle, godsägare Axel Altberg, överstelöjtnant R Nauckhoff och 
bruksägaren Axel von Stockenström, för att åstadkomma järnvägsförbindelser 
från Strängnäs till närliggande orter.92 

Ingenjör Fridolf Schamann anlitades och han inledde underhandlingarna om att 
bygga en smalspårig järnvägsbana, 3 fot, mellan Eskilstuna – Strängnäs – 
Mariefred – Södertälje. Ingenjören hade en intressentgrupp av engelska 
kapitalister bakom sig. Samtliga företrädare vid mötet svarade med enhälligt ja 
på frågan om att anlägga en järnvägslinje till en beräknad kostnad av 522000 
kronor. 

Finansieringen var tänkt att delas mellan kommunerna längs den planerade 
järnvägslinjen, där Strängnäs tecknade sig för en andel av 65000 kronor, 
Mariefred för 20000 kronor, Södertälje och Eskilstuna för vardera 10000 
kronor. Av de begärda 110000 kronor för jordinlösen accepterades 77000 
kronor, Åker styckebruk godtog att fri jord kunde tas på dess mark.  
För teckning av aktier begärda 180000 kronor godkändes 106000 kronor. 

Härads sockens och andra socknar närmast väster om Strängnäs var inte alls 
medgörliga, utan sade blankt nej till varje förslag.93 

Tyvärr visade det sig att ingenjör F Schamann inte hade det stöd som krävdes 
av sina engelsmän, utan projektet misslyckades. Ingenjör Schamann var också 
en herre som inte var lätt att få tag på, eftersom han var ständigt på resa i 
någon av Europas huvud-städer.94 

De behöver ju inte heller var den allmänna meningen bland Strängnäsborna att 
den högsta lycka vore att få en järnväg, utan naturligtvis var det säkerligen de 
burgna och välsituerade av stadens medborgare som med stöd av den 
kommunala rösträttsskalan kunde uppnå framgång i järnvägsvoteringarna. 
Biskopen var en av de allra högst taxerade i Strängnäs, frånsett spritbolaget.95 

89 Det går inte att uttyda vem undertecknaren är. 
90 Strängnäs kommunarkiv, anteckningar från tåggruppen (1872-1892), utdrag från stadsfullmäktigeprotokoll  
1882-01-11 
91 Strängnäs kommunarkiv, Stadsfullmäktigeprotokoll 1882-01-11 
92 Strängnäs kommunarkiv, Stadsfullmäktigeprotokoll, 1882-01-11 
93 Strengnäs Tidningen 1895-10-04 
94 Strengnäs Tidningen 1895-10-04 
95 Oredsson Sverker, Järnvägarna och det allmänna: svensk järnvägspolitik fram till 1890, 1969, sid 182 
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5.3.1.1 Järnvägsmötet 1882-08-26 

Pengar är avgörande, när man ska välja mellan en normalspårig eller 
smalspårig spårvidd.  

Det föreföll som om det skulle gå att uppföra ett betydligt billigare alternativ 
genom det av ingenjör Decauvilles prisbelönta järnvägssystem, som skulle 
kunna vara lämpligt för linjen Eskilstuna - Strängnäs – Mariefred – Södertälje. 
Ett anbud som tagits fram visade på en låg kostnad av endast 135000 kronor 
per mil, allt nödvändigt materiel inkluderat. Troligt är det ingenjör Fridolf 
Schamann som gett sig till känna från sin adress i Paris, där han talat sig varmt 
för hur bra det vore att tillämpa Decauvilles smalspåriga järnvägssystem och 
kravet till bland annat fri mark för banan och stationshus.96 

I en annons införd i Strengnäs Tidningen lördagen den 19 juli 1882 kallar 
biskop Thore Strömberg till ett järnvägsmöte den 26 augusti i Strängnäs. 
Uppslutningen till mötet går inte att sluta sig till med anledning av mötes-
protokollet, men att den allmänna meningen bland de församlade var att en 
järnväg till Strängnäs snarast måste bli verklighet. 97 

Det här med spårvidden är som vanligt den fråga som diskussionen rör sig 
kring. Att en normal-, bredspårig järnvägslinje vore att föredra, var mötets 
mening, men på grund av kostnader för en sådan skulle en normalspårig 
järnvägsbana inte vara möjlig, menade biskop Strömberg. Däremot menade 
biskopen att en smalspårig järnväg enligt Decauvilles system skulle vara 
möjligt.  

På en normalspårig skulle det endast bli möjligt att trafikera någon gång om 
dagen, medan däremot en smalspårig med 60 centimeters spårvidd, till en 
betydligt lägre driftskostnad, skulle innebära flera dagliga turer, till glädje för 
alla.  

Till och med kreatur, timmer och kanoner skulle kunna fraktas. Förutsatt att 
koncession beviljades.98 

Det blev det smalspåriga alternativet som rekommenderades, vilken avsåg en 
750 mm spårvidd enligt koncessionsansökan. 

Undersöknings-kostnaderna för en sådan bana borde kunna bäras av berörda 
kommuner längs banan. 99 

Eftersom svar från berörda kommuner inte kunde antas komma in tillräckligt 
snabbt, skulle de frivilliga bidragen kunna täcka halva undersöknings-
kostnaden. Ansträngningar för att försöka få in resterande belopp skulle dock 
fortsatta. Man fick förlita sig till goda viljor och om det ändå skulle saknas 
pengar skulle stadsfullmäktige i Strängnäs tillstyrka det återstående beloppet. 

Ett utökat antal ledamöter utsågs att ingå i järnvägskommittén och in valdes 
förutom biskopen Thore Strömberg, borgmästaren Lage von Wernstedt, 
brukspatronen Filip Mannerstråle, doktor Theophron Munktell, postmästaren  
M Torén, riksdagsman Ekdal, possessionaten100 A. F. F. Jansson, godsägaren 
Axel Altberg och friherre C. C Beck-Fris. 

96 Decauville [dəkovi´l], Paul, 1846–1922, fransk järnvägskonstruktör. D. konstruerade 1876 en smalspårig järnväg i 
"byggsats", bestående av korta, färdigmonterade rälssektioner, som enkelt skarvades ihop. Systemet, som hade 400 eller 
600 mm spårvidd, fick sitt genombrott på världsutställningen i Paris 1889 och kom sedan att bli mycket använt vid 
schaktnings- och byggplatser, för industribanor och för militärt bruk i fält. I Sverige var Helsingborg–Råå–Ramlösa 
Järnväg (spårvidd 600 mm) en av de få décauvillebanorna för allmän trafik. (Paul Decauville. http://www.ne.se/paul-
decauville, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-24.) 
97 Strengnäs Tidningen 1982-07-19 
98 Strängnäs kommunarkiv, anteckningar från tåggruppen (1872-1892), protokoll 1883-01-18 
99 Strängnäs kommunarkiv, anteckningar från tåggruppen (1872-1892), 1883-11-27 
100 Possessionat betyder enligt AO den som äger en lantegendom – godsägare. 
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När stadsfullmäktige håller ett möte, där järnvägsfrågan finns med på agendan 
i slutet av september 1882, förklarar biskopen att det måste bli en smalspårig 
järnväg. Tyvärr blir det återigen en missräkning för järnvägskommittén, då 
stads-fullmäktige inte alls visar sig vara särskilt benägna att anslå mer än 500 
kronor istället för de 3000 kronor som begärts för järnvägsundersökningar. 101 

5.3.1.2 Järnvägsmöte i Strängnäs 1883-01-18 

Vid det här järnvägsmötet i början 1883 deltog representanter från 
kommunerna och landsförsamlingarna längs den tänkta järnvägslinjen: Wallby, 
Jäder, Härad, Barva, Länna, Fogdö, Vansö, Aspö, Övre Selaö, Thoresund, 
Kärnbo, Turinge, Taxinge, Strängnäs landsförsamlingar, Tveta, Strängnäs stad, 
Mariefred stad samt städerna Södertälje och Eskilstuna.  
Dessutom närvarande även järnvägsintresserade från Strängnäs och orterna 
runt i kring. 

Biskop Strömberg kunde nu meddela att järnvägsundersökningarna hade 
slutförts. Kartor och profilbilder fanns tillgängliga. Expropriationsfrågor måste 
dock redas ut och diskuteras vid mötet. Det fanns en hel del detaljer som berör 
markfrågor och olika egendomar och därför skulle sockenstämmor utlysas av 
socknarna och dryfta hur jordinlösningsfrågorna och bidrag skulle hanteras. 

Båda städerna Eskilstuna och Södertälje hade godkänt de av järnvägs-
kommittén begärda bidragen på vardera 5000 kronor och det kunde meddelas 
att det influtit dryga 60000 kronor i kontanta medel. Kommittén beslutade att 
skriftligt eller muntligt tillfråga Axel von Stockenström att lämna fri jord över 
dennes ägor vid Eklången.  

Koncessionsansökan till Kungl. Maj:t ska utgöras av en smalspårig järnväg på 
75 centimeter mellan Strängnäs – Mariefred – Södertälje, medan mellan 
Strängnäs och Eskilstuna är det en koncession enligt en särskild bilaga. 102 

5.3.1.3 Järnvägskommitténs möte 1883-06-12  

Av anteckningarna från mötet i juni 1883 framgår att greve Corfitz Beck-Friis 
inte visat sig särskilt hågad att lämna tillträde för den tänkta järnvägslinjen över 
sina marker, trots att greven den 27 mars 1883 förklarat att han kostnadsfritt 
skulle upplåta sin mark på Fiholms fideikommiss. 

En skrivelse från ingenjör F Schuman daterad i Paris 
lästes upp, i vilket det framgick att den begärda 75 cm 
spårvidden i stället måste bli 80 centimeter.  

Det skulle betyda att kostnaderna för projektet skulle öka och att det därför 
skulle begäras en ytterligare en 50 procentig förhöjning av bidragen från 
kommunerna, men även att försöka få privata intressenter att stödja 
järnvägslinjen.103 

5.3.1.4 Järnvägskommitténs möte 1883-11-27 - ändring från 
smalspårig till bredspårigt alternativ 

Från Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen kom ett negativt svar, daterat  
den 28 april 1883, ansökan om koncession. Svaret grundade sig på att en 
mindre spårvidd av 3 fot, 89 cm, och rälsvikt av minst tio skålpund per fot inte 
kunde beviljas på grund av att banan måste kunna ha en tillräcklig 
trafikförmåga.  

101 Strängnäs kommunarkiv, anteckningar från tåggruppen (1872-1892), protokoll 1882-08-26 
102 Strängnäs kommunarkiv, anteckningar från tåggruppen (1872-1892), protokoll 1883-01-18 
103 Strängnäs kommunarkiv, anteckningar från tåggruppen (1872-1892), protokoll 1883-06-12 
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Järnvägskommittén skulle därför skriftligen meddela ingenjör Fridolf Schauman 
att projektet inte beviljats koncession. Kommittén ville på grund av detta få ett 
nytt anbud av ingenjören med den krävda minsta spårvidden och den krävda 
minsta rälsvikten. Vidare ville också kommittén få veta om det engelska 
konsortiet kunde åta sig anläggandet av en eventuell bredspårig bana, vilken 
kunde förmodas röna ett starkare intresse för omgivande orter, men framför 
allt att det låg i regeringens intresse att anlägga en normalspårig järnväg.104 

Under 1880-talet skärptes koncessionsvillkoren i fråga om den statliga 
inlösningsrätten, exempelvis att nu skulle inte längre behöva förflyta 20 år eller 
25 år som tidigare föreskrivits. Vidare talades det i dessa nya koncessions-
typer inte heller längre om att staten skulle betala ett högre pris än banans 
värde.  

Det är under den här perioden under början av 1880-talet som bestämmelser 
fastslås för att underlätta den allt viktigare samordningen av järnvägstrafiken. 
Det blir även allt viktigare av militärstrategiska skäl att kunna förflytta både 
materiel och manskap på ett sammanhängande järnvägsnät. 105  

Trots att stadsfullmäktige i Strängnäs numera är mer framstegsvänligt än 
tidigare genom de småborgliga inslagen bland konservativa ämbetsmännen, 
händer ändå inte särdeles mycket i järnvägsfrågan. Det ska dröja mer än ett år, 
ända tills den 21 april 1884, innan det åter blir dags att lyfta upp järnvägs-
frågan på stadsfullmäktige agenda.  

Järnvägskommittén har under tiden ändå fortsatt oförtrutet med sina 
ansträngningar för att skapa en järnvägslinje söder om Mälaren, förbinda 
Strängnäs västerut med Eskilstuna, österut med Mariefred, Södertälje och 
slutligen få en tågförbindelse med huvudstaden. 106 

Det går att förstå att, oaktat det missmod som råder i staden om att få 
möjlighet att resa med nya tidens transportmedel, ett litet ljus likväl kan 
skönjas i och med att det åter ska hållas ett järnvägsmöte i stiftstaden i slutet 
av februari 1884.107 

Järnvägskommittén ska behandla tre viktiga saker: 

1. Vad har de kommitterade uträttat för att komma nå framgång? 

2. Åsikter kring en 3 fot spårvidd med en rälsvikt av tio skålpund per fot och 
vilka uppoffringar det skulle innebära. 

