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Sammanfattning  

I denna uppsats skildras järnvägens utveckling ur flera perspektiv. I en ekonomisk historisk 
analys har järnvägsfrågan belysts genom bland annat den politiska debatten som fördes då 
järnvägsfrågan under andra hälften av 1800-talet, var ett brinnande politiskt ämne i riksdagen. 
Det statliga engagemanget och agerandet i järnvägsfrågan mellan åren 1840–1890 år också 
något som denna uppsats behandlar. Ur ett regionalt perspektiv har även effekterna av 
järnvägens introduktion och efterföljande år fram till år 1890 skildrats i Närke, Värmland och 
Bohuslän. Det som uppsatsen kommer fram till är att ur den dåtida politiken växte staten fram 
som en stark aktör för de svenska järnvägarna. Statens bidrag till järnvägsutvecklingen 
resulterade i att de så kallade stambanorna byggdes vilket var ett antal järnvägssträckor som 
ägdes och bedrev verksamhet i statlig regi. Staten bidrog också med kapital till enskilda 
järnvägar vilket underlättade järnvägsverksamheten för privata företag. I det regionala 
perspektivet bidrog järnvägen med att företagsverksamheten kunde nå nya geografiska 
marknader, och privatpersoners resande underlättades tack vare ett snabbare och billigare 
transportmedelmedel.         

 

  



Innehållsförteckning 

1.  Inledande problembakgrund .............................................................................................. 1 
1.1.1 Varför järnvägar i Sverige? .................................................................................... 1 
1.1.2 Järnvägsbyggande i tidigare forskning: mellan stat och marknad ......................... 2 
1.3 Syfte, frågeställningar och avgränsningar ................................................................. 5 
1.4 Källkritik ................................................................................................................... 6 
1.5 Metod ........................................................................................................................ 6 
1.6 Disposition ................................................................................................................ 7 
2. Staten och järnvägspolitiken 1845–1870 ............................................................................. 8 
2.1 Svenska statens inledande roll som järnvägsaktör 1845–1851 ................................. 8 
2.2 Järnvägsfrågan kompliceras .................................................................................... 10 
2.3 Den engelska skräcken ............................................................................................ 12 
2.4 Finansieringen av stambansplanerna ...................................................................... 12 
2.5 Den nya järnvägspolitiken på 1860-talet  ............................................................... 15 
3 Järnvägsfrågan och järnvägsbyggande mellan år 1870–1890 ......................................... 17 
3.1 1870-talets omvälvande år i järnvägsfrågan ........................................................... 17 
3.2 1880-talets järnvägspolitik: staten ger en räddande hand ....................................... 20 

4. Saten och järnvägen ............................................................................................................ 22 
4.1 Varför statlit engagemang i järnvägen? .................................................................. 22 
5. Järnvägsbyggandet i Närke ............................................................................................... 25 
5.1 Landshövdingens syn på järnvägens roll i Örebro län ............................................ 25 
5.2 Eli Heckschers syn på järnvägens betydelse för Örebro län. .................................. 27 
5.3	Ekonomiska indikatorer på järnvägens betydelse i Närke ...................................... 29 
 
6. Järnvägsbyggandet i Värmland ............................................................................ 33 
6.1 Landshövdingens syn på järnvägens roll i Värmalnd ............................................. 33 
6.2 Eli Heckschers syn på järnvägens betydelse för Värmland .................................... 35 
6.3 Ekonomiska indikatorer på järnvägens betydelse i Värmland ................................ 36 
 
7. Järnvägsbyggandet i Bohuslän  ............................................................................. 40 
7.1 Landshövdingens syn på järnvägens roll i Bohuslän .............................................. 40 
7.3 Eli Heckschers syn på järnvägens betydelse för Bohuslän ..................................... 43 
7.3 Ekonomiska indikatorer på järnvägens betydelse i Bohuslän ................................. 43 
8. Sammanfattande slutdiskussioner ..................................................................................... 47 
8.1 Slutsatser ............................................................................................................................. 50 

9. Käll- och litteraturförteckning .......................................................................................... 53 
 

 

 

 



Figur-, tabell- och diagramförteckning  

Figur 1. Greve von Rosens planerade järnvägsnät och stambanornas slutliga utförande……11       

Tabell 1. Järnvägsnätets utbyggnad i Sverige mellan 1856–1890…………………………...22 

Diagram 1. Tidiga trafikinkomster på stambanan mellan Hallsberg-Örebro respektive 
enskilda järnvägen mellan Nora-Karlskoga-Ervalla………………………………………….29 

Diagram 2. Senare trafikinkomster på stambanan mellan Hallsberg-Örebro respektive 
enskilda järnvägen mellan Nora-Karlskoga-Ervalla………………………………………….30 

Diagram 3. Avsänt och anlänt gods med järnväg till och från Örebro………………………31 

Diagram 4. Fraktat gods längs järnvägen mellan Nora-Karlskoga-Ervalla………………….32 

Diagram 5. Tidiga trafikinkomster på stambanan mellan Kristinehamn-Charlottenberg och 
enskilda banan mellan Kristenhamn-Persberg………………………………………………..37 

Diagram 6. Senare trafikinkomster på stambanan mellan Kristinehamn-Charlottenberg och 
enskilda banan mellan Kristenhamn-Persberg………………………………………………..38 

Diagram 7. Avsänt och anlänt gods med järnväg till och från Charlottenberg………………39 

Diagram 8. Fraktat gods längs järnvägen mellan Kristinehamn-Persberg…………………...39 

Diagram 9. Tidiga trafikinkomster på stambanan mellan Borås-Herrljunga och Falköping 
Göteborg………………………………………………………………………………………44 

Diagram 10. Senare trafikinkomster på stambanan mellan Borås-Herrljunga och Falköping 
Göteborg………………………………………………………………………………………45 

Diagram 11. Fraktat gods längs järnvägen mellan Borås-Herrljunga………………………..46 

Diagram 12. Avsänt och anlänt gods med järnväg till och från Göteborg…………………...46



1	
	

1.		Inledande	problembakgrund		

Järnvägen skulle kunna ses som ett omodernt transportmedel i Sverige med tanke på dess över 
150 åriga historia. Istället är järnvägsbyggande fortfarande en stor fråga, inte minst när det 
gäller snabbtåg. På senare tid har dessutom persontrafiken på järnvägarna varit föremål för en 
omfattande debatt där krav på mer tågtrafik förts fram samtidigt som resenärernas vardag ofta 
förknippats med förseningar, speciellt under vintertid. När det gäller frakttransporter finns det 
både snabbare transportalternativ och fraktfordon med större kapacitet än de rälsbundna 
tågen. Dessa andra alternativ handlar givetvis om fartygs-, flyg- och lastbilstransporter. 
Varför är då järnvägen viktig idag? Faktum kvarstår att järnvägen har den största kapaciteten 
att frakta gods på land. Nya höghastighetsbanor har påbörjat anläggas ute i Europa och i 
Sverige finns det planer på att göra detsamma. Planen är att avlasta trafiken på de nuvarande 
stambanorna och prioritera godstrafik och annan regional trafik där, medan persontrafiken 
förvaltas på de nya höghastighetsbanorna. Dessutom skulle restiden mellan Sveriges mest 
tätbefolkade städer, Stockholm, Göteborg och Malmö förkortas avsevärt1. Det finns även 
planer på att binda ihop det svenska järnvägsnätet med det finska för att bland annat förbättra 
kommunikationerna och handelsutbytet med vårt grannland. Därför är järnvägen ett högst 
aktuellt ämne idag.  

Järnvägen har en särskild betydelse på regional nivå där godstransporter än idag endast kan 
skötas på land. Eftersom järnvägen var det första transportmedlet som gjorde det möjligt med 
masstransporter till land, är jag speciellt intresserad av att studera vilken inverkan järnvägen 
hade på den regionala utvecklingen ur ett ekonomisk historiskt perspektiv. För att förstå 
betydelse av järnvägen är det också viktigt att se hur den kom till och utvecklades i ett 
historiskt, internationellt samt nationellt perspektiv. Staten har många gånger haft en 
avgörande roll för beslut om stora investeringar i infrastruktur. Detta gällde även när 
järnvägarna kom på tal i Sverige. Hur staten agerade och vilken roll den spelade för 
järnvägarna i Sverige är också en central del i denna uppsats som kommer behandlas.    

Denna uppsats kommer handla om den svenska, politiska diskussionen om järnvägen i 
riksdagen, det nationella järnvägsbyggandet, statens roll som järnvägsaktör och järnvägens 
regionala effekter på ekonomin och samhället i stort i Närke, Värmland och Bohuslän under 
åren mellan 1840–1890. Arbetet kommer genomförs genom en kvalitativ studie av den 
politiska diskussionen i järnvägsfrågan samt nationella järnvägsutvecklingen och vilken roll 
som staten spelade där. Sedan följs en mer kombinerade studie av kvalitativ och kvantitativ 
karaktär om det regionala och järnvägen i Närke, Värmland och Bohuslän.      

1.1.1	Varför	järnvägar?	
Innan det går att diskutera hur järnvägsutvecklingen i Sverige gick till och vilken eller vilka 
drivande aktörer som stod bakom händelseförloppen måste vi veta, varför det var viktigt för 
Sverige att ens bygga järnvägar? Under de första decennierna av 1800-talet var livet hårt för 
Sverige. Den östra halvan av Sverige, det vill säga nuvarande Finland, hade förlorats till 
																																																													
1	Rapport	från	Trafikverket,	Nya	stambanor	mellan	Stockholm-Göteborg/Malmö.	2014-02-28.	Sida	3.	
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Ryssland år 1809 och delar av Pommern som Sverige kontrollerade hade ockuperats. Detta 
ledde till avsättandet och en landsförvisning av den dåvarande konungen Gustav IV Adolf. 
Det var oroliga tider och Sverige var ett fattigt land på grund av tidigare generationers 
krigande. När det gällde kommunikationer var landsvägarna i ett övergripande dåligt skick 
men inte så mycket gjordes åt saken. Istället tilltog intresset av att bygga 
vattenkommunikationer i from av kanaler under tidigt 1800-tal.  Sverige inspirerades av 
utlandet och speciellt av Englands utbredda kanalsystem2. Med förbättrade möjligheter för 
sjötransporter fanns det incitament att öka handelsverksamheten. Fortfarande återstod dock 
problemet med dåliga landskommunikationer där de flesta människorna färdades. Detta skulle 
dock förändras med järnvägens verkliga introduktion till Sverige under 1840-talet.   

När det gäller järnvägen generellt var den en viktig del av industrialiseringsprocessen, fler 
varor kunde transporteras snabbare under längre sträckor över land. Järnvägen kunde också 
bidra med en rejäl ökning av persontrafiken som underlättade en mobilisering av arbetskraft, 
vilket var en annan huvudingrediens i industrialiseringsförloppet. Några viktiga personer 
inom den svenska politiken på 1850-talet insåg redan då att om staten kunde anlägga 
järnvägar och bedriva järnvägsverksamhet med låga trafikavgifter. Detta skulle innebära att 
samhällsintresset gynnas genom en generell ekonomisk utveckling och på så sätt modernisera 
Sverige samt dra landet upp ur fattigdomen. Det fanns även tankar om att göra järnvägen till 
en kassako för staten. Men att anlägga ett omfattande järnvägsnät var ingen billig historia, 
speciellt för Sverige som då hade stora problem med statsfinanserna. Alternativet var att lägga 
järnvägarna i händerna på inhemska och utländska, enskilda aktörer, vilka hade kapitalet till 
byggandet. Risken var dock att endast järnvägsbolagens egna vinster skulle sättas i fokus med 
höga trafikavgifter för resenärer och gods som fallet varit i andra länder. Därmed skulle 
samhällsintresset missgynnas3.  