3. Få pengar till en ny järnvägsundersökning, därför att banan vid Södertäljer 
kräver en annan sträckning. 

Det var som vanligt biskopen som ledde möte tillsammans med brukspatron  
Filip Mannerstråle på Ulfhäll. Var stadens innevånare beredda till tillräckliga 
försakelser för att se till att detta framtidens fortskaffningsmedel skulle bli 
verklighet för staden? Argument hade framförts för att stärka oddsen, 
exempelvis att värdet på egendom skulle stiga kraftigt och att räntabiliteten för 
varje järnvägsbana som anläggs mångfaldigas.108 

 

 

104 Strängnäs kommunarkiv, anteckningar från tåggruppen (1872-1892), 1883-11-27 och skrivelse från Väg-och 
vattenbyggnads Styrelsen 
105 Oredsson Sverker, Järnvägarnas och det allmänna: Svensk järnvägspolitik fram till 1890, 1969, sid 174 -177 
106 Strängnäs kommunarkiv, Stadsfullmäktigeprotokoll 1883, 1884 
107 Strengnäs Tidningen 1884-01-26 
108 Strengnäs Tidningen 1884-01-26 
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5.4 Perioden 1884 – 1889 

5.4.1 1884 års järnvägsmöten 

Tisdagen den 26 februari 1884 ägde 
järnvägsmötet rum i den stora rådsalen i 
Strängnäs. Naturligtvis var det eldsjälen 
biskop Strömberg som öppnande mötet. 
Han inledde med några ord om att den 
erfarenhet som järnvägskommitteen erfarit 
under den långa tidsperiod som förflutit av 
ett dussintals år med all säkerhet skulle 

komma till nytta för det försatta arbetet i järnvägsfrågan.  

Biskopen klargjorde att regeringen tillåter smalspåriga järnvägsbyggen och att 
just linjen Eskilstuna – Strängnäs – Mariefred – Södertälje utgjorde en bra länk i 
det svenska järnvägsnätet. Framför allt den nytta som denna linje skulle kunna 
utgöra i militärt hänseende. Hur viktigt var det inte också att ungdomen inte 
förlorar kontakt med välmående och växande orter runt i kring, menade 
biskopen, som i sin ungdom talat om ”viljans järnväg”, vilket han fortfarande 
står fast vid. 

Tydligen fanns engelska finansiärer som var villiga att investera i denna 
smalspåriga järnvägslinje, 3 fots bredd och 10 skålpunds rälsvikt per fot. (1 
skålpund = 0,425 kg). Villoren var att upplåta fri mark och en aktieteckning av 
180000 kronor.109 

Visserligen var det inte alldeles självklart att staten skulle se med blida ögon på 
att utländska intressen blandade sig i. Enligt ett dekret från oktober 1829 fick 
inte utländska intressen äga fast egendom i Sverige utan Kungl. Maj:ts 
tillstånd. Under 1880-talet hade även rädslan för utländsk ekonomisk 
infiltration blivit allt starkare med den eventuella risken för utländska 
påtryckningar.110 

Järnvägsmötet fortsatte att diskutera hur anskaffning av medel för jordinlösen, 
expropriation och aktieteckning skulle gå till, med anledning av det förelåg ett 
problem, nämligen att det fanns kommuner som inte var villiga tillskjuta kapital. 

Prosten Liljeqwist förslog att man skulle vända sig till kommunerna om bidrag 
och särskilt till de kommuner som tidigare motsatt sig, vilka nu borde vara mer 
villiga att medverka. Skulle även enskilda personer vilja hjälpa till att lämna 
bidrag skulle detta mottas mer en gärna. 

Biskop Strömberg ansåg att kommunerna skulle anslå en bestämd summa, 
om inte, skulle det därmed anses som de motsatte sig en järnväg.  

Järnvägsmötet beslöt att för jordinlösen skulle en summa av 100000 kronor 
och för aktieteckning 180000 kronor ställas till förfogande, där varje kommun 
skulle anslå ett fastställt belopp.111  

Järnvägskommittén uttalade sin farhåga att kommunernas allt för stora sparnit 
skulle ominetgöra möjligheterna att anskaffa nödvändiga penningmedel för att 
kunna genomföra planerad inlösen av jord, expropriationer och aktieteckning. 
Härvidlag hoppas kommittén att åstadkomma en rättvis fördelning av 
kommunernas bidrag.  

 

109 Strengnäs Tidningen 1884-02-27 
110 Oredsson Sverker, Järnvägarnas och det allmänna: Svensk järnvägspolitik fram till 1890, 1969, sid 230-236 
111 Strengnäs Tidningen 1884-02-27 
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Därför påtalas den stora nytta som järnvägen kan betyda för att öka 
produktionsmöjligheterna och öka möjligheterna att få avsättning för sina 
produkter, vilken erfarenhet av järnvägsmöjligheter har visat och att det är 
numera allmänt känt att värdet på egendomar har stigit markant. Det är därför 
utomordentligt viktigt att alla kommuner visar sin vilja att dra sitt strå till 
stacken, menade kommittén.112 

Strängnäs kommun visar att de är redo och kommer till järnvägskommitténs 
nästa möte att medverka genom lektor L Widebeck. Det är uppenbart att just 
det här med hur mycket kommuner och dess församling ska eller rättare sagt 
bör betala för att få järnvägen att korsa landskapet är stötestenen.  

Alla förefaller dock inte vara så entusiastiska. Mälaren är en god trafikled för 
sjötrafiken både för frakt av gods och för att förflytta människor. 
Förbindelserna har varit och är tämligen goda för att inte alla ska känna sig 
lockade av den nya teknikens spårbundna samfärdsmedel.113 

5.4.1.1 Är järnvägsfrågan på väg mot en lösning? 

Är nu frågan på väg mot en lösning efter de dryga tio år som biskop Strömberg 
arbetat med att få tågen att rulla till Strängnäs? 

I slutet av mars månad 1884 kom Strengnäs Tidningen ut med ett extra 
nummer med anledning av att järnvägsrådet lyckats ena sig kring kostnads-
fördelningsproblematiken.  

Järnvägskommitten hade inbjudit samtliga kommuner som berörs till ett nytt 
möte. Hela 20 kommuner deltog, vilket bland annat betydde att det blev ett 
ovanligt långt möte.  

Tydligt var att det inte var alldeles lätt att åstadkomma en rättvisa som alla 
kunde skriva under på, utan stämningen under mötet blev till och med något 
aggressiv och uppjagad.114 Här fanns kravet att städerna skulle svara för minst 
hälften av kostnader för inköp av jord. Eskilstuna och Södertälje ansåg för sin 
del att de inte skulle få stor nytta av den planerade järnvägslinjen, eftersom de 
redan hade järnvägs-förbindelser och därför borde Mariefred och Strängnäs 
betala ett betydligt högre belopp. 

Hur som helst lyckades järnvägsmötet ena sig kring vad som ansågs vara en 
passande fördelning, vilken också visade att Strängnäs tycks vara den 
kommun som var mest angelägen att få en järnväg. Det förefaller däremot ha 
varit svårare att komma fram till en accepterbar uppdelning av kostnaderna 
mellan landskommunerna, vilka hade svårt att förstå den stora nyttan med 
järnvägen. 

Strängnäs representant lektor Widebeck kom med förslaget att kommunerna 
skulle delas in i tre klasser och viktas utifrån deras läge utefter linjen.  

Första klassen skulle erlägga en faktor två, andra klassen en faktor en och en 
halv och tredje klassens kommuner en faktor ett per socken. Förslaget föll inte 
alls i god jord.115 

Resultatet blev att för anskaffning av jord för järnvägens banvall skulle 
Strängnäs stå i en kategori för sig med sina 25000 kronor, därefter följde 
Mariefred och Eskilstuna med 10000 kronor vardera.  

112 Strengnäs Tidningen 1884-03-09, 
113 Strengnäs Tidningen 1884-03-22 
114 Strengnäs Tidningen 1884-03-29 
115 Strengnäs Tidningen 1884-04-05 
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Åker var mycket intresserad av att få en järnväg som skulle underlätta mycket 
för dem att kunna leverera och ta emot gods till sin verksamhet  och det 
beslutades att Åker skulle betala 8000 kronor.116 

Också när det gällde att teckna aktier framstod Strängnäs i en egen grupp, 
40000 kronor är lika mycket som Eskilstuna och Mariefred tillsammas skulle 
anslå. 

För Strängnäs landsförsamlingar betydde detta en total kostnad av 11250 
kronor. Uträkningen visade att det inte skulle bli allt för betungande för 
församlingarnas socknar om ett lån togs med en 40 års löpande amortering, 
utan att det istället borde upplevas som en vinst för den enskilde och att 
många onödiga utgifter skulle kunna sparas genom järnvägen. 

Länna socken visade en anmärkningsvärd likgiltighet för järnvägen och 
bemödade sig inte ens att sända ett ombud. Vilket, enligt Strengnäs Tidningen 
tydde på att Lännaborna är inskränkta och inte inser att järnvägen även är 
deras framtid. Lännaborna menade dock, att de är arrendatorer under Åker 
bruk och att de inte har någon som helst fördel av en järnväg. Ytterligare en 
detalj var att en järnväg kunde medföra att arrendekostnaderna skulle kunna 
äta upp den lilla vinst som de hade just nu.117 

Måndagen den 21 april 1884 ska stadsfullmäktige ta upp föreslaget, vilket 
inkommit till stadsfullmäktige genom en skrivelse från järnvägskommittén 
undertecknat den 2 april 1884, att anslå kronor 25000 (nästan 1,5 Mkr i dagens 
penningvärde) för inlösen av jord och 40000 (dryga 2,1 Mkr i dagens 
penningvärde) kronor för teckning av aktier.  

Eftersom det handlar om så stora belopp beslutar fullmäktige att remittera 
frågan till drätselkammaren för att undersöka alternativa möjligheter att 
anskaffa så stora penningbelopp.118 

Drätselkammaren återkommer i ärendet där man rekommenderar fullmäktige, 
på expeditionssekreterare A. L. Nordvalls förslag, ge bifall till propån att anslå 
beloppen, 25000 kr och 40000 kr, genom att bevilja 15000 ur stadens kassa 
medan resterande 50000 kronor genom ett amorteringslån löpande på 40 
år.119 

Motstånd mot järnvägen förekom inte bara i Länna, utan även i socknarna 
öster om Strängnäs exempelvis i Barva, vilken inte heller ville avsätta pengar 
till ett järnvägsprojekt.  

Trots allt fanns det ändå personer i Barva socken som kunde tänka sig att 
bidra till järnvägen och märkligt nog bodde dessa längst ifrån den planerade 
järnvägssträckningen.  
Vid den här tidpunkten var Härads församling positivt inställd till att bevilja 
anslag till en järnväg, vilket senare skulle dock komma att ändra sig. 

I övrigt fanns en bredvillighet hos landsförsamlingarna att ställa upp på 
järnvägen, även om en del av landsbefolkningen var emot järnvägsbyggande, 
därför de insåg att det skulle bli till nytta med förbättrade kommunikationer. 
Just därför att en järnvägslinje skulle ge förbättrade levnadsvillkor ville man 
inte riskera att missa tåget och säkerligen kände sig också en del personer sig 
förpliktade att teckna antal aktieposter i de kommuner som inte nått upp till de 
begärda anslagen. 120  

116 Strengnäs Tidningen 1884-04-26 
117 Strengnäs Tidningen 1884-04-26 
118 Strängnäs kommunarkiv, Stadsfullmäktigeprotokoll 1884-04-21 
119 Strängnäs kommunarkiv, Stadsfullmäktigeprotokoll 1884-05-12, 1884-05-17 
120 Strengnäs Tidningen 1884-05-03, 1884-05-10 
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Strängnäs skulle komma att bära en stor del 
av bördan för att åstadkomma den här 
järnvägssträckan mellan Eskilstuna – 
Strängnäs – Mariefred – Södertälje, omkring 
25 procent av kostnaden, vilket påpekades av 
handelsman Frödin i stadsfullmäktige.121 

Tabellen till vänster visar med all tydlighet att 
det var Strängnäs som var motorn för att 
upprätta linjen Eskilstuna – Strängnäs – 
Mariefred – Södertälje, med ett kapital 76250 
kronor inräknat Strängnäs landsförsamling. 
Järnvägslinjen som till och med kallades 
för ”Strängnäsbanan”.122 

Strängnäs åtagande för anläggningen av 
järnvägslinjen var relativt stort mot de övrigas 

och skulle alltså svara för uppemot hälften av finansieringen för jordinköp och 
för aktieteckningen, en indikation på Strängnäs stora intresse för att förverkliga 
planen att få en järnväg till staden.123 

Den summa som de engelska finansiärerna krävde för att ett löfte från deras 
sida skulle bli aktuell visade sig bli alltför svår att uppfylla. På grund av detta 
hade Järnvägskommittén återigen träffas i början av juni 1884 för att avfatta en 
skrivelse till ingenjör Fridolf Schumann att de uppställda villkoren inte kunde 
infrias. Kommittén ville att ingenjören skulle fundera på att bansträckningen 
istället skulle starta endast från Strängnäs och löpa i östlig riktning till 
Södertälje. Det var ju längs den bansträckningen som stöd från kommuner, 
socknar och församlingar kunde påräknas, men framför allt att de engelska 
kapitalisternas villkor skulle kunna uppfyllas.124 

De fanns de som inte alls kunde förstå den oklokhet och vad som fått de rika 
socknarna öster om Eskilstuna att inte vilja stödja järnvägsprojektet till 
Strängnäs, då erfarenhet från Sveriges provinser i söder tydligt visat att de 
som var beredda till förskelser i slutändan skulle få njuta att ett stigande 
välstånd, menade Strengnäs Tidningen.125 

5.4.1.2 Järnvägsmöte i juli 1884 – ändrad bansträckning, Strängnäs - 
Södertälje 

Hoppet fanns ändå kvar hos järnvägskommittén, men nu skulle man 
fortsättningsvis ägna sin kraft för bansträckning mellan Strängnäs och 
Södertälje, eftersom regeringen inte heller godkänt koncessionen för linjen 
Eskilstuna – Strängnäs – Mariefred – Södertälje.126 

Mitt i sommaren i juli 1884 träffades järnvägskommittén i Mariefred för 
diskutera hur man nu skulle agera med anledning av förändrade 
förutsättningar. Kommittén blev överens om att definitivt avsluta sitt projekt 
mellan Eskilstuna och Strängnäs och att kommittén nu skulle förstärkas med 
ytterligare fyra ledamöter från den östra bansträckningen. 

 

 

121 Strengnäs Tidningen 1884-05-17 
122 Strengnäs Tidningen 1884-04-12 
123 Strengnäs Tidningen 1884-06-14 
124 Strengnäs Tidningen 1884-06-07 
125 Strengnäs Tidningen 1884-06-21 
126 Strengnäs Tidningen 1884-07-12 
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Järnvägsmötet besöktes av många, även om de flesta av de femtiotal 
närvarande föreföll vara från Mariefred. Det var ett av de få tillfällen som inte 
eldsjälen och den drivande kraften själv biskop Thore Strömberg kunde delta. 
Som ersättare som ordförande för mötet valdes borgmästaren i Strängnäs 
Lage von Wernstedt, vilkens första ord var att landskommunerna borde visa 
större vilja än hittilldags för projektet. 

Borgmästaren fortsatte sedan mötet med att informera om att eftersom det 
saknades mer än en tredjedel av det kapital som fodrats av de engelska 
finansiärerna, hade en förfrågan lämnats till ingenjör Schauman att istället 
bygga antingen sträckan Eskilstuna – Strängnäs eller sträckan Strängnäs - 
Södertälje. Ingenjör Schauman hade svarat att det enda tänkbara alternativet i 
så fall var den sistnämnda sträckningen.  

Villkoren för den sistnämnda sträckan var fri tillgång till jord och att aktier 
tecknades till ett värde av 100000 kronor samt att bolaget fick koncessionen 
till järnvägsbanan och som det påtalades vid mötet: Var en spottstyver i 
jämförelse med vad andra kommuner fått betala. Det var inte heller att 
förglömma järnvägens möjlighet för tillväxt, exempelvis att Nyköping 
fördubblat sitt invånarantal till 12000 invånare tack vare järnvägen. Saknades 
spårförbindelser till omvärlden skulle det innebära en risk att förbli fast i det 
förgångna, utan möjlighet till utveckling och framtid.  

Här kan noteras att Strängnäs skulle komma att fördubblat sin folkmängd i 
jämförelse med 1885 år 1915, men det var mer tack vare militärens inflyttning 
till staden.127 

Det blev nu klart att det motstånd som funnits i Mariefredstrakten egentliga 
orsak var att rösterna låg i händerna på tre personer, vilka inte var beredda att 
ge sitt stöd till järnvägsprojektet och att det inte berodde på fattiga arrende-
bönder. 

Godsägaren Hedenström, även han arrendator, visade att med hjälp av 
järnvägen skulle inkomsterna öka mer än utgifterna om en järnväg byggdes. 
Det skulle underlätta bland annat för mejeribolaget i Stallarholmen under de 
besvärliga vintermånaderna och att vinsten därför skulle bli större för bolaget.  

Samstämmigheten vid möte var uppenbar, att det borde anläggas en bana 
mellan Strängnäs – Mariefred – Södertälje och en ny kommitté skulle väljas 
med ledamöter som var lämplig för linjesträckningen.  

Herr Otto Bejbom påtalade den yttersta vikten av att informera om alla fördelar 
med järnvägen och att bemöta alla ängsliga med konstruktiva argument, vilket 
han fick borgmästare Norström i Mariefred att instämma helt och fullt med. 128 

Av de 1500000 kronor som engelsmännen krävde skaffades 121250 kronor 
innan augustis utgång och då återstod ännu socknar som inte beslutat i 
ärendet.129 

Rektor Klingberg lade fram ett förslag som stadsfullmäktige i Strängnäs kunde 
enas kring. En 3 fot bred spårvidd mellan Strängnäs – Mariefred – Södertälje.  

 

 

127 Från gammaldags idyll till levande nutid: en berättelse om Strängnäs stadsfullmäktige åren 1875-1970, Strängnäs 
kommun 1973, sid 115 
128 Strengnäs Tidningen 1884-07-15, 1884-07-19 
129 Strengnäs Tidningen 1884-07-19 
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Därför ska anslås en summa av 65000 kronor med rätt för järnvägs-
kommittéen att besluta om dess användande till inlösen av jord eller till 
aktieteckning under följande villkor: 

1) ”Stadens teckning så väl till jordlösen som af aktier upphör att vara 
bindande med 1888 års slut, så vida ej inom nämnda tid här nedan i 
punkterna 2.) och 3) gjorda förutsättningar för medlens inbetalande 
inträffat” 

2) ”det för jordlösen avsedda anslaget skall till järnvägskommittérade 
inbetals 3 månader efter det att, på grund af Kongl. Majstäts 
koncession för banan bildade bolag fått till bolagsordningen 
vederbörligen fastställda” 

3) ”Aktierna skola genom insättning i Södermanlands Enskilda Bank - de 
beloppet qvarstår till banan är railslagd  - inbetalas med ¼ 3 månander 
efter det af Kongl. Majstäts för koncessionen bestämda depositionen 
blivit av byggnadsbolaget i stadskontoret deponerad samt ytterligare 
med ¼ kvarvarande månad till dess det hela är inbetalt. 
Vinstutdelningen å dessa ortens aktier – B-serien – erhållen först då 
bolagets aktier A-serien – ämnade att representera en summa af 
omkring 1000000 kr. erhållit utdelning till 5 %” (vilket i dagens 
penningvärde skull motsvara en utdelning av 110000 kr) 

Stadsfullmäktige tillstyrkte även ytterligare 5000 kronor för användning av 
jordinlösen.130 

Det är nu under hösten 1884 som Strängnäs kommun bestämer sig för att 
stationsområdet skulle ligga vid Sörgärdet i närheten av den tidigare 
kruthusbacken och att spåren skulle anläggas på så sätt att dessa inte 
påverkade stadsplanen. Det blev en diskussion där meningsmotsättningarna 
kom i dagen. Sörgärdet var ingen självklarhet för stationsområdet och 
biskopen föreslog därför att stadsfullmäktige skulle skjuta upp beslutet, vilket 
också skedde med minsta möjliga marginal. 

Fortfarande fanns också de som ansåg att fördelningen av kostnaderna var 
alldeles för hårt belastande för ekonomin i Strängnäs och att fördelningen inte 
var rättvis.131 

5.4.2 Den tysta perioden 1885 - 1888 

Under 1885 och under några år framöver märks inte särskilt mycket från 
järnvägskommitténs arbete i det offentliga ljuset. Några offentliga möten tycks 
inte alls förekomma.  

I en liten notis i Strengnäs Tidningen den 20 mars 1886 kan man läsa: ”Hoppet 
om järnväg till Strängnäs icke synes vara alldeles uppgivet.” Förtröstan 
ställdes till greve Arvid Posse, gift med ägarinnan på Näsby, men med en 
järnvägs-sträckning helt annan än tidigare föreslagna.132  

Greve Arvid Posse var en järnvägsivrare i riksdagen där hans parti, 
Lantmanna-partiet, hade gått emot honom i ett förslag att Norrlandsbanan 
skulle fortsätt upp mot Ångemanlandsälven. Greve Arvid Posses roll i politiken 
hade sjunkit efter att han tvingats avgå som statsminister 1883 på grund av 
misslyckadet med att lösa de då aktuella försvars- och grundskattefrågorna.133 

130 Strängnäs kommunarkiv, Stadsfullmäktigeprotokoll, 1884-08-28 
131 Strengnäs Tidningen 1884-10-18 
132 Strengnäs Tidningen 1886-03-20 
133 Oredsson Sverker, Järnvägarnas och det allmänna: Svensk järnvägspolitik fram till 1890, 1969, sid 305 
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Biskop Strömberg och järnvägskommittén hade även gjort en propå till greve 
Arvid Posse, vilket resulterade i att greven blev ledamot av järnvägskommittén, 
när ett järnvägsmöte hölls hos honom på Näsby.134  

Vidare kunde märkas att vid ett stadsfullmäktigesammanträde i slutet av 1887 
fick borgmästare L Wernstedt till uppgift att till greve Arvid Posse och dennes 
son järnvägsingenjören lämna över ritningar och kostnadsförslag, för att om 
möjligt åstadkomma en bra lösning i det pågående järnvägsprojektet.135 

Under den här perioden 1885 till 1888 är det som om energin går ur biskop 
Strömberg. Ledamöter har försvunnit ur kommittén. Det enda som gör spår 
ifrån sig i järnvägshänseende är en artikel i Strengnäs Tidningen den 20 april 
1888 att den föreslagna smalspåriga spårvidden enligt Decauvilles system inte 
är att lita på. Trots att, som framgår av artikeln, Decauvilles systemet med 
järnväg prövats med framgång och tillämpats för en järnvägslinje mellan Kosta 
bruk och Lessebo station och därför borde prövas även för Strängnäs 
vidkommande.136 

I stadsfullmäktige diskuterades också hur hamnspåret borde dras. Hamnspår, 
som framgår av artiklar i Strengnäs Tidningen och protokoll i stadsfullmäktige, 
varit föremål för diskussion främst genom förslag från Åkershållet. 

Här var oenigheten stor över förslaget att flytta den nuvarande hamnen vid 
Ångbåtsbron till stadens norra strand, Visholmen. Fullmäktige hade för den 
skull gett drätselkammaren och hamndirektionen i uppdrag att utreda frågan 
om den lämpligaste angöringsplatsen för ångbåtstrafiken.137 

Biskop Strömberg, bilden till höger, som hade varit den drivande, 
var numera inte samma kraft med anledning av sin vacklande 
hälsa.  
Biskopen förlorade slutligen helt sin rörelseförmåga, förlamades. 
Torsdagen den 2 maj 1889 meddelades att Strängnässonen och 
Strängnäs biskop gått ur tiden klockan 11:30.  

Biskopen, som alltid var staden trogen och hade varit den som var tongivande 
för att få ett tåg att kunna anlöpa staden, skulle aldrig få uppleva den stora 
dagen med sin järnväg, ”viljans järnväg”.138 

Beslutsfattarna i staden verkade vara likgiltiga för att inget händer med den 
gamla surdegen, järnvägsfrågan. Nu när inte längre biskopen T Strömberg 
fanns med, syntes byggande av järnväg vara långt ifrån någon lösning, vilket 
en insändare påpekade i Strengnäs Tidningen den 28 september 1889.  

Insändaren tar upp järnvägen som en förutsättning för stadens fortlevnad och 
att järnvägen kunde bli den livsnerv som förhindrar stiftstadens kräftgång.  

Just det här med dåliga kommunikationer med omvärlden under vinterhalvåret 
förefaller, fortsätter insändaren, inte bekymra dem som faktiskt skulle kunna 
besluta om en annan färdriktning. 

Insändaren pekar vidare på bekymret med att många av järnvägskommitténs 
medlemmar flyttat från Strängnäs och att därför stadsfullmäktige nu har ett 
stort ansvar för att järnvägsfrågan väcks upp från sin törnrosasömn och åter 
kommer upp på dagordningen.139 

134 Strengnäs Tidningen 1886-03-20 
135 Strengnäs Tidningen 1887-12-31 
136 Strengnäs Tidningen 1888-04-20 
137 Strengnäs Tidningen 1888-04-14,  
138 Strengnäs Tidningen 1889-05-03 
139 Strengnäs Tidningen 1889-09-28 
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5.5 Perioden 1889 – 1894 

5.5.1 1889, smalspårig linje: Strängnäs – Åker styckebruk – 
Gnesta 

Kanske insändaren fick fart på stadsfullmäktige i Strängnäs, eftersom 
fullmäktige tog upp järnvägsfrågan redan på sitt fullmäktige möte tisdagen  
den 22 oktober 1889, då boktryckaren tillika ansvarig utgivare för Strengnäs 
Tidningen Adolf Westerlund i en motion föreslog att åter försöka skapa en 
järnvägsförbindelse till Strängnäs. 