När järnvägsfrågan hade hunnit bli ett hett ämne i riksdagen under åren 1853–54 rådde det 
skilda meningar om hur staten skulle agera som järnvägsbyggare och ägare av järnvägarna. 
Riksdagen diskuterade om staten skulle ta inspiration från länder med redan etablerade 
järnvägar såsom i Amerika, Storbritannien, Frankrike eller Belgien. Redan under tidigt 1800-
tal hade flertalet av Europas länder samt USA påbörjat järnvägsbyggen och kommit betydligt 
längre fram i järnvägsutvecklingen än vad Sverige hade gjort4. Kanske var det möjligt att 
rentutav implementera ett annat lands tillvägagångssätt för att skapa de bästa järnvägarna i 
Sverige?  Var det bästa sättet att lägga järnvägen helt i statens kontroll eller låta de enskilda 
bolagen med kapital anlägga järnvägsnätet? Kanske gick det att kombinera både statligt 
inflytande och samtidigt släppa in andra järnvägsbolag? Vad som hände inom politiken, vilka 
som var de centrala drivkrafterna bakom järnvägsutvecklingen och hur den gick till, är vad 
första delen av detta arbete kommer att handla om. 

1.1.2	Järnvägsbyggande	i	tidigare	forskning:	mellan	stat	och	marknad 
Sverige var långt ifrån först i världen att anlägga järnvägar. Internationellt hade 
järnvägsbyggande pågått i ett antal år innan frågan blev aktuell i Sverige. Här ska en kort 

																																																													
2	Rapport	från	Trafikverket,	Nya	stambanor	mellan	Stockholm-Göteborg/Malmö.	2014-02-28,	s.	26–30.	
3	Andersson-Skog,	(1993),	s.	1–8.	
4	Oredsson,	(1969),	s.	11–17.	
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sammanfattning ges av utvecklingsmönstren i några andra länder där särskilt statens roll 
skildras. Frank Dobbin har studerat järnvägsutvecklingen ur ett aktörsperspektiv. Hans 
forskning handlar om vilken roll staten hade i järnvägsutvecklingen och hur den gick till i 
Amerika, Storbritannien, Frankrike 5. 

Den amerikanska järnvägsutvecklingen kan beskrivas som fram till år 1872, gav staten 
ekonomiskt stöd till privata järnvägsaktörer. Utvecklingen efter år 1872 tog de privata 
aktörerna över vilket ledde fram till dels statligt monopol och utslagning av privata 
järnvägsföretag. Efter år 1887 regleras sektorns fortsatta utveckling genom Intrestate 
Commerce Act år, som innebar att en järnvägskommitté skulle se över om järnvägsbolagen 
hade likartade prislistor och att inget samarbete mellan bolagen förekom6. Därmed 
involverades staten igen i järnvägarna.      

I Frankrike beslutades år 1833 att nationalstaten skulle planera järnvägens riktning7. I beslutet 
fastställdes dessutom att privata järnvägslinjer som byggdes på privat mark av privata bolag 
inte kunde antas utan ett godkännande av staten8. År 1837 kunde ett förslag presenteras av en 
järnvägskommitté som innefattade ett nationellt järnvägsnät bestående av ca 3600 km järnväg 
i åtta olika huvudbanor med Paris som utgångspunkt9. Först i slutet av 1850-talet 
färdigställdes det nationella järnvägsnätet. Resultatet blev att sex privata järnvägsföretag drev 
det statliga järnvägsnätet. Ett nytt program för regionala järnvägar antogs år 187810.           

Världens första järnväg för allmän trafik, öppnades i England mellan Stockton och Darlington 
år 1825. Det var entreprenörer samt privata bolag som planerade och anlade järnvägsnätet 
under tidigt 1800-tal11. Staten ansåg att privata krafter med fri konkurrens skulle förse landet 
med de bästa lösningarna i järnvägsfrågan. Men Storbritanniens entreprenörer var först att se 
den ekonomiska potentialen av ett mer omfattande järnvägsnät i landet, järnvägarna 
expanderade därför snabbt utan någon större inblandning av staten fram till 1840-talet. 
Därefter tilltog den statliga inblandningen då en speciell järnvägsavdelning inom Board of 
Trade´s kommerskollegium. Avdelningen hade som syfte att inspektera järnvägslinjer för att 
undvika olyckor och utreda eventuella fall av kartellbildning bland järnvägsbolagen12. 

Under den så kallade ”The Railway Mania”, mellan 1845–47 kom det in över 900 planer på 
nya järnvägar runt om i Storbritannien. Många bolag gick i konkurs när de uppblåsta planerna 
inte visade sig vara ekonomiskt hållbara. Konkurserna medförde att många järnvägssträckor 
aldrig färdigställdes och riskkapitalisterna förlorade sina investerade pengar i 
järnvägsbolagen13. De största privata järnvägsbolagen fick en allt större monopolställning. 
Missnöjet mot de privata järnvägsbolagen tilltog under 1880-talet och ett radikalt krav på 
förstatligande av järnvägen ställdes men passerade aldrig riskdagen. Det var inte förrän år 

																																																													
5	Dobbin,	Frank.	Forging	Industrial	Policy	–	The	United	States,	Britain	and	France	in	the	Railway	Age.	1994.	
6	Dobbin,	(1994)	s.	53–59.	
7	Dobbin,	(1994)	s.	103–106.	
8	Dobbin,	(1994),	s.	109.	
9	Dobbin,	(1994),	s.	23–25.	
10	Dobbin,	(1994),	s.	144–147.	
11	Dobbin,	(1994),	s.	158–160.	
12	Oredsson,	(1969),	s.	12.	
13	Dobbin,	(1994),	s.	171–173.	
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1947 som förstatligandet inträffade. Med detta i åtanke anses Storbritannien vara det land där 
privata bolag har haft störst påverkan på järnvägsutvecklingen medan statens roll var näst 
intill obefintlig14.   

Belgien bildades först år 1830, men beslutet att bygga järnvägar kom redan år 1834. Till 
skillnad från tidigare undersökta länder hade privata aktörer väldigt liten inverkan på 
järnvägen under de första decennierna av byggandet. Skälet bakom statsmakten centrala roll i 
järnvägsbyggandet berodde mycket på att det endast var staten som hade förmågan att bygga 
ett sammanhållet järnvägsnät. Det fanns en rädsla över att privata järnvägsbolag skulle dra 
med sig utländska entreprenörer och kapitalister, vilket skulle innebära att kontrollen över 
järnvägsnäten hamnade i utländska händer. Belgiens stambanor byggdes i snabb takt lett av en 
järnvägskommitté framtill 1850-talet, därefter började enskilda järnvägar anläggas i större 
skala. Senare under 1870-talet köpte staten upp flera enskilda järnvägar, främst sådana som 
dominerats av franskt eller tyskt kapital. Anledningen till detta var att efter det fransk-tyska 
kriget 1870–1871 fruktade statsmakten att järnvägar som ägdes av utlänningar, utgjorde en 
hotbild mot landets självständighet15. 

Det fanns alltså en rad olika alternativ med järnvägsbyggande som länderna tillämpade. Allt 
ifrån att låta enskilda bolag anlägga järnvägarfritt, till försök med full statlig kontroll av 
järnvägsbygget. Sedan återstod alternativen däremellan, ett samspel mellan stat och enskilda 
järnvägsbolag. Det skedde exempelvis genom statligt understöd till enskilda bolag mot att 
staten fick insyn i företagen och kunde påverka riktlinjerna för järnvägarna. Gemensamt för 
de ovannämnda länderna var att de hade olika lösningar statens inblandning i järnvägen. 
Någon trend som kan urskiljas i alla ländernas järnvägspolitik är svår att se, men ofta fördes 
järnvägspolitiken i samma linje som den för stunden rådande ekonomiska politiken. 
Järnvägspolitiken i Frankrike, Storbritannien och USA i början av 1870-talet påverkades av 
den politiken laissez faire-anda som rådde, genom att staten blev mer passiv och de enskilda 
järnvägsbolagen växte sig starkare. Andra mer gemensamma utvecklingslinjer var att under 
1880-talet blev staten i Storbritannien, USA och Belgien allt mer involverad i politiken och 
utvecklingen av järnvägen, genom ökad kontroll på enskilda järnvägsbolag samt statsuppköp 
av enskilda järnvägar.      

Inom svensk forskning har statens roll och riksdagsdebatterna behandlads av flera forskare. 
Sverker Oredsson har i sin doktorsavhandling från 1969, givit en allsidig beskrivning om den 
politiska diskussionen som förekom i regeringen och riksdagen om järnvägen fram till år 
1890. Dessutom tog han upp järnvägsdiskussionen i media och hur järnvägsbyggandet i 
Sverige utvecklades16. I Lena Andersson-Skogs omfattande doktorsavhandling från 1993 
behandlas interaktionen mellan den politiska, institutionella och ekonomiska utvecklingen 
inom den svenska järnvägssektorn mellan år 1920–1980.17 Frågan om järnvägens ekonomiska 
betydelse för Sveriges län har Eli Heckscher skildrat i en doktorsavhandling från 1906. I detta 

																																																													
14	Oredsson,	(1969),	s.	13–14.	
15	Oredsson,	(1969),	s.	16.	
16	Oredsson,	Sverker.	Järnvägarna	och	det	allmänna,	svensk	järnvägspolitik	fram	till	1890.	1969.	
17	Andersson-Skog,	Lena,	(1993)	”Såsom	allmänna	inrättningar	till	gagnet,	men	affärsföretag	till	namnet	”	-	SJ,	
järnvägspolitiken	och	den	ekonomiska	omvandlingen	efter	1920.	
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verk diskuterar han till största del stambanornas och de enskilda järnvägarnas ekonomiska 
betydelse på länsnivå, genom att studera folkökning i de orter som järnvägen passerar under 
tre olika perioder, före, under och efter järnvägens tillkomst. Heckscher kom fram till att 
järnvägarna har haft varierande betydelse för den regionala ekonomin i olika delar av 
Sverige18.    

Förvisso är järnvägen inget nytt ämnesområde att fördjupa sig i med tanke på det stora antalet 
hyllmeter som finns skrivet om dess historia och utveckling. I svensk ekonomisk historia har 
det sedan Heckschers avhandling varit en viktig forskningsfåra. Mycket av den litteraturen 
handlar dock om utvecklingen under 1900-talet vilket ligger efter min undersökningsperiod19. 
Det som däremot är mindre utforskat är järnvägsutvecklingen på regional nivå, särskilt under 
1800-talet20. Det jag vill ge en bättre bild av är just den regionala järnvägsutvecklingen; vad 
järnvägen förde med sig för förändringar på lokal nivå, hur den påverkade 
kommunikationerna och olika näringar på länsnivå.  

1.3	Syfte,	frågeställningar	och	avgränsningar	 
Syftet med detta arbete är att redogöra statens roll i det nationella järnvägsnätets utbyggnad 
mellan 1840- och 1890, samt studera de regionala effekterna järnvägen hade på ekonomin i 
Närke, Värmland och Bohuslän under samma tidsperiod. För att rama in arbetet kommer även 
den svenska staten roll i järnvägsutveckling jämföras med andra länder. Dessutom kommer 
även den bakomliggande debatten som fördes i riksdagen angående järnvägsfrågan att 
behandlas, för att skildra satens inbladning i järnvägsbyggandet. Den regionala analysen av 
järnvägen kommer i andra delen av detta arbete. Där vill jag också undersöka om Eli 
Heckschers syn på stambanan och på de enskilda järnvägarna stämmer överens med 
utvecklingen i de län jag har undersökt.      

Med hjälp av nedanstående frågeställningar kommer syftet att besvaras.  

Hur såg den politiska diskussionen i riksdagen ut angående järnvägsfrågan och utifrån detta, 
hur gick det nationella järnvägsbyggandet till under tidsperioden 1840–1890? 

Vad gjorde staten i järnvägsfrågan? 

Vilka var de ekonomiska effekterna av järnvägens etablering i Värmland, Närke och 
Bohuslän? Och vad var Eli Heckschers ekonomiska syn på järnvägens betydelse i dessa 
regioner?    