Nya ledamöter behövdes nu för att järnvägskommittén åter skulle kunna 
fungera. Stadsfullmäktige enade sig kring följande personer: Borgmästare 
Lage Wernstedt, lektor August Widebeck, friherre C. G:son Lovisin och även 
att man skulle försöka få F Mannerstråle på Ulfhäll att medverka. 140 

Mannerstråle hade hela tiden funnits bredvid Biskop Strömberg och var även 
den person som stadsfullmäktige kände förtroende för och önskade att 
brukspatronen skulle bereda frågan kring statusen rörande anläggandet av 
järnväg till Strängnäs, för att järnvägsfrågan äntligen skulle kunna föras till en 
slutlig och lycklig lösning.141 

Vid den nya järnvägskommitténs första möte deltog även nyutnämnde 
direktören för Åker styckebruk brukspatronen Axel von Stockenström, vilken 
genast begärde att banan skulle dras förbi både styckebruket och dess gruvor 
vid Skottvång ned till Gnesta järnvägsstation vid västra stambanan. En helt ny 
linjedragning från Strängnäs till Gnesta istället för Mariefred och Södertälje. 142 

Att Åker styckebruk blev inblandade i att anlägga järnväg mottogs med glädje 
av vissa. Åker styckebruk öppnade plånboken och lämnade 800 kr i bidrag för 
den järnvägsundersökning, som måste till för planeringen av sträckningen 
mellan Strängnäs – Åker styckebruk – Gnesta.  

Det var en smalspårig järnväg som planerades med en längd av 46 kilometer 
till en beräknad kostnad av 960000kr.143 

Stadsfullmäktige i Strängnäs beslöt att skjuta till 150000 kronor för den tänkta 
banan och uppmanande även andra att lämna sin tribut. Järnvägskommitténs 
planer var att banvallen skulle löpa över domprosthagen till Finninge, istället för 
som tidigare tänkt längs Strandvägen, vilket skulle medföra att kostnaden 
skulle kunna reduceras till dryga 900000 kronor.144 

Kommittén fick även till uppgift att försöka övertyga den nytillträdde 
landshövdingen för Södermanlands län Otto Printzsköld för att järnvägs-
förslaget skulle kunna bli verklighet. 

Nu följde en tid av ovisshet ända fram till 1890. Under tiden gjordes idoga 
insatser genom samtal och föredrag och artiklar, ett arbetssätt som idag nog 
skulle benämnas lobbying, för att övertyga beslutsfattare och påverkare inom 
kommuner och näringsliv. Allt för att väcka många som ännu inte 
uppmärksammat järnvägsfrågan och att transporter med tåg skulle bidra till en 
positiv samhällsutveckling.145 

Ändå fanns det vissa som började undra varför det ska vara så svårt att få en 
järnvägsförbindelse till den gamla domkyrko- och lärdomstaden.  

140 Strengnäs Tidningen 1889-10-26 
141 Strängnäs kommunarkiv, Stadsfullmäktigeprotokoll, 1989-10-222 
142 Strengnäs Tidningen 1889-10-26 
143 Strengnäs Tidningen 1889-11-23 
144 Strengnäs Tidningen 1889-12-07 
145 Strengnäs Tidningen 1889-10-26 
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En insändare i Strengnäs Tidningen påtalar att det är under vintermånaderna 
som Strängnäs är ”död” och saknar ”lif” och saknar ”samfärdsel med de öfriga 
delarna af landet”.146  
Insändaren fortsätter med att staden förefaller stannat upp, till och med 
förändrats i negativ riktning. Näringslivet är primitivt och outvecklat. Det är som 
om staden lever kvar i förgången tid.  
För att ta sig fram vintertid måste det användas fordon som har omväxlande 
hjul och släddon långa sträckor, istället för att kunna nyttja den moderna 
möjligheten till tidens moderna skenbara (min kursivering) transporter. 

Insändaren fortsätter med ett argument om ”forlönen” skulle få många av 
bönderna att inte vilja se någon järnväg som dumheter. Naturligtvis vore det 
bättre att allmogen höll till med jordbruk, istället för att fara fram längs 
landsvägen, vilket även skulle öka jordbrukens värde. Insändaren avslutas 
med: ”Vakna! Det är dags för Strängnäs lämna sin gammeldags syn på 
världen; att tillsammans åstadkomma en järnväg till en obetydlig kostnad; att 
åstadkomma alla de fördelar för att få tillgång och möjlighet att möta 
framtiden, den moderna världen med dess möjlighet till välstånd.  

Vem är insändaren? Kanske är det ägaren själv av tidningen, som vill väcka 
uppmärksamhet och söka påverka, nämligen Adolf Westerlund som använde 
insändare som metod, ett alternativ till dagens politiska ledare.147 

5.5.2 Bildandet av Norra Södermanlands Järnväg – Nr Sl J  

I början av 189o-talet, närmare bestämt den 30 januari, redovisade av den nya 
järnvägskommittén med borgmästare L Wennerstedt i spetsen, kaptenen och 
friherren C Gson Lovisin, lektorn I. A. Widebeck och bruksägaren på Ulfhäll 
Filip Mannerstråle, ett betänkande och förslag avseende en järnvägslinje 
mellan Strängnäs och Gnesta över Åker styckebruk. 

Den skulle utgöras av en tre fots järnvägsbredd och till en beräknad kostnad 
av 974900 kr för expropriation, material, stationshus, byggnadskostnad, 
hamnspår och telefon m.m..  
Medel skulle anskaffas genom aktieteckning av halva beloppet och upplåning 
mot inteckning av banan för den andra hälften.148 

Många tycks nu vilja ”hoppa på tåget”. Exempelvis framlägger 
häradshövdingen Karl Alexanderson på Ekensholm149 förslag om en 
järnvägslinje från Eskilstuna till Södertälje över Eklången och Stålbåga. 

Landshövdingen i Stockholms län Robert Themptander (f.1844 – d.1897) gav 
Karl Alexandersson sitt fulla stöd, något som tillsammans med Greve Arvid 
Posses engagemang kom att väga tungt i järnvägsdebatten beträffande var i 
norra Södermanland banvallar skulle uppföras.  

Posse hade sitt residens vid Näsby slott i Taxinge socken, där han gärna såg 
att en järnväg skulle passera förbi och göra uppehåll vid hans gods. Linjen fick 
även stöd av brukspatronen Axel von Stockenström.  

Återigen dags för en järnvägskommitté att bildas, en beredningsgrupp, för att 
fastställa vilken av de olika föreslagna sträckningarna som var att föredra i den 
nordliga delen av Södermanlands län. Gruppen bestod av K. Alexandersson,  
F.A. Boström, O. Ekenberg, A. Hedenström, J. Hellsten, A. Nilsson,  
A. Ståhlberg, A. Söderholm. F Mannerstråle och A Widebeck. 

146 Strengnäs Tidningen 1889-10-26 
147 Strengnäs Tidningen 1889-12-21 
148 Strängnäs kommunarkiv, Stadsfullmäktigeprotokoll, 1890-01-30 
149 Ekensholm ligger i Dunkers socken, ett slott beläget vid Dunkerns sjöns strand 
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Det är nu för första gången som F A Boströms namn påträffas i det här 
sammanhanget. Boström var en före detta ryttmästaren som residerade på 
Tynnelsö i Mälaren strax öster om Strängnäs. 

Boström även var även medlem i styrelsen i Strängnäs Nya Rederiaktiebolag, 
liksom också F Mannerstråle och C Beck-Friis. Boström var även ordförande 
för Motala mekanikska verkstad. Kommunikationer och samfärdsel var ett 
starkt intresse för honom. Han rörde sig även i de ”rätta kretsarna”, och satt 
sedan år1887 i riksdagens första kammare. 

Beredningsgruppen möttes lördagen den 21 juni 1990 hemma i landshövdings 
Themptanders residens i Stockholm. Trots att det var hemma hos 
landshövdingen i Stockholm var det Södermanlands läns landshövding  
Otto Printzsköld som svingade ordförandeklubban.  

Herrarna beslöt att inte ägna sina krafter åt att diskutera sträckorna Strängnäs 
– Gnesta eller Eskilstuna – Strängnäs - Åker - Södertälje, utan att istället ägna 
all kraft till att upprätta en järnvägslinje: Nyby – Eskilstuna – Åker styckebruk – 
Saltskog – Saltsjön med bibanor till Strängnäs och Mariefred. Till sekreterare 
utsågs lektor Widebeck från Strängnäs vid mötet. 

En intressant sak i sammanhanget är att det är vid detta möte som det beslöts 
att skapa begreppet Norra Södermanlands Järnväg - Nr Sl J. Initialerna 
framkallade dock ett visst missnöje hos vissa ledamöter i det nybildade 
järnvägsbolaget på grund av Kungl. Järnvägsstyrelsens framställan att det blir 
Nr Sl J, istället för det som järnvägsbolaget hellre hade sett att initialerna blivit 
S. M. B. – Södra Mälarbanan.150 

5.5.3 Beslut om en normalspårig järnväg till Strängnäs  

Äntligen var det slut med alla förslag till smalspårig järnväg. Det beslöts att det 
skulle bli en normalspårig järnväg – 1435 mm – till en beräknad kostnad av 
nästan 3 miljoner kronor. En kostnadskalkyl upprättades av ingenjör V 
Engström. 

Redan under hösten 1890 hade stadsfullmäktige i Strängnäs visat att det var 
den här linjen man skulle satsa på och måndagen den 8 september 1890 
beviljade stadsfullmäktige i Strängnäs att ställa 200000 kronor till förfogande åt 
Norra Södermanlands Järnväg. 

Helgmöten tycktes vara det som passande arbetsgruppen, ty återigen träffas 
ledamöterna i Stockholm under ett veckoslut. Söndagen den 19 oktober 1890.  

Kostnadskalkylen hade nu reviderats och beräknats att öka till 3,6 miljoner 
kronor. De båda landshövdingarna Themptander och Printzsköld fick i uppdrag 
att försöka utverka statsbidrag. 

En uppmaning gjordes till berörda orter om bidrag till järnvägslinjen. Förutom 
att det beräknades inkomma privata medel om 450000 kronor, kalkylerades 
från Strängnäs, Mariefred, Södertälje, Eskilstuna och Torshälla 600000 kronor, 
i statligt bidrag 30000 kronor, från entreprenören 100000 kronor, från 
allmänningarna 63000 kronor och från landskommunerna ett bidrag med 
287000 kronor.  
Tillika skulle den andra hälften av kapitalet upplånas genom tecknade av aktier 
i järnvägsbolaget. 
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Landskommunerna ställde sig positiva och de flesta av dem beslutade att 
tillföra pengar till den planerade järnvägsbanan. Undantag fanns ändå, 
exempelvis Stenkvista som inte alls var villiga att ge något i bidrag eller Ärila 
(Ärla) och Kjula som prutade på de äskade bidragen. 151 

Äntligen! Ska tåg till Strängnäs sent omsider bli verklighet? Det har nu gått 
omkring tjugo år av ständiga försök och ansträngningar för att få ett tåg att 
rulla in i Strängnäs. Ljuset i tunneln börjar anas, när koncession för 
järnvägssträckan Eskilstuna – Strängnäs – Mariefred – Saltskog beviljads 
fredag den 5 juni 1891. 

Norra Södermanlands Järnväg bolagsordning antogs för aktiebolaget och en 
interimsstyrelse valdes: Ordförande Otto Printzsköld, Robert Themptander,  
F. A Boström, O Ekenberg, A. Hedenström, J. Hellsten, F. Mannerstråle,  
A Ståhlberg, E. A. Lundblad, A Widebäck, A. Söderholm samt Liberg,  
C. A. Vrang och E. Bohnstedt.152 

Till mötet i Eskilstuna hade stadsfullmäktige i Strängnäs beslutat att skicka tre 
ombud med befogenhet att inom en fastställd behörighet teckna aktier i 
järnvägslinjen från Södertälje till Eskilstuna och Nyby bruk.  
De tre ombuden var: 

- Borgmästare Lage Wennerstedt 

- Lektor August Widebeck 

- Kapten friherren C Gson Lovisin 

- Till suppleant utsågs lektor Filip Nordström153 

Snart nog var det dags för det nybildade bolagets första bolagsstämma i 
Eskilstuna. Den 30 september 1891 valdes en ordinarie styrelse. Inte helt 
oväntat kom det bli Södermanlands läns landshövding som valdes,  
Otto Printzsköld, tillsammans med O Ekenberg, A. Hedenström, A. Söderholm. 

Ytterligare några herrar valdes in i styrelsen, eftersom personer eller 
församlingar, socknar som tecknat aktier för mer än 150000 kronor själv kunde 
välja ledamöter. Därmed valdes dessutom in i styrelen lektor Widebeck och 
borgmästare L. Wernstedt från Strängnäs, disponent C. A. Vrang (Åker 
styckebruk), L. L: Liberg (Nyby) och rektor Axel Karlsson (Eskilstuna). Vid 
samma tillfälle tillsattes ett förvaltningsråd för Norra Södermanlands Järnväg 
bestående av: Greve A. Posse, F. A: Boström, F Mannerstråle,  
O. Grevesmühl, A. Ståhlberg och rådmannen E. A Lundblad. Borgmästare 
Wernstedt från Strängnäs skulle fungera som suppleant i det här rådet. 