Avgränsningen gällande startpunkten av undersökningsperioden, år 1840, har valts för att 
järnvägsfrågan började diskuteras i riksdagen då och att järnvägsfrågan tidigare inte var 

																																																													
18	Heckscher,	Eli.	Till	belysning	af	järnvägarnas	ekonomiska	betydelse	för	Sverige.	1906.		
19	Krantz,	Olle.	Studier	i	svensk	godstransportutveckling	med	särskild	hänsyn	till	lastbilisms	expansion	efter	
1920.	1972.	Andersson-Skog,	Lena.	SJ,	järnvägspolitiken	och	den	ekonomiska	omvandlingen	efter	1920.	1993.	
Carlsson,	Magnus.	Det	regionala	särintresset	och	staten.	En	studie	om	beslutsprocesserna	kring	Mälarbanan	
och	Svealandsbanan.	2004.	Andersson,	Fredrik.	Penningutpressare,	järnvägspolitiker	och	järnvägsbyggare.	
2006.	
20	Exempel	på	arbeten	som	behandlar	frågan	under	1900-talet	är	förutom	de	redan	nämnda	arbetena	
Svallhammar,	Stig.	En	spårlös	järnvägssatsning?	Om	introduktionen	av	ett	nytt	transportmedel	i	norra	Kalmar	
län.	1991.		Andersson-Skog,	Lena	&	Bäcklund,	Dan.	Infrastruktur	och	regional	integration.	1992.	
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aktuell i den politiska debatten. Undersökningens avslutningssår 1890 arbetet är mer fokuserat 
på järnvägsutvecklingen som till största del tog form i Södra- och Mellansverige. Järnvägarna 
i Norrland etablerades förhållandevis sent, i huvudsak efter år 1890 viket gör det till ett bra 
slutår.      

1.4	Källor	och	källkritik 
Materialet i uppsatsen är litteratur, offentligt tryck och statistik samt dagstidningar.  Den 
politiska debatten om järnvägsfrågan har studerats utifrån litteraturstudier, och inte genom 
läsning av protokoll eller andra underlag. Statens järnvägars jubileumsskrift från år 1906, 
Statens Järnvägar 1856–1906, Del 1 har använts i uppsatsen. Denna skrift kan ha varit något 
partisk och gett en snedvriden bild av de enskilda järnvägarna till fördel för stambanorna med 
tanke på bokens ursprung. Därför har jag inte behandlat de delar ur skriften som berörde de 
enskilda järnvägarna. Men eftersom i jubileumskriften förekom stora delar av delar av 
ekonomiprofessorn Eli Heckschers doktorsavhandling, speciellt statisk framtaget av honom, 
har jag bedömt källan som tillförlitlig. Gällande den ekonomiska betydelsen av järnvägen i 
Närke Värmland och Bohuslän har femårsberättelserna som författats av varje läns respektive 
landshövding använts för att ge en bra uppfattning om vad järnvägen hade för betydelse i 
regionerna. Femårsberättelserna kommer från BiSOS H, Bidrag till Sveriges Officiella 
Statistik, område H, som återfinns på statistiska centralbyrån. För att se järnvägens betydelse 
ur ett ännu mer lokalt perspektiv har jag använt mig utav lokalpress och tagit del av artiklar 
och nyhetshändelser från lokala dagstidningar inom varje län.  De kvalitativa beskrivningarna 
som förekommer i femårsberättelserna angående järnvägarna har jag valt att lita på eftersom 
bland annat vissa lokala dagstidningar som jag läst under samma tidsperiod gav en liknande 
bild om järnvägarna. Däremot har det förekommit vissa överdrivna resultat i 
järnvägsstatistiken som presenterades i femårsberättelserna jämfört med de som fanns i 
Statens Järnvägstatistik från BiSOS L. Därför har jag undvikit att ta med järnvägens 
inkomster bland annat från femårsberättelserna och förlitat mig mer på Statens 
Järnvägsstatistiks kvalitativa data, för att få det bästa överensstämmande resultatet. Det är just 
därifrån stora delar av den kvalitativa data för regionerna är inhämtat ifrån.  

1.5	Metod  
Arbetet kommer att utförts genom en kvalitativ litteraturstudie av den politiska diskussionen 
bakom järnvägen i riksdagsdagen och regeringen mellan åren 1845–1890. Tidsperioden är 
uppdelad i två delar, den första mellan 1845–1870 och den andra mellan 1870–1890. Med 
hjälp av denna metod kommer även de viktigaste motiven för statens engagemang i 
järnvägsfrågan att kortfattat presenteras i kapitel 4. Därefter i den regionala utvecklingen har 
en kvalitativ och kvantitativ studie av de ekonomiska effekterna av järnvägen gjorts i 
Värmland, Närke och Bohuslän. I den kvantitativa delen har inkomsterna och antalet godston 
per bankilometer ställts upp i diagram från en stambana respektive en enskild järnväg som 
löper genom varje län. Det kan förekomma problem i undersökningen gällande 
järnvägsaktiviteten i de olika regionerna eftersom Närke, Värmland och Bohuslän utvecklade 
järnvägar i olika tidsperioder och hade varierande länd av järnväg inom respektive region. 
Tidsperioden som är undersökt för järnvägssträckorna är de fem första verksamma åren och 
de sista fem åren under min undersökningsperiod mellan 1840–1890. Detta för att se hur 
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järnvägarna förhöll sig till varandra under järnvägens begynnelseår samt en femårsperiod av 
samma verksamhetsår Valet av den kvantitativa undersökningsmetoden kan innebära problem 
genom avsaknaden av tidigt etablerade järnvägssträckor. Detta eftersom det tog ganska lång 
tid mellan påbörjandet av byggandet och färdigställandet av järnvägen21. Därför tror jag att de 
tidigaste järnvägarna inom de undersökta länen kom i bruk först under 1860-talet.  
Insamlingen av data till diagrammen hämtades antingen direkt från BiSOS L, Statens 
Järnvägstrafik, mellan 1863–1890 eller omräknades. I de fall där data fick omarbetas, 
handlade det om att göra om godstransporterna från den gamla måttenheten centner, till 
dagsaktuella ton.  

Jag har valt de olika länen för att få en bred variation av olika järnvägsföreteelser i Sverige. 
Därför kommer landskap med olika många stambanor och enskilda järnvägar att undersökas. 
Närke har valts eftersom det var en region med tidiga järnvägsförbindelser av både privata 
järnvägar i form av Köping-Hults järnvägsbolag, samt av Västra stambanans tillkomst under 
1850-talet22. I femårsberättelserna som landshövdingen författat för regionen nämns aldrig 
själva landskapet Närke, utan endast Örebro län förekommer men regiongränsen för Örebro 
län omfattade vid samtiden hela nuvarande Närke. Värmland har valts på grund av att 
regionen också tidigt fick järnvägar, men dess betydelse för ekonomisk utveckling skulle 
dröja tills den Nordvästra stambanan och den enskilda järnvägen Bergslagernas järnväg kom i 
bruk under 1870-talet23. Bohuslän har valts av den anledningen att regionen under en relativt 
lång period inte hade särskilt många järnvägar, den mest betydande järnvägen förblev västra 
stambanan till Göteborg. Göteborg var under perioden 1856–1890 dit största delen av alla 
järnvägsfrakter gick. Senare under 1870-talet anslöts Bergslagernas järnväg till Göteborg24. 

De regionala, ekonomiska effekterna från järnvägens tillkomst, kommer jag att studera genom 
att först urskilja varje landshövdings beskrivning av järnvägens inverkan på respektive län. 
Sedan kommer Eli Heckschers beskrivning av järnvägarnas inverkan länets utveckling 
sammanfattas. Därefter följer en kvantitativ studie på utvalda järnvägssträckor inom länen 
baserat på offentlig statistik. Avslutningsvis kommenteras resultatet från den kvalitativa 
undersökningen av järnvägssträckorna med Eli Heckschers beskrivning av järnvägarnas 
betydelse för det aktuella länet, för att se om hans slutsatser stämmer överens med mina. 

1.6	Disposition 
Nedan följer den politiska diskussionen om järnvägsfrågan på riksdagsnivå i kapitel 2 och 3. 
Den nationella järnvägsutvecklingen samt statens roll i frågan kommer även att diskuteras i 
detta moment. Utvecklingen presenteras uppdelat i två perioder, en mellan 1845–1870, kapitel 
2, och den andra mellan 1870–1890, kapitel 3, vilket ska visa de förändringar som skedde i de 
politiska diskussionerna, i järnvägsbyggandet och statens förändrade roll. I kapitel 4. kommer 
en sammanfattning utifrån kapitel 2 och 3 om de viktigaste argumenten och motiven varför 
staten involverades i järnvägsutvecklingen. Sedermera följs de regionala effekterna i Närke, 

																																																													
21	BiSOS	L,	Statens	järnvägstrafik,	1856–1880.	
22	BiSOS	H,	Befallningshavandes	femårsberättelser,	Närke,	1861–1865.	
23	BiSOS	H,	Befallningshavandes	femårsberättelser,	Värmland,	1876–1880.	
24	BiSOS	H,	Befallningshavandes	femårsberättelser,	Bohuslän	och	Göteborg.	1856–1890.	
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Värmland, och Bohuslän av de statliga järnvägarna och de enskilda järnvägarna i kapitel 5–7. 
Slutligen sammanfattas resultaten efter diskussion och analys i kapitel 8. 

 

2.	Staten	och	järnvägspolitiken	mellan	åren	1845–1870  
Här kommer jag att beskriva hur de politiska debatterna fördes mellan 1845–1870 och hur den 
svenska staten blev allt mer involverad i järnvägen. I detta moment framkommer även en del 
särskilda individer som har haft stor betydelse för utvecklingen av de svenska järnvägarna.  

2.1	Svenska	statens	inledande	roll	som	järnvägsaktör	mellan	åren	1845–1851 
Innan järnvägarna kommit på tal i Sverige var det främst kanaler som var de största 
statsunderstödda kommunikationslederna. Göta kanal tillhörde ett av de mest kända 
kanalbyggena som färdigställdes år 183225. Diskussioner om järnvägar i Sverige började att 
föras i riksdagen redan under 1820-talet26. Men från och med mitten på 1840-talet började den 
svenska staten i allt större utsträckning intressera sig av järnvägsprojekt. Anledningen till 
detta berodde mycket på grund av greve Adolf Eugène von Rosen ansökan till 
civildepartementet, den 14e november 1845 om att med hjälp av ett engelskt bolag anlägga de 
första järnvägarna i Sverige. Ansökan handlade om ett massivt projekt att anlägga järnvägar 
runt om i södra och mellersta delarna av Sverige. Huvudbanor skulle anläggas från Stockholm 
till Göteborg och från Ystad till Gävle, samt ett flertal bibanor. För att bygga järnvägen skulle 
aktiebolag bildas som förhöll sig full äganderätt till de olika järnvägarna. Redan efter 13 dagar 
den 27e november 1845 beviljades greve von Rosens ett monopol för sitt projekt i riksdagen 
och fick starkt stöd från kung Oscar I. Tidsperioden som angavs för järnvägsprojektets 
färdigställande uppgick till 20 år27. Detta innebar startskottet för riksdagsdebatten om statens 
roll i järnvägsfrågan.  

von Rosens järnvägsprojekt var av så stor skala att ett engagemang av staten och samhället 
var nödvändigt28. Dessutom hade inte järnvägspionjären von Rosen kapital att finansiera sitt 
projekt, utan hade inget val att förlita sig på ekonomisk hjälp av utländska investerare i 
England och av svenska staten. Endast ett år senare 1846 blev greve Von Rosen tvungen att 
minska sina ambitioner för sitt stora järnvägsprojekt mycket på grund av en kris på 
penningmarknaden i England29. Även om von Rosen hade fått ett beviljat monopol med 
statsunderstöd för att anlägga sina järnvägar, fanns det motståndare till att låta ett enskilt 
företag anlägga järnvägarna. Samma år 1846 höll chefen över allmänna väg- och 
vattenbyggnader Axel Eric von Sydow ett inför vetenskapsakademin om att inte låta detta ske. 
von Sydow menade att de svenska järnvägarna inte skulle inbringa tillräckligt med inkomster 
om de anlades i privat regi. Därför behövdes blickarna väntas utåt och se hur järnvägen hade 
utvecklats i Frankrike och Tyskland där staten hade tagit en mer aktiv roll i utförandet av 
järnvägarna. I Sverige behövde staten involveras i större skala i järnvägen än i Tyskland och 

																																																													
25	Oredsson,	(1969),	s.	31.	
26	Andersson-Skog,	(2013),	s.	26.	
27	Oredsson,	(1969),	s.46.	
28	Oredsson,	(1969),	s.	208.	
29	Oredsson,	(1969),	s.	47.	
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Frankrike. Detta för att det inte gick att förvänta sig en lika livlig trafik i Sverige som i dessa 
länder. Von Sydows tal ansågs vara rätt kontroversiellt med att lägga nästan hela järnvägen i 
händerna på staten, eftersom till och med den dåvarande konungen Oscar I ogillade von 
Sydows uppträdande30.           