Till verkställande direktör för Norra Södermanlands Järnväg utsågs 
häradshövdingen Karl Alexandersson. 

Mot stamaktier beslutade stadsfullmäktige i Strängnäs att tillhandahålla 
nödvändig mark och mot preferensaktier ge förfogande till åker eller äng som 
skulle behövas för anläggandet av banvallen.154 

För Åker styckebruk, där det var särskilt angeläget med ett hamnspår med 
tillgång till last- och lossningsplatser för gjuterivaror, lämnade herrarna Dohlvitz 
och Widebeck in en motion till stadsfullmäktige i Strängnäs  
den 1 oktober 1891 rörande en utredning om hamndepå för Norra 
Södermanlands Järnväg, med anledning av den propå som järnvägsbolaget 
kommit in med till stadsfullmäktige. 

151 Strengnäs Tidningen 1895-10-04 
152 Strengnäs Tidningen 1891-06-05 
153 Strängnäs kommunarkiv, Stadsfullmäktigeprotokoll 1891-05-23 
154 Strengnäs Tidningen 1895-10-04 
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Sedan några decennier tillbaka hade en ständig följetong förevarit att det alltid 
krävdes ytterligare kapital än vad som inledningsvis förutsagts när olika 
järnvägsprojekt påbörjats. Precis som tidigare fick just penningfrågan att 
diskussionerna att hetta till och därför utsågs ett särskilt utskott att skyndsamt 
utreda frågan.155 

Beredningsutskottet skulle utreda nedanstående frågor för stadsfullmäktiges 
vidkommande: 

- J. Dohlvitz motion skulle utredas av beredningsutskottet avseende 
hamnspår för Norra Södermanlands Järnväg. 

- Herr Widebecks motion om upplåtande av jord på vissa villkor för 
Norra Södermanlands Järnväg. 

- Frågor rörande aktieteckningen. 

5.5.4 Var ska stationsområdet ligga i Strängnäs? 

Beredningsutskottet menade att inga ytterligare kontanta medel kunde komma 
ifråga. Samtidigt som staden skulle få fördel av järnväg borde emellertid 
järnvägsstyrelsens önskningar tillmötesgås genom att Norra Södermanlands 
Järnväg överlät stamaktier för att få banvall och nödvändigt mark till ett 
stationsområde i Strängnäs. Beredningsutskottet ansåg vid samma tillfälle att 
ett stationsområde sydväst om Nygatan, Sörgärdet, skulle bli alltför kostsamt. 

Istället skulle stationsplatsen vara bättre lokaliserad vid antingen Stora 
Trädgårdsgatan bredvid trädgårdarna och tomterna eller mellan Kyrkogatan, 
stora Kållandet och Nabbviken. Trädgårdsgatsalternativet skulle dock innebära 
höga inlösenkostnader på cirka 10000 kronor på grund av att här fanns bland 
annat provinsialläkarstationen och Hedinska tomten.  
Utbetalning av teckning av aktier för 200000 kronor värderas med försiktighet 
med anledning av risken om järnvägsföretaget skulle gå omkull. 

Trots att lektor Widebecks förslag skulle rendera i en kostnad av 13600 kr, 
förefaller det som hans lösning med stationsområde vid Nabbviken vore att 
föredra, med järnvägsspår som skulle förläggas mellan Fridhem och 
Trafvenfeltska gården nedanför kyrkogården och stora Kållandet. Stationen 
skulle byggas i närheten av Alusarparken med hamnspår genom Nabbgatan till 
Ångbåtsbron.156 

Herr Dohlvitz menade å sin sida att de dyrbara expropriationerna som en 
dragning av hamnspår längs Strandvägen, vilken även var ett populärt 
promenadstråk för strängnäsborna, skulle betyda att inte utrymmen vore 
möjligt för upplagsplats för lastning och lossning. Ett bättre alternativ vore 
därför att flytta ut spårbanan i sjön längs Strandvägen för att undslippa 
expropriationen. 

Förslag hade även framlagts av Herr Dohlvitz att dra hamnspår till Visholmen, 
fast det skulle medföra vissa svårigheter med anledning av den höjdskillnad 
som förelåg mellan det tilltänkta stationsområdet och området i närheten av 
Visholmen. 

Tanken från kommunen var att skapa en upplagsplats för tungt gods, genom 
att ställa krav på Norra Södermanlands Järnväg att fylla ut från domprostinnan 
Widebecks trädgård till södra ytterhörnet av Ångbåtsbron, till en höjd av  
1,5 meter över lägsta vattentillstånd.  

155 Strängnäs kommunarkiv, Stadsfullmäktigeprotokoll 1891-10-17 
156 Strengnäs Kommunarkiv, järnvägsgruppen 1891-11-03 
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Upplagsplatsen måste vara tillräckligt fast för att klara ett upplag med tungt 
gods och en stenkajsanläggning om 50 meter utmed Strandvägen samt att 
Norra Södermanlands Järnväg drar fram ett hamnspår till var den dåvarande 
bryggerigården låg.157 

Beredningsutskottet var dock övertygat om att järnvägsstyrelsen vid Norra 
Södermanlands Järnväg inte var särskilt intresserad av att ta ansvar för 
exproprieringskostnaderna och just därför vore stationsområdet närmast 
Nabbviken att föredra. Beredningsutskottet menade också att det var utmärkt 
att kunna använda Nabbvikskullen för att hämta jord och fyllnadsmassor.158 

Stadsfullmäktige beslutade att anta det Widebeckska alternativet, men med en 
gardering för Visholmsalternativet. Fullmäktige gjorde klart med betalnings-
villkoren, sedan stadsfullmäktige förvissat sig om att halva den projekterade 
kostnaden eller 1800000 kr blivit fulltecknad och att den andra hälften genom 
stadslån eller på annat sätt garanterat för betalning 14 dagar efter anfordran, 
som dock inte får ske före den 1 februari 1892.  

Femtio tusen kronor skulle betalas när bandelen mellan Södertälje och 
Strängnäs är spårlagd. Sjutiofem tusen kronor skulle utbetalas när banan 
avsynats och tåg kan framföras på spåren och slutligen skulle de återstående 
sjuttiofemtusen kronor erläggas när nödvändiga stationsbyggnader fanns på 
plats och var användbara.  
I övrigt antogs beredningsutskottets förslag rörande tecknande för aktie-
beloppet. När det gällde lektor Widebecks förslag beträffande upplåtande av 
jord bifölls det efter votering med siffrorna 12 mot 6.159 

5.5.5  Är tågplanerna återigen på väg att gå i stöpet? 

Trots att det förefaller som arbetet med järnvägsbygget utvecklade sig på ett  
gynnsamt sätt, verkar det som järnvägprojektet återigen är på väg att 
misslyckas när Norra Södermanlands Järnväg styrelsesammanträde tisdagen 
den10 november 1891. 

Det verkar som om, kanske inte förvånade, socknarna kring Eskilstuna hade 
ändrat sig i uppfattningen om järnvägens nytta för dem. Sammanträdet pågick 
under hela tisdagen långt in till midnatt. När man skildes åt var alla säkra på att 
järnvägsambitionerna skulle gå förlorade.  

Redan påföljande morgon hade hoppet kommit tillbaks. Tack vare 
verkställande direktörens, Karl Alexandersson, förtjänst. Han hade lyckats med 
konststycket att jämka samman de motsstridiga viljorna och han hade även 
fått Eskilstuna stad lova att ställa 20000 kronor till disposition, detta trots att 
Eskilstunaborna hade möjligt att resa med tåg både söderut och norrut sedan 
nästan 15 år tillbaka, genom den järnväg som löpte genom Eskilstuna från 
bergslagen ner mot Flen och Oxelösund, OFWJ (Oxelösunds – Flen – 
Westmanlandsbanan).  
Järnvägssträckan hade invigts den 3 september 1877 av kung Oscar den II. 
Visserligen fick man byta i Flen, där stambanan anslöt för vidare färd mot 
Sydsverige eller mot huvudstaden.160 

VD, Karl Alexandersson hade till och med fått enskilda att ställa kapital till 
förfogande genom att teckna ytterligare aktieposter.  

157 Strengnäs Tidningen 1891-01-23 
158 Strängnäs kommunarkiv, järnvägsgruppen 1891-11-03 
159 Strängnäs kommunarkiv, Stadsfullmäktigeprotokoll 1891-11-06  
160 C Bengt Ohlin, Sveriges tåghistoria började i Eskilstuna, 1997, sid 40 

Sida 42 av 58 

 

                                                      



Därmed kunde entreprenören ingenjör C. Jehander kontaktas för anläggandet 
av järnvägs-linjen mellan Eskilstuna och Södertälje med bibanor till Mariefred 
och Strängnäs.161 

I slutet av januari 1892 tillkännagavs att det måste till räl som klarar tyngre 
laster och högre hastighet mellan Strängnäs och Åker styckebruk. Vidare 
planerade Norra Södermanlands Järnväg för hamnspår till en 30 meter lång kaj 
vid Visholmen i Strängnäs, med minst 3,6 meters vattendjup, istället för den 
som beredningsutskottet hade föreslagit vid Nabbviken.  

Ser man till kostnadsbilden är det inte så märkligt att Norra Södermanlands 
Järnväg föredrog hamnspår till Visholmen. Det var naturligtvis även viktigt för 
kommunen att de 200000 kronorna som redan anslagits inte skulle 
överskridas. Det blev en tydlig övervikt i stadsfullmäktige för reservantens 
förslag i beredningsutskottet att stationsområdet skulle förläggas till 
Norrstacken och att hamnspåret dras fram till Visholmen.162 

Att det här blev en trätofråga i stadsfullmäktige är uppenbart, men till slut 
under hösten 1892 verkar man komma till endräkt om frågan rörande 
stationsområde, hamnspår och kajplats. 

5.5.6 Stationsområde vid Sörgärdet och hamnplats vid Visholmen 

Torsdagen den 25 februari 1893 var det dags både för Norra Södermanlands 
Järnväg styrelse och för dess förvaltningsråd att hålla sammanträde under 
Landshövding Printzsköld ordförandeskap.  

Beslut fattades att dra banvallen från stationen i Strängnäs mellan Höjden och 
Långberget till Fridhem, där järnvägen delar landsvägen över Ulfhälls trädgård 
och mellan boningshusen och Ulfhälls dåvarande ladugård163. 

Bansträckningen skulle fortsätta längs rullstensåsarna vid Gorsinge fram till 
Malmby, där en station skulle byggas. Spåren löper därefter nedanför 
Prestmista och Piparetorp till Grundbro där landsvägen korsas igen, fortsätter 
vidare till Valsberga, för att slutligen ansluta till huvudbanan i Åker styckebruk.  

Nu står helt klart att hamnspåret i Strängnäs kommer att dras till norra hamnen 
vid Visholmen. Där kommer en vändskiva att appliceras, från vilken spår dras 
ut längs kajen åt båda sidor för att lastning och lossning ska underlättas, 
framför allt för Åkers styckebruk, vilket alltså kommer att ha sin fasta hamn-
plats nere vid Visholmen i Strängnäs.164 

Det avtal som Strängnäs vill teckna med Åker styckebruk synes vara 
fördelaktigt och en god affär för bruket.  

Visholmen ska arrenderas av Åker styckebruk på 50 år, för att användas som 
upplags- och lastplats för gods till och från bruket, jämte Berga och Länna 
med gårdar, med frihet från hamn-avgift och bropenningar för det gods som 
kommer till Visholmen eller som avgår från Åker styckebruk eller Berga och 
Länna gårdar, så länge dessa tillhör Åker styckebruks intressen. 

Arrendet omfattade 50000 m2, lastnings- och lossningsplatsen skulle omfatta 
minst 3000 m2. Arrendeavgiften utgjorde fem kr per år, vilket motsvarar 290 kr 
per år i dagens penningvärde. Efter 1934 skulle arrendet kunna förnyas av Åker 
styckebruk på samma villkor som före år 1934, men arrendet skulle då höjas till 
100 kr165. 

161 Strengnäs Tidningen 1891-11-10, 1891-11-14 
162 Strängnäs kommunarkiv, Stadsfullmäktigeprotokoll 1892-03-03 
163 Den dåvarande ladugården brann ned vid mitten av 1900- talet, då ett par pojkar i småskoleåldern fick för sig att 
pröva om höet var eldfängt. Ladugården byggdes i stället upp vid Gorsingeholm. 
164 Strengnäs Tidningen 1893-02-25 
165 Det finns ingen klausul om att dessa 100 kr skulle omräknas i 1934 års penningvärde. 

Sida 43 av 58 

 

                                                      



Åker styckebruk var förpliktade att: 

- Anlägga en minst 50 meter lång kaj med ett vattendjup av minst 3.6 m 
invid denna. 

- Strängnäs stad skulle ha full äganderätt. 

- Strängnäs stad debiterar och tar upp hamn- och broavgifter, utom för 
Åker styckebruk.166 

Vid Åker styckebruk, ett av de viktigaste i Sverige vid den tiden, hade kanoner 
gjutits sedan 1500-talet. Kanontillverkningen upphörde år 1866 och istället 
utvecklades andra produkter, exempelvis för jordbruket, men även vedspisar, 
spiraltrappor och balkongräcken. Den begynnande industrin behövde 
produkter som metallhyvlingsmaskiner, fräsar, svarvstolar och slipmaskiner.167 

Fem lok tillverkades vid Trollhättans mekaniska verkstad till Norra 
Södermanlands och många var nu sysselsatta med arbetet för att få 
bansträckningen färdigställd mellan Strängnäs och Åker styckebruk.  

Äntligen verkar det som järnvägsprojektet ska gå i uppfyllelse. Strängnäs ska 
få sin järnvägslinje. 

Samtidigt med järnvägsarbetet håller många frivilliga på med att anlägga 
Långbergsparken i Strängnäs med väg mellan Djäkneanläggningen, som låg 
bredvid Fridhem och Domprosthagen och även anläggning av andra vägar för 
att kunna ta sig fram i Långbergsområdet på ett promenadvänligt sätt. 
Det ”lönlösa” arbetet har fått alla samfällt att delta och engagera sig. Kanske 
hade detta parkprojekt varit lättare att ta till sig för strängnäsborna i gemen än 
att engagera sig i en järnväg.168 

Som sagt, nu förefaller det som det här med järnväg till domkyrkostaden ska 
bli verklighet. Fast ändå inte.  
I en besk insändare i Strengnäs Tidningen lördagen den 18 mars 1893 står att 
läsa att strängnäsborna inte tycks bry sig om att tidpunkten för att stiftsstaden 
ska få en egen järnvägförbindelse till omvärlden snart nalkas. På andra orter 
hade en sådan tilldragelse orsakat uppståndelse och glädje över att  
få möjlighet till förbättrad samfärdsel, menar insändaren.  Det enda som hänt 
sedan det beslutas att järnvägen ska anlöpa Strängnäs är att ett hus rustats 
och ett bryggeri anlagts. 

Insändaren fortsätter med att nedgöra ignoranta och tröga styresmän som inte 
ger nödvändiga förutsättningar för att staden ska kunna utvecklas genom 
järnvägsetableringen.169  

5.5.7 Banvallen får sina spår och lok beställs 

Nu när hösten 1893 börjar lida mot sitt slut är äntligen banvallen så gott som 
klar att lägga spår på. Det är även klarlagt att järnvägen ska dras fram där den 
tidigare landsvägen gått och att istället en ny landsväg ska anläggas mellan 
nya kyrkogården och Ulfhäll. Men ännu har inte banvallen för hamnspåret ner 
till Visholmen kommit igång. 

 

 

166 Strängnäs kommunarkiv, Stadsfullmäktigeprotokoll 1893-01-31 
167 http://www.sormlandsmuseum.se/Sormlandsmuseum/Utstallningar/Historien-i-Sormland/Aker/1-Kanoner–en-svensk-
exportvara/ 
168 Strengnäs Tidningen 1893-05 10, 1893-05-31 
169 Strengnäs Tidningen 1893-03-18 

Sida 44 av 58 

 

                                                      



Det ser till och med ut som att tågen ska kunna börja rulla redan under nästa 
år, 1894.170 Hade det inte varit så besvärligt vid Ökna i Åker med fyllnings- och 
pålningsarbeten skulle annars hela sträckningen tillfälligt kunna börja trafikeras 
redan under sommaren, Strängnäs – Åker styckebruk – Mariefred – 
Södertälje.171 

Ändring av stadsplanen var, som framgått tidigare, något stadsfullmäktige i 
Strängnäs inte gärna ville göra. När det visade sig att det blev tvunget att dra 
hamnspåret till Visholmen, vilket innebar att Nygatan skulle korsas, beslutades 
likväl att Nygatans sträckning skulle förändras. Nygatan löpte rakt fram och 
skulle klyvas av hamnspåret, därför skulle Nygatan istället parallellt följa 
hamnspåret utefter dess svaga böjning.  

Stadsfullmäktige godkände förslaget till justering av Nygatan och att det som 
ytterligare krävdes var också att få ändringen godkänd av Kungl. Maj:t..172 

Trots att de beviljade 200000 kronorna till järnvägen, att staden anlagt nya 
gator och till och med en ny stadsdel där den nya stationen ska ligga, kommer 
den nya skatten endast bli 3: 60 kronor per bevillningskrona, vilket borde bli till 
glädje för de skattepliktiga invånarna, menade järnväganhängarna.173 

Det var nu hög tid att beställa de två lok som ska trafikera banan till Strängnäs. 
Kostnaden skulle uppgå till hela 15000 kr styck (ca 850000 kronor i dagens 
penningvärde). 

Lok med nödvändig dragkraft åt alla de 16 vagnar lastade med grus, vilka har 
kommit sjövägen på pråmar till Strängnäs, anländer samtidigt för ändamålet till 
staden onsdagen den 20 juni 1894.174  

Klart var att det skulle anställas en trafikchef för att trafiken skulle kunna 
fungera.  
Till trafikchef utnämndes den 38 årige löjtnanten vid Väg- och Vatten-
byggnadskåren Carl Olof Verner Bäckström. 175 

Frågan är nu: Ska banan bli klar till den utlovade tidpunkten, senast den första 
augusti 1895? Kanske till och med att bansträckningen mellan Strängnäs och 
Södertälje skulle kunna trafikeras ett år tidigare, förutsatt att inga problem 
uppstår vid träsken Bondkroken och Skallerholmarna.176  
Tyvärr visade sig dock att bekymren vid dessa platser inte skulle vara utagerat 
förrän den 10 oktober 1894, sedan arbetet med att schackta bort berg- och 
jordmassor slutförts.177 

För stadsfullmäktige i Strängnäs föreföll året 1894 vara lugnt och utan större 
sensationer, åtminstone vad anbelangar järnvägsarbetets fortskridande, och 
alla tycktes känna sig förtrogna med att ansträngningarna med järnvägen 
fortgår som planerat. 

En brydsamhet är möjligtvis inlösningen av jord, eftersom det fanns exempel 
på att alla inte ställde sig villiga att godta den föreslagna ersättningen 3 öre per 
kvadratfot, utan försökte få mer i ersättning,178 trots att expropriations-
lantmätaren A.V. Lodén annars syntes ha varit framgångsrik i sitt förvärv.  

 

170 Strengnäs Tidningen 1893-10-25 
171 Strengnäs Tidningen 1894-06-16 
172 Strengnäs Tidningen 1894-06-19 
173 Strengnäs Tidningen 1894-11-03 
174 Strengnäs Tidningen 1894-06-16, 1894-06-23 
175 Strengnäs Tidningen 1894-09-15 
176 Strengnäs Tidningen 1894-01-31 
177 Strengnäs Tidningen 1894-08-06 
178 Strengnäs Tidningen 1894-02-28 
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Under september 1894 besökte verkställande direktören för Norra 
Södermanlands Järnväg, kapten Laurell, den blivande järnvägsstaden 
Strängnäs, just för att träffa uppgörelser angående ersättning för skada till 
jordägare och arrendatorer.  
Kapten Laurell hade efterträtt Karl Alexandersson, 1892, på posten som Vd. 179 

För att åstadkomma definitiva lösningar angående olösta jordinlösenfrågor 
hade i Strengnäs Tidningen funnits annonser införde av Expropriations-
nämnden vid några tillfällen under hösten 1894.  
Expropriationsnämnden hade tillsatts för att komma till avslut beträffande 
ersättning för jord, där uppgörelser inte kunna träffats med anledning av den 
framdragna järnvägen.180 

Eftersom arbetena hade gått så bra under första halvåret 1894 mellan 
Strängnäs och Åker styckebruk och vidare mot Södertälje, avgickr tåg redan 
under hösten från greve Arvid Posses Näsby till Södertälje klockan sju på 
morgonen och återvänder tillbaka klockan sju på kvällen.181 

Även om det nu gick bra med järnvägsarbetet mellan Strängnäs och 
Södertälje, var situationen i Eskilstuna annorlunda. Här mötte man på 
motstånd från kyrkans företrädare, där prosten A Sjöholm lyckats med 
bedriften att få fortsatt arbete med järnvägen att upphöra i mer än tre 
månader. Anledningen var att prosten hade påtalat risken med att tillåta en 
järnväg passera nära kyrkan. Ett framrusande lokomotiv skulle kunna få kyrkan 
att rasa eller råka i brand. Vidare menade kyrkans man, att ingen präst kan 
tvingas att vara i kyrkan med risk för eget liv.182 

Efter en omrösting i kommunalstämman kunde järnvägsarbetet återupptas och 
Norra Södermanlands Järnväg förband sig att betala för eventuell uppkommen 
skada på kyrkan till följd av trafiken på järnvägen.183 

Visserligen, trots att arbetena flöt på bra, uppstod ändock vissa bristfälligheter 
i logistiken vid ett par tillfällen, exempelvis kom inte räl på plats på grund av 
det inte levererats syllar. Just i detta sammanhang kan nämnas, att det fanns 
slipers tillgängligt i Åker styckebruk, men det bedömdes inte värt att köra 
dessa till Valsberga med hjälp av häst och vagn.184 

5.5.8 Förbindelse med stambanan efter decenniers strävan 

Onsdagen 10 oktober 1894 blev en stor dag för Strängnäs när äntligen efter  
25 års arbete det blev möjligt med en järnvägsförbindelse till och från 
Strängnäs förenat med statens stambanenät.185 

 Torsdagen den 9 augusti 1894 utnämndes F. A. Boström till 
landshövding för Södermanlands län.186  

Tisdagen den 1 september 1894 anländer den nyligen utnämnde 
lands-hövdingen till stiftstadens Ångbåtsbrygga. Landshövdingen 
mottogs av borgmästare Wernstedt, stadsfullmäktiges ordförande 
häradshövding Curman, domprost Keijser och bruksägaren på 
Ulfhäll herr Mannerstråle. 

Uppvaktningen av Strängnäs stad skedde på rådhuset efter att lands-
hövdingen först besökt biskop Ullman i dennes bostad.  

179 Strengnäs Tidningen 1894-02-23,1894-09-15 
180 Strengnäs Tidningen 1894-09-15 
181 Strengnäs Tidningen 1894-04-28 
182 Strengnäs Tidningen 1894-08-04 
183 Strengnäs Tidningen 1894-03-07 
184 Strengnäs Tidningen 1894-08-04 
185 Strengnäs Tidningen 1894-10-10 
186 http://sokriksarki\et.se/sbl/Presentation.aspx?id= 18002 
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Landshövdingen hyllades för sina stora ansträngningar och kraftfulla insatser 
för att se till att järnvägsförbindelser till staden äntligen blivit verklighet.187 

Senare under samma år fick Broström möjlighet, att tillsammans med övriga i 
Norra Södermanlands Järnväg styrelse att begagna den nya järnvägen, efter 
ett styrelsemöte i Södertälje. 

Greven och grevinnan Posse på Näsby hade inviterat till en bjudning på deras 
residens och därför hade ett extratåg ställts i ordning med avgångar från 
bägge riktningarna, Strängnäs och Södertälje.188 

Den 12 december 1894 deltog A. F. Boström som ny landshövding vid ett 
styrelsemöte i Eskilstuna, när förre lanshövdingen O Printzsköld och 
ordföranden vid Norra Södermanlands Järnväg kallade till möte.  

Lektor Widebeck, som deltog vid mötet som representant för Strängnäs 
stadsfullmäktige, framförde att Strängnäs gärna ville få igång den provisoriska 
järnvägstrafiken. Efter en lång och intensiv diskussion i styrelsen kom man 
slutligen fram till ett beslut att gå med på att redan under kommande vinter 
öppna banan för trafik, dock efter att banan avsynats med att positivt utfall. 
Inspektionen kom att äga rum den tredje och fjärde januari påföljande år. 

Styrelsen hade ett krav förknippat med löftet att starta den provisoriska 
trafiken, nämligen att de återstående 75000 kronorna utbetalas av Strängnäs 
stad. 