Det var inte bara i England som ekonomin var i obalans. Det statsfinansiella läget i Sverige 
1847–48 var mycket dåligt. Riksdagen beslutade om en kraftig sänkning av finansiella medel 
till nya och förbättrade kommunikationsleder. Den dåvarande regeringen föreslog att 
vägprojekt och underhåll skulle erhålla 500 000 riksdaler och 100 000 riksdaler till 
utdikningar. I riksdagen klubbades igenom 100 000 riksdaler till vägprojekt och underhåll 
samt inga medel alls till utdikningar, dessutom behövde staten uppta statslån för att finansiera 
utgifterna vilket ständerna motsatte sig starkt. Det var vid samma tidsperiod 1847–48 som 
järnvägsfrågan blev högst aktuell på riksdagsnivå. Men att övertyga ständerna att ta upp lån i 
utlandet för att finansiera stambanor sågs som en näst intill omöjlig prestation, då ständerna 
högljutt protesterade samma år mot statslån som upptogs inom landet31.     

Greve von Rosens nedbantade järnvägsprojekt togs upp i riksdagen 1848 där ständerna 
diskuterade igenom frågan om statliga bidrag till projektet. Von Rosen medverkade själv i 
diskussionerna och hade tidigare fått uppmärksamhet i pressen av bland annat Aftonbladet 
angående sina järnvägsplaner. Resultatet av 1848 års riksdagsdiskussioner resulterade i att 
von Rosen fick statligt understöd för järnvägsplanerna. I riksdagens utlåtande lades tyngd på 
att Sverige var i behov av goda kommunikationer och att järnvägen var en viktig del i detta. 
Beslutet ansågs som något förvånande med tanke på den dåliga ekonomiska situation som 
Sveriges statsfinanser befann sig i vid denna tidpunkt. Dessutom ifrågasattes om järnvägarna 
kunde bära sina egna kostnader eller gå med vinst med tanke på de dyra omkostnaderna för att 
anlägga järnvägen. Riksdagsbeslutet var dock fattat och stöddes av ridderskapet och adeln, 
prästeståndet och borgarståndet. Det var endast bondeståndet som förhöll sig kritisk till att 
staten skulle understöda järnvägsprojektet. Individuellt motstånd möttes dock av några högt 
uppsatta konservativa ledare som August von Hartmansdorff den liberale Carl Henrik 
Anckarsvärd. Ett liberalt statsråd av namnet Johan August Gripenstedt stödde statsunderstödet 
till von Rosens järnvägsplaner. J. A. Gripenstedt kommer senare att bli en frontfigur för 
stambanorna och spela en mycket viktig roll för statens involvering i järnvägarna. Vad 
riksdagsbeslutet innebar i praktiken var att von Rosens nystartade järnvägsbolag skulle erhålla 
mark och virke för Örebro-Hultjärnvägen, därtill skulle bygget också bli befriat från skatt. Ett 
krav eller snarare en förutsättning för detta bygge var att järnvägen skulle gå med vinst32. 

De följande åren i järnvägsutvecklingen dominerades av att von Rosen fortsatte med sina 
planer av Örebro-Hultjärnvägen fram till år 1851. Det var då som riksdagen tog beslutet att 
järnvägslinjen skulle expandera till Köping och färdigställas innan år 1856, dessutom skulle 
järnvägen tillfalla statens ägo efter 40 år. Mot Riksdagsbeslutet motsatte sig endast 
bondeståndet33.  

																																																													
30	Oredsson,	(1969),	s.	47.	
31	Oredsson,	(1969),	s.	37–39.	
32	Oredsson,	(1969),	s.	48–49.	
33	Oredsson,	(1969),	s.	50.	
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2.2	Järnvägsfrågan	kompliceras	under	1850-talet 
Spänningarna tilltog i 1851 års riksdagsdiskussioner av järnvägsfrågan. Det var inte längre 
endast von Rosens järnvägsprojekt, Köping-Hultbanan, som låg i statens intresse. En bana 
från Dalarna till Gävle började bli intressant men något beslut om denna järnvägslinje anslogs 
aldrig 1851, utan kom först senare. Det var inte enbart nya järnvägsrutter som diskuterades. 
Statens understöd och monopol till en aktör kritiserades av den dåvarande tillförordnade 
finansministern J. A. Gripenstedt och statsutskottets ordförande Carl Otto Palmstierna. Främst 
Gripenstedt förespråkade att staten för egen räkning skulle starta ett företag och bygga 
järnvägarna. Von Rosens järnvägsplaner hade vid denna tidpunkt år 1851 inte lyckats få ihop 
tillräckligt med aktiekapital trots understöd från staten sedan alltjämt 184534. 

En järnvägskommitté kallad Köping-Hultkommittén tillsattes av kung Oscar I för att utreda 
den lämpligaste järnvägssträckningen i Sverige 1851. Von Rosens planer hade tidigare inte 
realiserats och nu utreddes frågan vad som var bäst för Sveriges fortsatta framtid gällande 
järnvägen. Det som kommittén kom fram till var att Sverige skulle gynnas mest av att staten 
eller enskilda byggde ett mindre antal statsbanor som fungerade som huvudbanor, dit privata 
intressen från företag och industri kunde ansluta sig med mindre betydande banor. Ytterligare 
utredningar skulle krävas vart dessa statsbanor skulle dras i Sverige och vilka linjer som 
eventuellt skulle få statens största stöd. Men på detta tillvägagångssätt skulle Sverige få ett 
välplanerat järnvägssystem utan oroligheter, dessutom ansågs det här vara det billigaste 
alternativet. Skräckexempel från Englands järnvägsexpansion ett tiotal år tidigare användes 
för att illustrera hur den svenska järnvägsutvecklingen inte skulle gå till. Sverige hade inte råd 
att lägga järnvägen i fel riktningar därför behövdes ”feberaktiga vinglerier” och 
järnvägspekulationer undvikas. Med tanke på detta lutade kommittén mer åt att staten skulle 
ta en aktiv roll som aktör istället för att lägga järnvägen i privata aktörers händer, även om 
dessa intressenter aldrig uteslöts35.  

Under slutet av år 1851 gick regeringen med på delar av kommitténs rekommendationer och 
upphävde monopolet för von Rosens järnvägsbygge. Detta innebar att fler intressenter kunde 
få lov att anlägga järnvägar men den statliga garantin till von Rosen fortsatte. År 1852–53 
hade han kommit igång med arbetet på Köping-Hultbanan men bygget tog längre tid på sig än 
planerat, kapitalet var bristande på grund av fortsatt dålig aktieteckning och det var svårt att 
rekrytera arbetare. Motgångarna fortsatte för von Rosen när hans engelska huvudentreprenör 
stod åtalad för avtalsbrott och sparkades36. Kort därefter den 16e november år 1853 drogs 
greve von Rosens garantier från staten in efter ett riksdagsbeslut. Med von Rosens 
misslyckade planer att anlägga järnvägarna, minskade förtroendet för enskilda järnvägsbolag. 
Med staten som byggherre fanns förhoppningar om att förtroendet för järnvägen skulle bli 
återställt37. Nedan i figur 1, visas en karta över von Rosens planerade järnvägsnät från 1845 i 
blåa streck, medan de röda strecken visar hur stambanorna slutligen byggdes. Ursäktar för den 
dåliga upplösningen på bilden.  

																																																													
34	Oredsson,	(1969),	s.	50–51.	
35	Oredsson,	(1969),	s.	54.	
36	Oredsson,	(1969),	s.	56–57.	
37	Oredsson,	(1969),	s.	62.	
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Figur	1.	Greve	von	Rosens	planerade	järnvägsnät	och	stambanornas	slutliga	utförande				

 	

Källa:	Sveriges	Hembygdsförbund,	https://www.hembygd.se/ostra-
blekinge/files/2013/02/JvgKarta011.jpg		

Kartan visar att von Rosens tänkta järnvägsplaner inte skiljde sig allt för mycket från hur 
staten slutligen byggde stambanorna. Det största undantaget gällde hur den södra stambanan 
slutligen drogs. Där von Rosen hade planer på två södergående järnvägslinjer.        

I Eli Heckschers avhandling om järnvägarnas betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling 
riktade han i en bakåtblick kritik mot von Rosens järnvägsplaner. Heckscher menade att det 
var underligt att den ”…/Rosenska planen att börja Sveriges egentliga järnvägsnät med en 
isolerad bit midt inne i landet, förbindande en småstad på 1500 invånare med en betydelselös 
lastageplats som ännu idag (1906) är utan järnvägsförbindelse38”. Författaren höll med ett 
uttalande från år 1852 år Köping-Hultkommitté, att mest ekonomiskt gynnsamt vore att börja 
anlägga en järnväg i bergslagen där en av Sveriges främsta exportvara fanns, järnmalmen39.         

Vändningen i järnvägsfrågan skedde efter att samma regeringsproposition som drog in von 
Rosens monopol i slutet av år 1853, röstades igenom i riksdagsdagen i början av år 1854. 
Fastställandet innebar att statens ekonomiska understöd och subventioner till enskilda 
järnvägsbolag upphörde och stambanor skulle anläggas på statens bekostnad. Inga 
järnvägslinjer fick läggas utan statens vetskap och inblandning. Huvudjärnvägarna skulle 
byggas på statens bekostnad, medan mindre betydande järnvägar fick anläggas av företag, 
men behövde då konungens godkännande. En bibana av väsentlig betydelse kunde i särskilda 
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fall utredas om staten eventuellt skulle bidra med lån. Alla ständer förutom bondeståndet var 
för att stambanorna skulle börja byggas direkt. Därför fattades ett relativt snabbt beslut att den 
västra-, mellan Göteborg-Stockholm, och södra, mellan Malmö-Falköping, stambanorna 
skulle anläggas. Finansieringen skedde med lån på fyra miljoner riksdaler till den västra 
stambanan respektive en miljon riksdaler till den södra stambanan. Kostnaden ansågs vara en 
stor summa för järnvägarna men utgiftsposten skulle täckas med hjälp av inhemsk upplåning i 
statsobligationer. Detta beslut kunde ses som något överraskande med tanke på att Sverige 
blev tvunget att åter igen sätt sig i skuld efter en lång period av skuldfrihet. Likt alla 
föregående järnvägsbeslut var det endast bondeståndet som motsatte sig skuldsättningen i 
ståndsriksdagen40.  

2.3	Den	engelska	skräcken	
I riksdagsdebatterna under 1850-talet resonerades det om enskilda bolag hade mycket större 
intentioner att just utnyttja järnvägarna för eget vinstsyfte med höga kostnader på biljetter och 
frakter. Om bolagen dessutom var utländska var riskerna ännu större och samhällsnyttan som 
statens järnvägar skulle föra med sig var så gott som bortblåst. Av den anledningen togs 
negativa exempel upp från utlandet där man menade att biljettpriserna trissades upp av de 
enskilda järnvägsbolagen. De engelska järnvägarna var skräckexemplen som flertalet gånger 
kritiserades över dess planlöshet i järnvägssystemet. Detta berodde på allt för många 
inblandande enskilda järnvägsbolag och avsaknad av en bestämde hand hur järnvägarna skulle 
dras. Om engelska bolag skulle bedriva järnvägsverksamhet i Sverige skulle deras problem 
också följa med. Utlänningar byggde sämre järnvägar än i Sverige hävdades i riksdagen. Men 
det var främst den engelska rädslan som vägde tungt i stambanefrågan och i riksdagen spelade 
politikerna på skräcken hur det såg ut i England när det gällde att övertala sina motståndare 
om att enskilda bolag inte var lämpligt att ge makt åt i det svenska järnvägsbyggandet. Det 
fanns dessutom redan exempel på hur misslyckad engelsk inblandning var för järnvägen i 
Sverige. Greve A. E. von Rosens värnvägsplaner mellan Köping och Hult hade flertalet 
gånger gått i stöpet under slutet av 1840-talet och de första åren under 1850-talet. Mycket av 
detta menade vissa riksdagspolitiker berodde på von Rosens engelska kapitalister som var 
ohederliga och begick avtalsbrott. Vikten att få ett välplanerat järnvägssystems låg 
stambaneförespråkarna väl till hands. Planlöst vingleri i järnvägsfrågan var ytterst viktigt att 
undvika, för att åstadkomma detta behövdes staten för att planlägga, bygga och äga de 
viktigaste järnvägarna. Att lita på spekulativa enskilda bolag hade av tidigare erfarenheter 
medbringat inget annat än falska förhoppningar och ständiga misslyckanden. Den engelska 
rädslan gick så långt att om ett scenario uppstod där de engelska järnvägsbolagen i Sverige 
hamnade konflikt, eller ännu värre blev skuldsatt till England, fruktade riksdagspolitiker att 
den brittiska flottan skulle komma till undsättning och driva in pengarna med 
kanonbåtsdiplomati. Fördelarna med utlandet var emellertid att det fanns betydelsefulla 
kunskaper, företagande och viktigaste av allt kapital, för att lyckas med stambanorna41.  

2.4	Finansieringen	av	stambansplanerna 
I början av år 1855 utnämndes Nils Ericsson som järnvägschef för att anlägga den västra och 
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södra stambanan. Han hade tidigare varit framgångsrik i byggandet av flera av Sveriges 
kanaler, bland annat Göta kanal. Även om Nils Ericsson ansågs personligen ha mer förtroende 
för vattenkommunikationer, betraktade staten att om det var någon som kunde möjliggöra 
stambanorna var det Nils Ericsson42. Den järnvägskommitté som tillsattes samma år för att 
utreda järnvägsfrågan och bistå staten samt Nils Ericsson, framlade 1856 sitt betänkande i 
järnvägsfrågan. Där fastställdes bland annat vilka försvarsmässigt viktiga orter stambanorna 
borde gå igenom och arbetskraften för att bygga järnvägarna, föreslogs vara främst från 
armén. Om privat arbetskraft skulle användas fanns det risk för att järnvägen skulle ta 
arbetarna från sina ursprungliga anställningar, och lämnas arbetslösa när väl järnvägen blev 
färdigställd. Nils Ericsson lade som ovan nämnt mindre fokus på kommitténs idé om vilka 
orter järnvägen drogs igenom. Han hävdade samtidigt att den privata arbetskraften borde 
användas och att det inte skulle skapa arbetslöshet efter att järnvägen var klar. Byggande 
borde även ske i högt tempo. Det mest kontroversiella i både järnvägskommittén och Nils 
Ericssons förslag var att båda föreslog en utökning av de redan beslutade stambanorna. 
Utöver den västra och södra stambanan föreslogs en nordlig stambana mellan Uppsala och 
Gävle, en östra stambana genom Södermanland och Östergötland som anknöt sig till den 
södra stambanan. Slutligen föreslogs den nordvästra stambanan genom Värmland och Norge. 
Genomsnittskostnaden som kommittén lade fram var på 700 000 riksdaler per mil medan Nils 
Ericsson förslag uppgick till 750 000 riksdaler per mil. Detta var något som fick både 
regeringen och riksdagen att häpna med tanke på att von Rosens tidigare järnvägar hade 
förslag på en genomsnittskostnad runt 500 000 riksdaler per mil. Med tanke på det enorma 
järnvägsnätet som då lades fram blev den totala summan för hela projektet minst 115 miljoner 
riksdaler43.                

Problemet som uppstod när det väl var beslutat om statsbanorna år 1854, var bara att i Sverige 
räckte inte den inhemska upplåningen till för att finansiera ett stort statligt järnvägsnät. 
Konsekvenserna av att fortsätta i samma linje vore att belasta befolkningen med höjda skatter 
vilket bondeståndet kraftigt motsatte sig. Dessutom skulle den fortsatta inhemska upplåningen 
konkurrera om det inhemska kapitalet med industrin. Vid år 1857 stod det helt enkelt klart att 
kapitalet inte räckte till inom landet och speciellt om det gigantiska järnvägsprojektet med 
fem stambanor skulle realiseras44.  

Den 4e juli 1857 hölls ett tal av finansminister Johan August Gripenstedt, ett tal som gick till 
historien som Gripenstedts ”blomstermålning” i Riddarhuset Stockholm. Inför riksdagens fyra 
stånd höll han sitt viktigaste tal om järnvägarnas framtida ekonomiska betydelse för Sverige 
och hur viktigt det var att bygga dessa. I det nittonsidiga långa talet målade han upp, något 
provocerande, Sverige som ett fattigt land, långt ifrån sina forna dagar som stormakt. Mot 
slutet av talet vände han ståndpunkt och spådde en framtid för Sverige som en ny stormakt. 
Med hjälp av satsningar inom Sverige istället för erövring av andra länder skulle riket återfå 
sin forna glans. Vägen dit var med hjälp av utländsk upplåning för att finansiera de svenska 
stambanorna. Innebörden var att Sverige skulle skuldsättas till utlandet men han poängterade 
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att järnvägarna var ett ”outgrundligt villkor” för välstånd. Tidigare hade Sveriges regenter ofta 
vänt sig till andra länder för att finansiera krig medan i detta fall handlade det om att bekosta 
ett nationellt järnvägssystem. Kritikerna var många till Gripenstedts tal i Riddarhuset och det 
var från dessa kritiska röster som talet blev allmänt känt som Gripenstedts 
blomstermålningar45.  

Det hade tagit flera år innan opinionen vänt till att bevilja inhemska lån för de första 
stambanorna, men en utländsk skuldsättning var en helt annan sak och väckte starka 
reaktioner från alla ständer. Gripenstedt hade oturligt nog den sämsta möjliga start för sin 
process att övertyga kritikerna. Redan lite drygt ett år efter blomstermålningarna i Riddarhuset 
inträffade en internationell handelskris och Sverige drabbades av akut penningbrist. Landets 
järnmanufakturer och ståltillverkning drabbades av att priserna pressades ner tillsammans 
med vinsterna och kolpriser höjdes. Överlag slog krisen hårt mot fabrikerna men sjöfarten 
blev hårdast drabbad på grund av betydande minskad handel med export och importvaror.    
Detta beskrevs i 1856–60 års sammandrag av landshövdingeberättelser bero på den friare 
tullagstiftningen som omöjliggjort svenska varors konkurrens med utländska varor på 
världsmarknaden46.                

Gripenstedt förutspådde att handelskrisen inte skulle vara länge eller påverka den svenska 
ekonomiska utvecklingen långsiktigt. Hans profetia slog in och redan efter par år hade det 
värsta från handelskrisen dragit förbi. Framsteg i järnvägsutvecklingen skedd i oktober 1858, 
då en del av den västra stambanan mellan Göteborg-Falköping invigdes. Detta var en positiv 
utveckling för stambaneförespråkarna och visade på att Nils Ericsson gjorde framsteg som 
järnvägschef. En kritiker som sällan förekom riksdagen men som var mer aktiv i den allmänna 
debatten, var Lars Johan Hierta, Aftonbladets grundare och redaktör. Han var i grunden 
liberal. En stor förespråkare av det engelska systemet, senare det amerikanska byggnadssättet, 
samt motsatte sig allt med stambanan och statens involvering som byggherre och ägare. 
Hierta menade att privata jordägare var de som skulle bygga och äga järnvägen, utan 
ekonomiskt stöd av staten47.         

Fram till årsskiftet 1859–60 fördes det mycket debatt om utlandsskuldsättningen gällande 
stambanorna i den allmänna debatten. Dagstidningarna var det främsta forumet där 
riksdagspolitiker skrev livliga debattartiklar. En liberal tidning av namnet Göteborgs handels- 
och sjöfartstidning stödde Gripenstedts tes om staten som entreprenör och ägare av 
stambanor. Tidningen svek heller aldrig Gripenstedt i frågan om utländsk upplåning som 
finansieringslösning. De mer konservativa dagstidningarna Svenska Tidningen, senare Nya 
Dagligt Allehanda, och Dagens Nyheter kritiserade ofta och för jämnan finansminister 
Gripenstedt. Dessa tidningar förespråkade sparsamhet och i järnvägsfrågan, stöddes Lars 
Johan Hierta och Erik Sparre idéer kring ett järnvägsnät baserat på enskilda bolag48.  

Med hjälp av finansminister Gripenstedts nya ekonomiska politik som introducerades under 
handelskrisen år 1857 hade Sverige klarat sig bra under lågkonjunkturen. Den ekonomiska 
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politiken gick bland annat ut på att frigöra räntan, sänka handelstullarna samt införa den 
allmänna hypoteksbanken. Den sistnämnda reformen var första steget för Sverige till ett 
modernt kreditväsende och viktig för att möjliggjort lån i utlandet49. Den lyckade ekonomiska 
polititiken stärkte förtroendet för Gripenstedt och därmed avtog något den negativa synen mot 
utländska skuldsättningen för stambanorna. Detta var tillräckligt för att i 1859–60 års 
riksdagsdiskussioner vinna mandat för att bevilja en process om att uppta lån på 20 miljoner 
riksdaler utlandet och tre miljoner riksdaler inrikes i ett fondsystem50.   

Efter att de utländska lånen blev godkända i riksdagen börjades det att förhandlas om lån i 
främst Tyskland. Problemet som återstod var, vilken spårvidd stambanorna skulle anläggas? 
År 1860–62 riksdagsdebatter handlade mycket om dessa diskussioner. Järnvägschef Nils 
Ericson ansåg att de bredare 1435 mm spåren var nödvändigt för att tågen skulle kunna 
transporteras i snabbare hastigheter och ha möjlighet att transportera större gods. 
Meningsmotståndare till Nils Ericsson var Lars Hierta som förespråkade smalspårig spårvidd 
för att kunna dra ner på anläggningskostnaden som enligt hans mening var alldeles för dyr. 
Det var dessutom onödigt att bygga för brett då det inte fanns behov av så pass stora tåg. 
750 000 riksdaler som genomsnittskostnad per mil var enligt Hierta helt omotiverat utan 
500 000 riksdaler räckte gott och väl för en smalspårig järnväg. Nils Ericsson bemötte hans 
uttalande och menade på att även om genomsnittskostnaden uppgick till 800 000 riksdaler per 
mil var det fortfarande billigt med tanke på vad järnvägarna av samma kvalité kostade i andra 
länder. Det beslutades efter långa diskussioner i riksdagen tillslut att gå på järnvägschef Nils 
Ericssons linje med den mer bredspåriga spårvidden. En avgörande anledning till varför Nils 
Ericsson förslag valdes berodde på resonemanget att, även om spårvidden var 
överdimensionerad med tanke på 1860-talets tågtrafik, fanns det en risk att en smalspårig 
järnväg behövdes breddas längre fram för att klara av tyngre trafik. Ständerna i riksdagen 
gjorde sig mindre hörda i denna fråga förutom att bönderna var emot bredspåriga stambanor 
och från prästerskapet uttalade kyrkoherde Wennerström; ”Här såsom annars leder den breda 
vägen till fördärvet”51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.5	Den	nya	järnvägspolitiken	på	1860-talet  
Den västra stambanans förbindelse mellan Göteborg och Stockholm kunde öppnas under 
hösten 1862. Detta var ett stort framsteg för stambanorna och dess förespråkare samt inte 
minst en enorm prestation för Nils Ericssons. Järnvägschefen hade vid den tidpunkten hunnit 
bli en gammal man och meddelade sin avgång för pensionering kort efter att västra stambanan 
öppnades för allmän trafik i början av november 1862. Ericssons avgång sågs som en stor 
prestigeförlust för statens fortsatta järnvägsbyggen. Förtroendet för staten som byggherre 
sjönk till sådana nivåer att riksdagen vid år 1863 ställde sig positivt till enskilda bolag igen i 
järnvägsfrågan. Problemet återstod bara att det inte fanns några privata bolag eller kapitalister 
med tillräckligt kapital för att finansiera södra stambanans färdigställande, östra stambanan, 
nordvästra stambanan och norra stambanan mellan Stockholm-Uppsala. De tre sistnämnda 
stambanorna röstades igenom år 1862 i riksdagen, då statens järnvägar fortfarande hade bra 

																																																													
49	Ohlsson,	(2013),	s.	11.		
50	Oredsson,	(1969),	s.92.	
51	Oredsson,	(1969),	s.101–104.	



16	
	

politiskt stöd bland ständerna. Det hade nästan gått tio år sedan beslutandet om den västra och 
södra stambanan. Om det skulle byggas fler stambanslinjer kunde inte beslutet skjutas upp 
längre ansåg riksdagen. 