När en skrivelse från järnvägsbolaget föredrogs för stadsfullmäktige i 
Strängnäs den 3 mars 1895 med kraven på de resterande 75000 kronorna 
kunde konstateras att inga provturer ännu genomförts, som var villkorat. Innan 
fullmäktige gick till beslut ville därför lektor Widebeck att mötet ajournerades 
för att få ett yttrande av drätselkammaren.  
Drätselkammaren tillstyrkte Norra Södermanlands Järnväg krav om utbetalning 
av det kvarstående beloppet med förbehållet: att den allmänna trafiken skulle 
vara igång 1 augusti 1895, annars skulle Norra Södermanlands Järnväg betala 
straffagift på fyra procent på det nämnda beloppet intill den dag trafik kan 
genomföras.189 

Besiktningsmännen, som till sitt förfogande hade ett tåg utrustat med två lok, 
började sin granskning vid Saltskog på torsdagmorgonen den 3 januari 1895 
och pågick hela dagen, då man slutligen kom fram på kvällen till Strängnäs. 
Dagen därpå skedde återfärden från Strängnäs till Södertälje.  
Det anmärkningsvärda med just denna avsyning var att man tillät trafik nästan 
ett helt år innan den officiella tidpunkten för startpunkten och på en 
järnvägsbana utan stationer och banvaktstugor.  
Strängnäsborna fick nu hoppas att inspektionen skulle utfalla med ett 
gynnsamt resultat.190 

5.6 Det första tåget avgår från Strängnäs måndagen  
den 18 februari1895, klockan 05:26 

Den inofficiell invigning kunde äga rum redan den 11 januari 1895 då friherre 
och trafikdirektör Broder Abraham Leijonhufvud anlände med ett extratåg för 
att förrätta en informell invigning av banan. Trafikdirektören skulle ändå besöka 
Strängnäs med anledning av hans son skulle prästvigas i Strängnäs 
domkyrka.191 

187 Strengnäs Tidningen 1894-09-05 
188 Strengnäs Tidningen 1894-10-27 
189 Strängnäs kommunarkiv, Stadsfullmäktigeprotokoll 1895-03-11, Strengnäs Tidningen 1894-12-15 
190 Strengnäs Tidningen 1895-01-05 
191 Strengnäs Tidningen 1895-01-12 
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Järnvägstrafiken på den nya bansträckningen var tänkt att komma igång den 
20 januari 1895. Tanken var att passagerare tidigt på morgonen skulle kunna ta 
ett tåg för att kunna vara i i Stockholm redan halv elva på förmiddagen, för att 
senare på eftermiddagen kunna göra sin återfärd till Strängnäs.  
Det som nu krävdes var bara att iordningsställa ett provisoriskt stationshus i 
Åker styckebruk och i Nykvarn.192 

Att öppna bansträckan Saltskog – Strängnäs för tågtrafik kunde inte bli möjligt 
förrän Kungl. Maj:t godkänt densamma.  

Någon rådplägning var inte heller att vänta förrän den 25 januari 1895. Den 26 
januari hade ännu inte någon föredragning i konseljen i saken förevarit.193 När 
skulle regeringsbeslutet bli officiellt? Strängnäsborna var i spänd förväntan. 
Den 31 januari föredrogs i regeringen om möjlig provisorisk trafik på banan 
mellan Strängnäs och Saltskog. Nu skulle tjänstemän tillsättas utan dröjsmål. 
Det blev också klart att trafikchefen Karl Vallgren tänker bli Strängnäsbo. 

Kostnaden för att företa en tågresa fastställdes till fyra öre för tredje klass och 
sex öre för andra klass per kilometer. Någon första klass var inte tänkt att 
kopplas till dessa tåg. Det skulle inte heller bli någon skillnad i fraktkostnaden 
för att skicka gods jämfört med de statsägda järnvägarna.194 

I början av februari 1895 var det ett intensivt snöande vilket medförde att lok 
inte kunde komma fram till de avsedda vagnarna. Men den 5 februari 
upphörde äntligen snöfallet och därmed kunde den nödvändiga 
efterbesiktningen genomföras av banan. Problemet med loken var att dessa 
saknade plogar för att hålla banan fri från snö. Till slut lyckades Norra 
Södermanlands Järnväg få fram plogar från Trollhättan. 195 

Efter många turer genomfördes till slut efterbesiktningen den 14 februari. 
Järnvägen kunde börja trafikeras måndagen den 18 februari 1895 klockan 
05:26, allt enligt tågtidtabellen. Strängnäs första stins – stationsinspektör E 
Collin gav tåget klartecken för dess färd mot Saltskog. Tåget skulle ankomma 
till Stockholm klockan 11:20.  

Önskades återresa samma dag var det bara att kliva på tåget strax före 
klockan tre på eftermiddagen i huvudstaden, för att åter vara tillbaka i 
Strängnäs på kvällen vid halv niotiden.196 

Den provisoriska trafiken skulle pågå ett par månader fram till den 24 maj  
år 1895. Avsikten var sedan att banan skulle öppnas officiellt med invigning i 
augusti samma år. 197 

5.7 Nästa Strängnäs – slutstation! 

Nu stod det också klart att postbefordran skulle ombesörjas av järnvägen. En 
postkupé skulle finnas med i tåget och poststationer skulle även öppnas längs 
järnvägslinjen, vid bland annat Nykvarn, Taxinge-Näsby, Åker styckebruk, 
Malmby och Byringe. Det betydde att landsvägs-postbefordran mellan 
Strängnäs – Mariefred – Södertälje skulle komma att upphöra.  

Lönen från postverket för stationsföreståndarna blev ett välkommet tillskott till 
hushållskassan. Exempelvis fick stationsföreståndaren i Åker styckebruk 
ytterligare 180 kronor om året.198 

192 Strengnäs Tidningen 1895-01-12 
193 Strengnäs Tidningen 1895-01-19 
194 Strengnäs Tidningen 1895-02-02 
195 Strengnäs Tidningen 1895-02-16, 1895-09-21 
196 Strengnäs Tidningen 1895-02-16, 1895-02-20 
197 Strengnäs Tidningen 1895-05-18 
198 Strengnäs Tidningen 1895-08-14 
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Nu var hamnspåret klart till Visholmen från järnvägsstationen ner till den  
60 meter långa kajplatsen.  

Spåret löpte ner till en vändskiva vid kajen, som det var planerat, där två spår 
löpte ut längs kajens sidor. Dessa gjorde det möjligt för vagnar att placeras 
längs rälen åt båda sidor utefter kajen för att underlätta lastning och lossning 
av gods. 

En stor lyftkran kom genom Åkers bruk försorg att placeras vid den östra sidan 
av hamnen för att kunna se till att de tunga valsarna från bruket kunde lyftas 
eller hissas ner lastfartygen.199 

I anslutning till den högtidliga invigningen i slutet av september 1895 skulle den 
slutgiltiga och officiella besiktningen genomföras av besiktningsgruppen, som 
bestod av bankdirektör Lindencrona, maskindirektör Corin, kapten Öhnell, 
Norra Södermanlands Järnväg verkställande direktör  
P Laurell, ingenjör A Ståhlberg samt ordföranden i järnvägstyrelsen för Norra 
Södermanlands Järnväg Otto Printzsköld, styrelseledamoten J Hellsten, 
entreprenören C Jehander och trafikchefen Bäckström.200 

Som vanligt var ambitionerna goda att få den tilltänkta tidplanen att hålla, men 
i slutet av augusti 1895 stod det klart att något 
officiellt öppnande av järnvägen inte var möjlig 
på grund av ogynnsam väderlek och att grus 
måste fraktas längre väg en tänkt. Dessutom 
hade en ny företeelse inträffat, nämligen strejk 
blandjärnvägsarbetare.201  

Augusti passerade, utan att någon invigning av järnvägen kunde gå av stapeln.  

Den nya tidtabellen från Nyby bruk till Saltskog och tillbaka som skulle gälla 
från och med den 1 oktober 1895 annonserades i Strengnäs Tidningen.202 

Onsdagen den 4 september var en annons införd i 
Strengnäs Tidningen att invigningen av Nr. Sl. J. 
kommer att äga rum den 26 september 1895.  
Kunde strängnäsborna verkligen lita på det med 
anledning av alla de oförutsedda saker som hänt i 
samband med byggandet av järnvägen?  
Mycket riktigt. Tre dagar senare på lördagen var en ny 

annons införd som berättade att invigningen skulle skjutas upp till måndagen 
den 30 september.203 

Strengnäs Tidningen rapporterade att konungen skulle komma till invigningen. 
Hans färd skulle gå längs Stationsgatan (Järnvägsgatan) och 
Gyllenhjelmsgatan upp till domkyrkan, vidare utmed Kungsgatan, Storgatan 
och Hospitalsgatan.  
Det hade gått 18 år sedan konungen senast bevistade Strängnäs. 

  

199 Strengnäs Tidningen 1895-08-24, 1895-09-14 
200 Strengnäs Tidningen 1895-09-21  
201 Strengnäs Tidningen 1895-08-24 
202 Strengnäs Tidningen 1895-08-28 
203 Strengnäs Tidningen 1895-09-04, 1895-09-07 
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5.8 Järnvägsinvigning i Strängnäs den 30 september 1895 

Äntligen var dagen kommen, till glädje för mången strängnäsbo, då det hade 
en egen järnvägsstation och möjlighet att ta sig ut i världen med hjälp av tåget. 
Nästan ett kvarts sekel hade förflutit, sedan 1872, då den dåvarande 
domprosten Thore Strömberg stödd av brukspatronen Fredrik Rönqvist på 
Rocksta krutbruk204 lyfte upp järnvägsfrågan på dagordningen med föresatsen 
att Strängnäs skulle få en egen järnvägsförbindelse.205 

Järnvägen skulle invigas av kung Oscar den II. Invigningståget avgick från 
Saltskog på morgonen klockan 09:15 och ankom till Strängnäs klockan 12:33. 

Borgmästare Lage Wennerstedt och stadsfullmäktiges ordförande hade fått i 
uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för att ta emot kungen och dennes följe 
för det högtidliga tillfället. Som en parantes kan nämnas att polisen fått nya 
uniformer för den ceremoniella händelsen.206 

Kung Oscar den II åtföljdes av prins Eugen och några av statsråden, 
krigsminister Axel Rappe och civilminister Groll. Inalles kunde sällskapet 
räknas till mer än 60 personer. 

Från början var det planerat att kungen skulle stanna till i Strängnäs i endast en 
halvtimma, för att därefter fortsätta färden till Eskilstuna, där de egentliga 
invigningsfestligheterna skulle äga rum. I verkligheten blev stoppet i Strängnäs 
en hel timma. 

Hurrarop och kungssången mötte kungen när han steg av tåget för att kliva 
upp i sin kortegevagn tillsammans med prins Eugen och landshövdingen  
F Boström. Med resten av följet, som uppgick till omkring 100 personer, tog 
kortegen fart och den genaste vägen till domkyrkan. 

Efter en kort besök inne i kyrkan, där ett orgelstycke och två psalmer 
framfördes, vände kortegen tillbaka längs Kungs- Stor- och Hospitalsgatan till 
stationen. Vid Hospitalsgatan hyllades kungen med en sång av ett par hundra 
folkskolbarnen från Ugglans park och Gyllenhjelmsgatan. 

Ordning och reda skulle det vara. För att undvika trängsel var det tre rader 
uppställning vid de större gatupartierna, medan två rader ansågs tillräckliga vid 
mindre gatorna. 

Arkitekten Lilljekvist hade för festlighetstillfället anbragt en äreport mellan 
biblioteks- och konsistoriehusen vid domkyrkan i slutet på Gyllenhjelmsgatan.  

En hel timme hade förflutit sedan tåget med konungen anlänt och nu var 
Konung Oscar den II åter tillbaka vid stationen, för att stiga på sitt tåg för 
vidare transport till Eskilstuna och den egentliga invigningen. När konungen 
satt sig till rätta och loket tuffade iväg med sina prominenta passagerare lät 
kanoner sin salut ljuda till hyllning för det festliga tillfället.207   

Järnvägen hade kommit till domkyrkostaden Strängnäs. Om inte för alltid, 
ändå för åtskilliga årtionden, framtill den stora järnvägsnedläggningens tid, för 
att återkomma i slutet av 1900-talet, närmare bestämt 1997. 

Det tog tre och ett halvt år, 1892-04-01 – 1895-09-26, för Nr Sl J, Norra 
Södermanlands Järnvägsaktiebolag, att färdigställa sträckan Nyby bruk – 
Södertälje med stickspår från Åker stycke bruk till Strängnäs.  

204 Rocksta krutbruk eller Åkers krutbruk ägdes av brukspatron Rönqvist mellan 1828-1889 då staten tog åter tillbaka 
krutbruket 
205 Strengnäs Tidningen 1895-10-02 
206 Strängnäs kommunarkiv, Stadsfullmäktigeprotokoll 1895-03-11 
207 Strengnäs Tidningen 1895-09-25, 1895-09-28. 1895-10-04 
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En sammalagd sträcka av 116 kilometer till en kostnad av 3,226 miljoner 
kronor för bana, byggnader inklusive mark. Vagnar och dragkraft kostade 
626000 kronor och slutligen ränte- och kapitalkostnader 125000 kr under den 
42 månader långa byggnadstiden.208 

 

 

 

  

208 E. Nicander, Järnvägsinvesteringar i Sverige, sid 136 
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6. Sammanfattning och avslutande diskussion 

6.1 Varför dröjde det så länge med järnväg och endast en 
bibana till Strängnäs? 

Syftet med uppsatsen har varit att besvara följande frågor:  

- Varför det kom att ta mer än fyrtiofem år, från att den första järnvägen 
anlades i Sverige tills ett begränsat stickspår från Åker styckebruk 
upprättades till stift- och lärdomsstaden Strängnäs? 
Järnvägsförbindelsen blev klar år 1895.  

- Varför blev det inte en direktförbindelse västerut mot Eskilstuna och en 
direktförbindelse österut mot Södertälje och Stockholm? 

- Vilka var förutsättningarna i Strängnäs för att etablera den tidens 
nymodiga samfärdsmedel, tåget? Var den lokala opinionen beredd och 
fanns det behov att detta spårburna färdmedel? Skilde sig 
förutsättningarna i domkyrko- och ämbetsmannastaden från Sverige i 
övrigt? 