Nils Ericssons avgång blev inte det ända nederlaget för stambanorna i början av 1860-talet. År 
1863 försvårades upphandlingarna med utlandslånet i Tyskland för stambanorna. 
Konjunkturen ute i Europa hade vänt och Tyskland befann sig i konflikt och på gränsen till 
krig med Danmark. Därför kunde Sverige inte förhandla enbart med tyskarna utan att 
Danmark hade reagerat. Lånet kunde inte beviljas förens 1864 med fler involverade länder där 
både Tyskland, England och Frankrike ingick. Några fler stora lån ansågs vara svåra att få till 
skott med tanke på det spända läget i norra Europa. Därför beslutades att inom dem närmaste 
åren endast uppta kortfristiga lån och klara sig med det pengar man hade. Detta gjorde i sin 
tur svårt att fortsätta bygga järnvägen lika snabbt som tidigare och inte heller påbörja arbetet 
på alla stambanslinjer samtidigt. Prioriteringarna blev att färdigställa den södra stambanan 
vilket gjordes i slutet av år 1864 och därefter färdigställa den nordvästra stambanan52.     

De fem nästkommande åren mellan 1865–1870 handlade i mångt och mycket om just 
nordvästra stambanans färdigställande upp till norska gränsen. På den norra stambanan 
anlades sträckan Stockholm-Uppsala53. Men bygget drog ut på tiden vilket förde med sig 
missnöje och en längtan tillbaka till Nils Ericssons tid, då han blev klar med sina uppdrag 
innan deadline. Anledningarna bakom denna utveckling berodde på att Sverige införde 
tvåkammarriksdagen där bönderna fick större makt. Deras ställningstagande i järnvägsfrågan 
hade sedan dess introduktion till riksdagen i slutet på 1840-talet varit att motsätta sig ett 
järnvägsnät i Sverige, på de flesta punkter. När det kom till förbättrade kommunikationer ville 
bönderna ha förbättrade landsvägar. Generellt i ekonomiska frågor stod bönderna för 
sparsamhet vilket fick det ännu svårare att bevilja utländska lån till stambanorna. Det skedde 
också ett antal missväxter i mitten på 1860-talet, vilket fick förödande konsekvenser för riket 
med svår svält och de största emigrationsvågorna någonsin. Ytterligare försvårade 
omständigheter blev det för stambanorna när dess största företrädare Johan August 
Gripenstedt efter tio år som finansminister, 1856–1866, avgick.  

En mycket uppseendeväckande motion blev i riksdagen år 1869 underlag för den ändrade 
riktning som järnvägsbyggena tog under 1870-talet. Motionen som hade författats av en 
sympatisör till von Rosen, nämligen Erik Sparre. Han menade att stambanans framryckning i 
Bergslagen och längs östersjökusten hade gett upphov till arbetslöshet då byggena under 
1860-talet hade skett ryckigt beroende på när staten fick pengar till järnvägarna och när sedan 
pengarna tog slut. Dessutom kritiserade han staten för att inte använt lokalt material som 
slipers och järnvägsräls i byggena. Det fanns gott om skog och järnmanufakturer runt om i 
Bergslagen bland annat. Istället importerades mycket av byggnadsmaterialet från utlandet. 
Detta besvarades med att de svenska produkterna, främst rälsen, var alldeles för dyr för att 
kunna konkurrera med de utländska varorna. Erik Sparre lade vidare fram en rad anledningar 
varför järnvägsbyggandet skulle övertas av enskilda bolag. Han menade att enskilda bolag 
kunde bygga järnvägen billigare och snabbare, använda mer svenskt byggnadsmaterial och 
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undvika onödig skuldsättning till utlandet genom obligationsförsäljning inom landet. Något 
paradoxalt menade Sparre att staten inte skulle äga eller bygga järnvägen utan låta enskilda 
bolag anlägga och sedan äga järnvägen i 40 år, därefter skulle järnvägen falla i statlig ägo. 
Detta innebar att om Sparres motion hade godkänts skulle staten tillslut äga hela Sveriges 
järnvägssystem. Motionen mötte därför mycket kritik eftersom det ansågs allt för omfattande 
för staten att kontrollera hela det nationella järnvägssystemet. Enskilda järnvägar förekom och 
byggdes runt om i Syd- och Mellansverige under den tidsperioden men dessa enskilda 
järnvägar var för staten mindre betydande och hade varierande spårvidder. Erik Sparres 
motion gick aldrig igenom riksdagen även om den stöttades av högt uppsatta politiker och 
statsutskottet. Men hans motion gick inte obemärkt förbi. Motionen ledde till att kung Karl 
XV begärde en utredning för understöd till enskilda järnvägar. Den skapade också en plan för 
fortsatt bygge av enskilda banor med statligt understöd54. 

 

3.	Järnvägsfrågan	och	järnvägsbyggande	mellan	år	1870–1890	 
Fram till år 1870 hade flera intensiva debatter i riksdagen förekommit angående 
järnvägsfrågan.  Det hade förlöpt lång tid att vinna majoritet i avgörandet om att börja anlägga 
stambanorna men beslutet gick tillslut igenom och byggandet kunde komma igång. Fram till 
1870-talet var det främst stambanor utformade av staten som byggdes. Under de kommande 
decennierna skulle järnvägsbyggandet präglas av en annan utveckling. I det nästkommande 
avsnittet kommer politiken och statens roll i järnvägsfrågan byta riktning, det kommer även 
att ske en expansion av det svenska järnvägsnätet.          

3.1	1870-talets	omvälvande	år	i	järnvägsfrågan	 
I början av 1870-talet hade opinionen vänt från att staten själv skulle bygga stambanor till 
understöd av enskilda järnvägar. Efter att den nordvästra stambanan stod klar år 1870 uppstod 
oroligheter huruvida staten skulle fortsätta bygga den östra och norra stambanan som 
beslutades några år tidigare. De enskilda järnvägsförespråkarnas ökade popularitet räckte 
emellertid inte för att ändra byggandet av den östra och norra stambanan. En röstning i 
riksdagen 1870 avgjorde saken och staten skulle fortsätta byggandet av östra och norra 
stambanan enligt normalspårprincipen på 1435 millimeter. Även om stambansmotståndarna 
inte lyckades stoppa utvecklingen av stambanorna, skulle det senare bli svårare för staten att 
få majoritet för en fortsatt expandering av stambanorna utan kompromisser55. Hur den östra 
stambanan skulle dras beslutades smärtfritt i riksdagen utan några större invändningar. När 
det kom till den norra stambanan uppstod emellertid livliga diskussioner om banan skulle 
anläggas norr eller söder om Mälaren.          

Samma år, 1870, hade riksdagen delat sig i två läger när det gällde järnvägsfrågan och därför 
gjordes en kompromiss när man i riksdagen 1871 beslutade om att staten inte skulle själv 
bygga några nya järnvägar, emellertid skulle de redan påbörjade stambanorna färdigställas, 
den östra stambanan samt den norra. Tidigare samma år hade redan den nordvästra stambanan 

																																																													
54	Oredsson,	(1969),	s.118–124.	
55	Oredsson,	(1969),	s.	132.	
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färdigställts och sammanbindningsbanan i Stockholm56. Inför den nästa regeringsperioden 
1872–1876 beslutades att totalt 10 miljoner riksdaler skulle betalas ut från staten till enskilda 
järnvägar. Vidare fastställdes att de privata järnvägsbolagen kunde ansöka om bidrag från 
staten upp till två tredjedelar av den totala anläggningskostnaden57.   

1872 förlöpte utan några större stridigheter gällande järnvägarna i riksdagen, efterföljande år 
var dock av större betydelse. Inledningsvis hade den ekonomiska konjunkturen blomstrat 
under 1870-talets första år och skördarna gav bra avkastning. Enligt Wermlands läns tidning 
redovisade staten år 1870 över en miljon riksdaler i vinst från sina järnvägar. Stambanorna 
inbringade ett överflöd på ca tre och en halv procent av byggnads- och driftkostnaden. 
Sträckan Göteborg-Falköping var den mest lönsamma som drog in vinst mellan 6–7 procent. 
År 1871 ökade statens inkomster på stambanorna till ett överflöd på fyra procent av 
anslagskapitalet58.  

Vid år 1873 var penningtillgången mycket god i Sverige och intresset för att utöka den 
norrländska stambanan tilltog. En kunglig proposition med förslag om att utvidga 
stambanorna norrut diskuterades i riksdagen samma år. Resultatet av propositionen blev att 
den norra stambanan skulle utvidgas från Storvik till Hybo och vidare till Torpshammar. Hade 
denna proposition infallit några år tidigare hade den troligtvis aldrig godkänts, men med tanke 
på den goda konjunkturen som för stunden rådde gick förslaget igenom och därmed bröts 
beslutet som fattades 1871 att staten inte skulle bygga några fler stambanor. Spårvidden blev 
ett omdiskuterat ämne i denna järnväg och som en kompromiss, för att bespara pengar skulle 
sträckan efter Storvik upp till riksgränsen bli smalspårig. Detta innebar att principen om att ha 
samma spårvidd på all stambanor bröts. Det dröjde dock inte länge innan beslutet ändrades till 
bredspår för stambanorna upp till riksgränsen. Av militärstrategiska skäl ansågs tidsförlusten 
vara för stor vid omlastning ifall trupper och krigsmaterial behövdes snabbt skickas norrut. 
Sträckan upp till riksgränsen var inte fast beslutad utan det skulle krävas en omfattande 
utredning innan den exakta sträckan kunde presenteras. Vid år 1875 kunde sträckan från 
Storvik upp till Krokom fastslås59.         

I mitten av år 1875 stod alla statens planerade stambanor färdiga som hade fastslagits tidigare 
av 1854 års riksdag. Järnvägsnätet som sträckte sig i södra och mellersta delarna av Sverige 
utgjorde totalt 146,75 mil inklusive militärjärnvägen mellan Skövde och Karlborg som 
färdigställdes år 1876. Totalt hade 124,5 miljoner riksdaler spenderats, vilket motsvarade en 
budgetöverskridning på fyra miljoner kronor. Främst var det sammanbindningsbanan i 
Stockholm som stod för det största budgetöverskridandet medan den nordvästra stambanan 
förhöll sig bäst inom budgeten60.  Den första halvan av 1870-talet rådde järnvägsfeber. Hela 
122 miljoner kronor lades ner på enskilda järnvägsprojekt varav kulmen uppnåddes år 1874 
med 44 miljoner kronor som spenderades. Finansieringen bestod av 90 procent inhemsk 
upplåning61. Det enskilda järnvägsnätet ökade explosionsartat under denna period. I slutet av 
																																																													
56	Welin,	(1906),	s.	134–136.	
57	Welin,	(1906),	s.	126.	
58	Wermlands	läns	tidning	1872-01-10.	
59	Welin,	(1906),	s.	142–145.	
60	Welin,	(1906),	s.	136–137.	
61	Oredsson,	(1969),	s.	164.	
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år 1870 var det enskilda järnvägsnätet 590 kilometer långt. När år 1875 nådde sitt slut var den 
siffran uppe i 2168 kilometer62.  

Greve von Rosens gamla järnvägsbolag, Köping-Hult järnvägsaktiebolag, hamnade år 1873 i 
trubbel igen. Redan under 1850-talet hade samma järnvägsbolag, The loyal swedish railway 
company som det hette på engelska, begått avtalsbrott. Det var då främst den engelska 
direktören för bolaget som gjorde sig skyldig till brottet. 1873 hade oärligheter förekommit 
ännu en gång med värdepappersmygel, där en svensk huvudsakligen misstänktes. Wermlands 
läns tidning beskrev händelsen enligt följande:    

  ”En julklapp af mindre behagligt slag har drabbat Köping—Hult jernväg. Bolaget (The 
loyal swedish railway coinpany, såsom det i England heter) har nemligen blifvit lagsökt. Vi 
erinra, säger nämnda tidning, att det- ta bolag, som började sin bana under mycket vidriga 
omständigheter, plötsligt fann sig. i följd af direktören Sadleirs bedrägerier och andra 
tillstötande omständigheter, betryckt af en oviintadt stor ansvarig- betssamma. Det hade en 
betydlig aktie- summa, en stor myckenhet företrädesaktier och en mängd obligationer uic. 
Aktieegarnas, hafva dock till en tid ej låtit höra af sig. Man böljade tro, att de svenska obli- 
gationsinnehafvarne beslutit sig för att vara lika hyggliga i detta fall som engelsmännen. Den 
24 december fick länsstyrelsen i Örebro i sitt lagsökningsdiarium anteckna, att en herre med 
namnet Axel Jonsson, hvilken förmäler sig vara innehafvare af 100 stycken obligationer, 
lagsöker bolaget på en del äldre räntekuponger. Att häröfver förklara sig bar bolaget erhållit 
två månaders tid. Lagsökningen är, slutar i och för sig en obetydlighet, men betänklig derför 
att sedan isen är bruten, antagligen hela obligationsmassan följer efter. Och då måste bolaget 
antingen vidkännas en betydlig utgift, kanske halfannan million, eller ock afträda sin 
egendom, som så länge kostat uppoffringar och bekymmer, just då den börjar blifva mera 
lofvande. Man motser i Örebro med stort intresse lösningen af denna fråga63”          

Incidenter som den ovanstående spelade stambaneförespråkarna i händerna. Dessa menade att 
det inte gick att lita på korrupta enskilda järnvägsbolag, eftersom de satte sin egen vinst 
framför rikets fördelar. Trots att vissa enskilda bolag inte helt följde lagen var opinionen 
under 1873 fortfarande övervägande positiv för enskilda järnvägsbolag. Kompromissen som 
gjordes 1871 innebar att staten skulle öka understödet till de enskilda järnvägarna. Vid 1870-
talets utgång hade staten verkligen levt upp till detta eftersom 122 miljoner riksdaler hade 
betalats ut under de goda åren av årtiondets första hälft. Ytterligare 88 miljoner riksdaler 
betalades ut till enskilda järnvägsbolag under den andra hälften av 1870-talet. De enskilda 
järnvägsbolagen började så småningom uppvisa ohållbara tendenser. Flertalet bolag blev helt 
beroende av statens tillskjutande av kapital och när inga kontanta medel tillfördes, erbjöds 
bolagen att bli uppköpta av staten. Under åren 1878–1879 inkom motioner om 30 miljoner 
riksdaler för statsuppköp av privata järnvägar. Alla statsuppköp beviljades inte och 
konsekvensen blev att flertalet privata järnvägsbolag gick i konkurs. År 1879 ansökte flest 
bolag om extra understöd och statsuppköp, exempelvis beviljades den största privatbanan i 

																																																													
62	BiSOS	L,	Statens	järnvägstrafik.	1891.	
63	Wermlands	läns	tidning,	1873-01-11.		
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Sverige, Bergslagsbanan, ett statslån på 6 miljoner riksdaler för att få banan färdigställd då 
dess bygge hade dragit ut på tiden på grund av penningbrist64.  

Under 1870-talet fick de enskilda järnvägarna också ett uppsving tack vare kommunernas 
ökade intresse av järnvägarna. Med dessa kommunikationsleder kunde mobiliteten förbättras i 
kommunerna och det var även på lång sikt en god inkomstkälla. Redan år 1862 efter 
kommunallagarna inrättning fanns det möjlighet för rikets kommuner att bli involverade och 
främja järnvägsbyggandet av enskilda banor. Intresset blommade däremot upp först mot slutet 
av 1860-talet och under 1870-talet var kommunintresset som störst. Det förekom i vissa 
kommuner att det kommunala understödet kunde uppgå till hela 70 procent av totala 
aktieteckningen. År 1906 uppgick 22 procent av de enskilda järnvägarnas skulder som 
Sveriges kommuners andelar av aktiekapitalet. Speciellt en landshövding i Älvsborgs län, Eric 
Sparre, var väldigt pådrivande för ett ökat kommunalt engagemang i järnvägen vilket han var 
lyckades med i sitt eget län. Motståndare till kommunernas involvering möttes från ett 
politiskt perspektiv av de konservativa som menade att järnvägsbyggande inte var 
kommunernas uppgifter65. Ett tidigt exempel på kommunalt engagemang i järnvägen var 
Uddevalla stad som år redan år 1862–1863 bidrog med 500 000 riksdaler till den enskilda 
järnvägen mellan Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga66.  

Sammanfattningsvis avslutades aldrig stambanebyggandet som det egentligen fastställdes år 
1870. Detta eftersom den norrländska stambanan beslutades att förlängas. Stambanornas 
popularitet ökade igen mot 1870-talets slut som följd av de privata järnvägsbolagens 
missöden. Ekonomiska oroligheter ansågs vara en orsak till de enskilda järnvägsbolagens 
motgångar. På grund av bristande finansiering i flertalet enskilda järnvägar tilltog statens krav 
att kontrollera de privata järnvägsbolagen. Avkastningskraven för främst den norrländska 
stambanan blev allt mer intressant under 1870-talet vilket ledde till en höjning av taxorna. 
Även om opinionen talade för statsbanor under 1970-talets slut fanns det fortfarande ett visst 
motstånd. Detta grundade sig i den infekterade konflikten gällande förlängningen av 
stambanan som ansågs bli allt för kostsam och eventuellt inte klara av sina driftkostnader67.        

3.2	1880-talets	järnvägspolitik:	staten	ger	en	räddande	hand 
Under det tidiga 1880-talet gjorde staten ett antal stora uppköp av enskilda järnvägar. 
Anledningarna kunde bero på likt tidigare, att enskilda järnvägsbolag ansökte om att få bli 
uppköpta när skulderna blev alldeles för höga. Men andra faktorer bakom järnvägsuppköpen 
förekom också. När huvuddelen av den norrländska stambanan stod klar upptill Jämtland och 
den norska riksgränsen samt verksamheten hade kommit igång under år 1880. Redovisades i 
december att stambanan hade varit mindre lönsam än beräknat, eftersom stambanan inte 
anknöts till tillräckligt många utskeppningshamnar. Om staten övertog tre smalspåriga 
enskilda järnvägar från den norrländska stambanan ut till hamnarna vid Sundsvall, Hudiksvall 
och Söderhamn skulle det ekonomiska resultatet förbättras radikalt. Detta eftersom staten 
skulle kontrollera hela järnvägssträckan av den viktiga trätransporten, från pålastning till 
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65	Oredsson,	(1969),	s.	181–182.	
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avlastning vid hamnen, utan att passera enskilda järnvägsbolags mellanhänder.         
Järnvägarna behövdes dock breddas till bredspår vilket skulle innebära en dyr kostnad. Bland 
annat därför drogs uppköpen ut på tiden med hårda förhandlingar och alla köp hade 
genomförts först fem år senare år 188568.    

De taxor som höjdes under 1870-talet för att förbättra den direkta avkastningen hade inte lett 
till några märkbara förhöjda inkomster. Allteftersom den norrländska stambanan växte längre 
upp i landet blev inkomsten per banmil ännu sämre. Istället för att höja taxorna ännu mer när 
depressionen under 1880-talets mitt slog till. Ställdes krav på att åter igen se till de indirekta 
vinsterna som järnvägen medförde till samhället. Därför sänktes taxorna på stambanorna. De 
enskilda järnvägarna kunde dock inte dela samma spår som stambanorna. Eftersom de 
privatägda järnvägarna inte kunde sänka taxorna ställde en järnvägskommitté krav på ett totalt 
förstatligande av tysk karaktär på samtliga järnvägar i Sverige. Detta realiserades aldrig 
eftersom kravet inte fick fullt politiskt stöd. Istället blev den fortsatta järnvägsutvecklingen, ur 
ett aktörsperspektiv, ett intimt samarbete mellan staten och företrädare för de enskilda 
järnvägarna69.  

När år 1890 ägde rum uppgick stambanans trafikerade medellängd till 2613 kilometer70, 
medan det enskilda järnvägsnätet uppnådde en totalsträcka på 5405 kilometer71. Statsbanorna 
utgjorde alltså endast 32,59 procent av hela Sveriges järnvägsnät. Kostnaden för att 
färdigställa alla stambanor förutom den norra stambanan uppgick till 124,5 miljoner kronor. 
År 1873 när beslutet om att anlägga norra stambanan fattades, var Sveriges statskuld 125 
miljoner kronor där järnvägsupplåningen stod för absolut största delen av skulden. Pengarna 
hade främst gått till att täcka stambanornas kostnader. Vid slutet av år 1880 var statskulden 
uppe i 221 miljoner kronor. Fortfarande lånades pengar i utlandet för att bygga svenska 
järnvägar men skillnaden var att merparten av de ytterligare drygt 100 miljonerna i 
statskulden, gick till understöd av enskilda järnvägar72. Nedan i tabell 1 visas en tabell över 
det svenska järnvägsnätets utbyggande uppdelat i stambanor, enskilda järnvägar och samtliga 
järnvägars längd. 
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Tabell 1. Järnvägsnätets utbyggnad i Sverige mellan 1856–1890    

 

Källa:	Avskriven	tabell	från	BiSOS	H,	Femårsberättelser	sammandrag,	1886–1890.	

Sammanfattningsvis präglades utvecklingen mellan 1870–1890 av en stark expansion av det 
enskilda järnvägsnätet tack vare en gynnande politik under tidigt 1870-tal. Samtidigt 
expanderade det statliga järnvägsnätet uppåt i landet med den norra stambanans tillkomst, 
trots beslutet om att inte anlägga några fler stambanor under samma decennium. De enskilda 
järnvägarna fick ett starkt uppsving i början av perioden men på grund av ekonomiska 
missöden och järnvägsprojekt som rann ut i sanden övergick opinionen till stambanorna igen. 
Statskulden nästan fördubblades under denna period eftersom statsunderstödet till enskilda 
järnvägsbolag tilltog. När pengarna tog slut bland vissa enskilda järnvägsbolag kunde staten 
köpa bolaget med lånade pengar för att täcka skulderna och sedan färdigställa järnvägen. 
Tillskottet av kapital skedde därför två gånger till vissa enskilda järnvägsbolag, vilket ofta 
slutade med en kostsam historia för statens utlåning till privata aktörer.    

 

4.	Saten	och	järnvägen		
I detta kapitel fastslås de motiv för statens involvering i järnvägsfrågan och vad som talade 
emot staten att beblanda sig med järnvägsutveckling. Några motiv har kort nämnts i tidigare 
kapitel 2 och 3, men har inte vidare utvecklats eller förtydligats. Detta är något som kapitel 4 
kortfattat kommer att göra.    	