Under järnvägens pionjärtid var det ingen i Strängnäs som talade om järnväg i 
huvudtaget, utan det skulle dröja fram till början av 1870-talet innan eldsjälen 
och domprosten T Strömberg lyfte frågan. 
Det var en tid då staten blev tvungen till sparsamhet på grund av det 
besvärliga finansiella läget som rådde i landet, vilket inte blev mycket bättre 
under 1880-talet när villkoren för att ge lån till enskilda järnvägar skärptes. 
Samtidigt var det en besvärlig tid för Strängnäs finanser på grund av den stora 
branden som ödelagt stora delar av staden. Förutsättningarna var inte särskilt 
goda för att Strängnäs skulle få järnvägsförbindelser. 

Domprosten och sedermera biskop Strömberg tanke vara att förbinda 
Strängnäs österut mot Eskilstuna och västerut mot Mariefred, Södertälje och 
Stockholm. 

Biskopen försökte och kämpade gång efter annan att få gehör för sin vision, 
men misslyckades på grund av flera skäl. Var inte hans motståndare villiga att 
lägga kapital på järnvägsförbindelser mellan Eskilstuna – Strängnäs – 
Mariefred – Södertälje så var det Kungl. Maj:t som inte beviljade koncession 
för hans järnvägsprojekt eller svårigheter att vinna gehör hos de konservativa 
ämbetsmännen i Strängnäs stadsfullmäktige eller besvärligheter med bland 
annat Eskilstuna kommun och andra socknar öster om Strängnäs. 

Det diskuterades järnvägsdragningar vid den här perioden kring 1870 runt 
Mälardalen på nationell nivå, men det var den norra delen om densamma som 
var av störst intresse. Strängnäs hamnade på sidan om de planerade 
stambanenätet. 

Under perioden från 1850 till 1890 tycks inte opinionen i allmänhet var särskilt 
angelägna att få ta tåget ut i världen. Det är en period då sjösystemen var 
viktiga för Sverige och vilket av systemen, kanaler eller järnväg, som föredrogs 
var inte självklart. Mälaren, som härbärgerade den största sjötrafiken i Sverige 
under 1800-talet, erbjöd strängnäsborna goda möjligheter för transporter och 
resor, åtminstone under den isfria säsongen. 

De småborgligt progressiva som vill se järnvägsförbindelse till staden för att 
skapa möjlighet för Strängnäs att utvecklas till ett modernt samhälle i 
framtidens Sverige och där ägaren av Strengnäs Tidningen Adolf Westerlund 
kom från 1880-talet att ge utryck för både i stadsfullmäktige och i Strengnäs 
Tidningen kom inte få något genomslag. 
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Det var uppenbart att det behövdes kraftfulla försänkningar i riksdag och 
regering och att framstående personer i Eskilstunas ställde sig bakom förslaget 
för att projektet skulle få framgång. Därvidlag skilde sig inte Strängnäs från 
andra likartade städer som inte kunde påvisa starka skäl för att staten skulle 
stödja ett järnvägsbyggande eller att det fanns starka lokala och finansiella 
intressen för att åstadkomma järnväg-förbindelser. Att Åker styckebruk och A 
von Stockenström gärna ville ha ett hamnspår till Mälaren och Strängnäs är 
klart, men utan stöd klarade de inte själva av att slutföra ett sådant 
järnvägsprojekt. 

När så slutligen personer med stort inflytande den 21 juni 1890 skapar Norra 
Södermanlands Järnväg – NR Sl J, och när dessa framstående personer bildar 
en järnvägsgruppgrupp bestående av: landshövdingen för Stockholms län 
Robert Themptander, Södermanlands läns landshövding Otto Printzsköld, 
greve Arvid Posse, brukspatronen Axel von Stockenström vid Åker styckebruk, 
men även ryttmästare F A Boström vid Tynnelsö fideikommiss utanför 
Strängnäs, då synes järnväg till Strängnäs äntligen vara på väg.  

De prominenta herrarna beslutar att all kraft ska ägnas åt en järnvägslinje, 
Nyby – Eskilstuna – Åker styckebruk – Saltskog – Saltsjön med bibanor till 
Strängnäs och Mariefred. Det skulle också bli en normalspårig järnväg – 1435 
mm. Kungl. Maj:t godkänner koncessionen. 

Den 30 september 1895 fick domkyrkostaden Strängnäs sin järnväg. 
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7.1.1.1 Fullmäktigeprotokoll från Strängnäs stad 

1881 
- Järnvägsfrågan, sid 35 §9, 50 §11 

1882 
- Järnvägsfrågan, sid 9 §7, 42 §1 

1883 
- Anslag till järnvägen, sid 9 §2, 11 §3-12 §1 

1884 
- Anslag till järnvägen, sid 15 §2, 19 §2, 26 §2, 28 §3 
- Järnvägsfrågan, sid 13 §8, 15 §2, 19 §2, 26 §2, 28 §3, 36 §1 
- Järnvägsundersökningar, sid 13 §9 
- Ångbåtsbryggan, sid 14 §10 

1887 
- Ångbåtsbron, sid 3 
- Bettleriets hämmande, sid 43 
- Spisningsanstalt för bettlare, sid 5 
- Väntsal vid ångbåtsbron, sid 43, 50 

1888 
- Bettlare, sid 9 
- Ångbåtsbron, sid 17 
- Kajanläggning, sid 19 

1889 
- Fattighus, sid. 24-31 
- Järnvägsfrågan, sid 43 

1890 
- Järnvägsfrågan, sid 10 
- Järnvägsförsalget Str. Gnesta, sid 3, 4 
- Ombud vid järnvägsmöte i Strängnäs 30/5 -1860, 11 

1891 
- Lån för järnvägsansanslaget, sid 50 
- Nr Sl J Järnvägsfrågan, sid 36 – 46, 53 
- Ombudsval för järnvägssammanträde, sid 18 – 20 

1892 
- Järnvägsfrågan, sid 9 – 15 
- Järnvägsfrågan skrivelse till stadens riksdagsmän, sid 15 
- Lån för järnvägen, sid 15 
- Järnvägsfrågan – med hamnspår till Visholmen, sid 30 
- Järnvägsfrågan grustag, sid 33 

1893 
- Järnvägsbankens dragning över väg till fattighuset m.m., sid 36 
- Utlåning av järnvägsmedel, sid 33, 34 

1895 
- Kungabesök och järnvägsinvigning, sid 29 
- Lyktor vid järnvägstation, sid 7  
- Inbetalning av järnvägsmedel, sid 8-10 
- Kungabesök vid järnvägsinvigning, sid 29 (5 aug. 1895) 
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7.1.1.2 Tåggruppen 

1872 
- Handling av den 8 juli 
- Handling av den 18 december 

1873 
- Handling av den 21 april 
- Handling av den 2 juni 

1874 
- Handling av den 3 mars 

1881 

- Handling av den 15 oktober 

- Handling av den 16 november 

1882 

- Handling av den 11 januari 

- Handling av den 19 juli 

- Handling av den 26 augusti 

1883 

- Handling av den 2 januari (6 januari) 

- Handling av den 3 januari 

- Handling av den 18 januari 

- Handling av den 28 januari 

- Handling av den 4 februari 

- Handling av den 11 februari 

- Handling av den 12 februari 

- Handling av den 16 februari 

- Handling av den 3 mars 

- Handling av den 31 mars 

- Handling av den 27 mars 

- Handling av den 28 april 

- Handling av de 30 maj 

- Handling av den 12 juni 

- Handling av den 27 november 

1891 

- Handling av den 3 november 

1892 

- Handling av den 2 september 

- Handling av den, 18 september 

- Handling av den 3 oktober 

- Handling av den 26 december 
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7.1.1.3 Strengnäs Tidningen  

Samling från 1882 

- 1882-07-19 

Samling från 1883 

Samling från 1884 

- 1884-01-26 

- 1884-02-27 

- 1884-03-09 

- 1884-03-22 

- 1884-03-29 

- 1884-04-05 

- 1884-04-12 

- 1884-04-26 

- 1884-05-03 

- 1884-05-10 

- 1884-05-17 

- 1884-06-07 

- 1884-06-14 

- 1884-06-21 

- 1884-07-12 

- 1884-07-15 

- 1884-07-19 

- 1884-10-18 

Samling från 1885 

- Samling från 1886 

- 1886-03-20 

Samling från 1887 

- 1887-12-31 

Samling från 1888 

- 1888-04-14 

- 1888-04-20 

Samling från 1889 

- 1889-05-03 

- 1889-09-28 

- 1889-10-26 

- 1889-11-23 

- 1889-12-07 

- 1889-12-21 

Samling från 1890 

Samling från 1891 

- 1891-01-23 

- 1891-06-05 

- 1891-11-10 
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- 1891-11-14 
Samling från 1892 

Samling från 1893 

- 1893-02-25 

- 1893-03-18 

- 1893-03-22 

- 1893-04-29 

- 1893-05-10 

- 1893-05-31 

- 1893-08-12 

- 1893-10-25 

Samling från 1894 

- 1894-01-31 

- 1894-02-23 

- 1894-02-28 

- 1894-03-07 

- 1894-04-28 

- 1894-06-16 

- 1894-06-19 

- 1894-06-23 

- 1894-08-04 

- 1894-08-06 

- 1894-09-05 

- 1894-09-15 

- 1894-10-10 

- 1894-10-27 

- 1894-11-03 

- 1894-12-15 

Samling från 1895 

- 1895-01-05 

- 1895-01-12 

- 1895-01-19 

- 1895-02-02 

- 1895-02-16 

- 1895-02-20 

- 1895-04-06 

- 1895-05-18 

- 1895-07-31 

- 1895-08-07 

- 1895-08-14 

- 1895-08-24 

- 1895-08-28 

- 1895-09-04 
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- 1895-09-07 

- 1895-09-14 

- 1895-09-21 

- 1895-09-25 

- 1895-09-28 

- 1895-10-02 

- 1895-10-04 

- 1895-10-24 

7.1.2 Litteratur 
1. Lilienberg, Anders Johan, Statens ställning till järnvägarna i Sverige: med 

särskild hänsyn till inlösningsfrågan, Uppsala Stockholm, 1923 
2. Oredsson Sverker, Järnvägarna och det allmänna: svensk järnvägspolitik 

fram till 1890, Lund, 1969 
3. Rydfors, A. »Politisk historik«, i Statens järnvägar 1856 - 1906, Bd I, 

Stockholm 1906, http://runeberg.org/sj50/1/ 
4. Modig H: Järnvägarnas efterfrågan och den svenska industrin 1860-1914, 

Akademisk avhandling Uppsala universitet, 1972. 
5. Heckscher, E. F. Till belysning af järnvägarnas betydelse för Sveriges 

ekonomiska utveckling, Centraltryckeriet, Stockholm 1907. 
6. Hans Westlund, Kommunikationer, Tillgänglighet, Omvandling. En studie av 

samspelet mellan kommunikationsnät och näringsstruktur i Sveriges 
mellanstora städer 1850-1970, Umeå 1993 

7. Nicander Eric, Järnvägsinvesteringar i Sverige 1849 – 1914, Lund 1980 

8. Wållström, Lennart, Mälarbanan - då och nu: en bok om att bygga en 
järnväg för 100 år sedan och i nutid, Mälarbanans intressenter AB, 
Västerås, 1997 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-617 

9. John Svidén, Göta kanal, En jämförelse av två transportsystem - Kanaler 
och järnvägar i Östergötland 1832–1902, Linköping 2001 

10. Järnvägspropositionen 1853-54 
11. Svenska järnvägsföreningen 1876-1926: minnesskrift. D. 1, Föreningens 

historia, Svenska järnvägsfören., Stockholm, 1926 
12. Rydfors, A (redaktör Gustaf Welin), Statens järnvägar 1856-1906. Historisk-

teknisk-ekonomisk beskrifning, Del 1 Historik 
13. Järnvägen i Mariefred: Norra Södermanlands järnväg, Statens järnvägar, 

Östra Södermanlands järnväg: [100 år, 1895-1965-1995], uppl. Museifören. 
Östra Södermanlands järnväg (ÖSlJ), Mariefred, 1995 

14. Kjellvard, Henry, Det bevingade hjulets folk: minnesskrift vid Svenska 
Järnvägsmannaförbundets 50-årsjubileum. 1, 1899-1924, förb., Stockholm, 
1949 

15. Welin, Gustaf (red.), Statens järnvägar: 1856-1956. D. 1, Historik, 1956 
16. Strängnäs Stads Historia av Jägerstad, Hans (Red) Lund 1959. 
17. Sune Cairén, Bland borgmästare och stadsbönder, Strängnäs: Strängnäs 

gille, 1990 
18. Runar Elgfeldt, Från gammaldags idyll till levande nutid: en berättelse om 

Strängnäs stadsfullmäktige åren 1875-1970, Strängnäs kommun 1973 
19. Kullander Björn (red) Publisher, Bra böcker, 1994 
20. Kvinnlig näringsverksamhet i Strängnäs Stad, 1870-1919, Ann-Mari 

Wadman, Strängnäs, april, 2012 (C-uppsats i historia) 
21. C Bengt Ohlin, Sveriges tåghistoria började i Eskilstuna, Sandbergs bokh., 

1997 
22. Fakta ur Nr Sl J av Rolf Sten: 

http://www.historiskt.nu/normalsp/nrsj/nrslj_snabbf.html 
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