4.1	Varför	statligt	engagemang	i	järnvägen?	 
I Lena Andersson-Skogs avhandling om SJ, järnvägspolitiken och den ekonomiska 
omvandlingen efter 1920, beskriver hon att under hela 1800-talet fanns det inte något uttalat 
långsiktigt mål i järnvägspolitiken, men det fanns näringspolitiska och samhällsekonomiska 
motiv för statsbanorna för att undvika vingleri och planlöshet i järnvägsfrågan73. I 
stambanornas begynnelse menade Andersson-Skog att det var viktigt att: skapa goda 
kommunikationer och förbättra förbindelserna mellan de mest utvecklade regionerna i 
Sverige med ett modernt nationellt transportsystem.74 Avsikten var emellertid att både 

																																																													
73	Andersson-Skog,	(1993),	s.	38.		
74	Andersson-Skog,	(1993),	s	39.	

Stats- Enskilda Samtliga	 Stats- Enskilda Samtliga	
banor banor banor banor banor banor
Längd	i	km	vid	periodens	slut Tillväxt	under	perioden	i	%

1856 32 34 66 - - -
1857-1860 303 204 507 847 500 668
1861-1865 869 416 1285 187 104 153
1866-1870 1118 590 1708 29 42 33
1871-1875 1513 2168 3681 35 267 116
1876-1880 1956 3923 5870 29 81 60
1881-1885 2385 4505 6890 22 15 17
1886-1890 2613 5405 8018 10 20 16
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sjötransporter och järnvägstransporter skulle komplettera varandra för att maximera de 
ekonomiska förutsättningarna för vardera transportsystem. Därför fanns ett antal 
gemensamma städer och orter där de båda transportsystemen möttes. För att inte konkurrera 
med etablerade sjötransporter anlades de första stambanorna långt ifrån kuster, kanaler och 
sjöar.75 Oredsson menade att denna typ av argumentation ställde sig många bönder i riksdagen 
sig kritiska till och de ansåg att järnvägarna endast skulle gynna de orter som järnvägarna 
drogs igenom. Om dessutom skattemedel skulle användas som en del i finansieringen av 
statens järnvägar skulle detta också innebära ökade klyftor mellan fattiga och rika. Det var 
bättre om staten satsade på att förbättra landsvägarna istället för onödiga kanal- och 
järnvägsprojekt76.  

Sverker Oredsson har även han diskuterat i sin avhandling vikten av att undvika vingleri och 
planlöshet i järnvägsfrågan, vilket tidigare nämnts i kapitel 2. Med detta menades att 
järnvägsfrågan inte skulle läggas privata aktörers händer utan vidare kontroll, eftersom då 
skulle Sverige få en liknande kaosartad järnvägsutveckling som i England under 1840-talets 
railway mania77. För att undvika detta scenario i Sverige var det alltså viktigt för staten att 
kontrollera hur järnvägarna byggdes runt om i landet och se över hur järnvägsverksamheten 
skulle bedrivas. 	

Oredsson menade vidare att billiga transportmöjligheter var ett annat viktigt argument för 
stambanorna. Staten hade inte intresse av att utnyttja statsbanorna som en ekonomisk 
katalysator för statskassan, med hjälp av höga biljettpriser för passagerare och dyra 
godstransporter. Tvärtom skulle persontrafiken och fraktkostnaderna vara billiga78. Med låga 
fraktkostnader kunde produktionen i näringslivet gynnas och mobiliseringen av arbetskraft 
underlättas med billiga resekostnader. Därav sågs de indirekta vinsterna av stambanorna som 
viktigare för riket i helhet än att ta ut dyra biljett- och fraktpriser.  

Det fanns även militärstrategiska anledningar för staten att bedriva järnvägsverksamhet vilket 
både Sverker Oredsson och Lena Andersson Skog påpekar. Det militärstrategiska kortet för 
järnvägar i statlig regi var av ytterst vikt. I ett rent försvarsintresse var det nödvändigt för 
staten att kontrollera järnvägen som anlades mellan de flesta av Sveriges försvarsstrategiska 
orter. Järnvägen var det dåvarande snabbaste transportmedlet på land vilket innebar att det var 
högst lämpligt för trupptransporter och krigsmaterial. I riksdagsdebatterna redan 1853–54 togs 
de militära aspekterna upp vad järnvägen kunde bidra med till försvaret. Det var just 
försvarsintresset i 1855 år järnvägskommitté som blev en avgörande faktor till kommitténs 
betänkande angående statens utformning av stambanorna. De militärstrategiska motiven med 
järnvägslinjerna kan ha vägt extra tungt då det var en högt uppsatt militär, generalmajor Carl 
Fredrik Akrell, som var ordförande i kommittén. Riksdagen beslutade slutligen år 1856 att gå 
på järnvägschef Nils Ericssons linje där de militärstrategiska aspekterna hade mindre 

																																																													
75	Andersson-Skog,	(1993),	s	39.	
76	Oredsson,	(1969),	s	221–222.	
77	Se	kap,	2.2 Järnvägsfrågan kompliceras under 1850-talet,	och	1.1.2 Järnvägsbyggande i tidigare forskning: 
mellan stat och marknad. 
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betydelse79. Åtminstone har två stambanor har anlags där försvarsintresset spelat en helt 
avgörande roll, dessa är järnvägslinjerna mellan Skövde-Karlsborg och Sollefteå-Luleå80.   

Motiven för staten att bli en central drivkraft i järnvägsutvecklingen finns alltså enligt min 
mening i dessa fyra ovanstående argument för stambanorna. Varför staten involverades i 
järnvägen berodde alltså dels på att utveckla kommunikationslederna i Sverige och förbinda 
de mest utvecklade regionerna. Det var nödvändigt att staten att behöva kontrollera 
järnvägsutvecklingen för att undvika vingleri och planlöshet i järnvägsfrågan. Om staten 
byggde järnvägar och bedrev egen verksamhet med mål att skapa billiga transporter skulle 
samhället gynnas med hjälp av indirekta vinster där både befolkningen och företagen skulle 
befrämjas. Slutligen fanns det militärstrategiska anledningar att inte låta utländska kapitalister 
få inflytelse på dem svenska järnvägarna och för att vid behov, snabbt kunna transportera 
trupper och krigsmaterial.  

Mot de statliga stambonarna berättar Oredsson att det ofta figurerade argumentet att staten 
inte skulle bedriva industriell verksamhet, vilket var de politiska motståndarnas syn på 
järnvägen. Detta försvarades dock av bland annat av finansministern Gripenstedt som såg att 
statens agerande i järnvägen endast var basinvesteringar rörande alla näringsgrenar. Eftersom 
järnvägen skulle serva samhället och företagande i det långa loppet och inte användas som 
kassako för staten. Gripenstedt drog gärna en liknelse mellan statens järnvägar och 
telegrafverket för att beskriva järnvägarnas betydelse för det allmännas gagn. Under senare 
delen av 1800-talet blev det även bestämt att järnvägen inte skulle ses som en industriell 
verksamhet utan som allmänna vägar enligt regeringsbeslut. Vilket underlättade 
kommunernas inblandning i järnvägsbyggande då de inte fick stödja privata industriella 
företag men allmänna vägbyggnadsprojekt81.  

I kapitel 2 och 3 har uppsatsen tagit upp ett antal motargument som fanns mot statens 
agerande i järnvägsutvecklingen. I detta stycke sammanfattas de viktigaste motargumenten. 
Det som under slutet av 1850-talet talade emot det statliga järnvägsbyggandet var 
finansieringen. De för dåtiden enorma utlandslånen var en avskräckande faktor för 
stambanorna. Rädslan för skuldsättning utomlands var påtagande Det var just finansieringen i 
utlandet som mötte stort motstånd. Den alternativa finansieringslösningen som presenterades 
var inhemsk upplåning men kapitalmängden hade då troligtvis inte räckt till, dessutom skulle 
Sveriges företag påverkats negativt om de lånade ut så pass mycket kapital till statens 
järnvägsprojekt. Andra kostnadsargument mot stambanorna och det statliga byggandet fördes 
av enskilda järnvägsförespråkare som Eric Sparre och Lars Hierta bland annat. Detta handlade 
om statens onödigt breda spårvidd på över 140 centimeter vilket ansågs vara alldeles för brett. 
Om spårvidden minskade ett tiotal centimeter kunde pengar sparas och utlandsskulden 
minskas fenomenalt. En bredspårig vidd mellan järnvägsrälsen innebar visserligen en för 
tiden överkapacitet av vad loken kunde frakta. Argumenten bemöttes av bland annat 
finansminister Gripenstedt som menade att även om staten bygger bredare än nödvändigt för 
tiden, skulle framtidens trafik bli tyngre. Därför var det lika bra att bygga en bred järnväg med 

																																																													
79	Oredsson,	(1969),	s.	225–226.	
80	Andersson-Skog,	(1993),	s	38–40.	
81	Oredsson,	(1969),	s	213–214.	
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hög fraktkapacitet för att slippa bredda spårvidden i framtiden vilket alltså skulle medföra 
dubbla kostnader82.    

Nu efter att det nationella järnvägsbyggandet har redogjorts under åren mellan 1840–1890 och 
varför staten blev involverad i järnvägsfrågan, är det lämpligt att övergå till att diskutera den 
regionala järnvägsutvecklingen i kapitel 5–7. Nedan kommer jag att studera den regionala 
utvecklingen kopplad till järnvägsbyggandet i Närke i kapitel 5, Värmland i kapitel 6, och 
Bohuslän i kapitel 7. Detta med hjälp av offentlig statistik, landshövdingeberättelser och lokal 
dagspress mellan perioden 1856–1890, samt utifrån Eli Heckschers avhandling om järnvägens 
ekonomiska betydelse för Sverige skriven 1906.    

 

5.	Järnvägsbyggandet	i	Närke	 
I Närke anlades under 1800-talet flera viktiga enskilda järnvägar som Bergslagernas järnväg 
och Nora-Karlskoga järnväg. Utöver de enskilda järnvägarna drogs även den västra 
stambanan med bibana upp till Örebro, och delar av den nordvästra stambanan genom Närke. 
Landskapet priviligierades tidigt med järnvägar, redan år 1856 kunde den enskilda järnvägen 
mellan Örebro och Arboga öppnas. Bolaget bakom denna järnvägsrutt var Greve von Rosens 
företag, Kungliga Svenska Aktiebolaget för Jernväg mellan Köping och Hult. När det gällde 
anläggning av Nora-järnvägen skrev Nora Stads och Bergslags tidning år 1866 att behovet för 
att bygga en järnväg i länet var stort men någon vidare utveckling av argumentet angavs 
aldrig. Däremot gav tidningen en inblick hur skapandet av företaget som byggde järnvägen 
gick till. Bolaget bildades med egna medel för att anlägga den första järnvägssträckan och var 
inget lyxföretag som fick ekonomiskt stöd utifrån. Planeringen av järnvägssträckningen var en 
lugn historia då ”…/ingen strid på liv och död, om vägen skulle gå till min eller din stugdörr, 
såsom vid de vägar som utan verkligt behof byggas på hela rikets bekostnad.83” Tidningens 
tydliga ställningstagande mot statens understöd till enskilda järnvägsbolag och mot 
stambanorna, med dess långdragna diskussioner om utformningen av järnvägsnätet, var 
påfallande.       

5.1	Landshövdingens	syn	på	järnvägens	roll	i	Örebro	län 
När jag har studerat järnvägarna i Närke har jag bland annat utgått ifrån de mycket 
informativa landshövdingeberättelserna som skrevs vart femte år och finns digitaliserade från 
år 1856. Närke hade dock fått järnvägar innan den första tillgängliga 
landshövdingeberättelsen författades, vilket betyder att jag inte kan ge en klar bild på vilka 
förhoppningar som fanns eller synen på järnvägen, innan den introducerades i länet. Åsikten 
om järnvägen innan den etablerades i Närke kan ha varit annorlunda än mot de som uppstod 
efter att järnvägarna anlagts och börjat brukas.   

I landshövdingeberättelsen från 1856–1860 över Örebro län, såg landshövdingen positivt på 
länets fortsatta malmexploatering då ett belgiskt gruvbolag hade etablerat sig intill länets 

																																																													
82	Se kap 2. Staten och järnvägspolitiken mellan åren 1845–1870, och kap 3. Järnvägsfrågan och 
järnvägsbyggande mellan år 1870–1890.	
83	Nora	stads	och	Bergslags	tidning,	No:1	31/3–1866.	
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gruvområden. Efter 1857 hade gruvnäringen tilltagit mycket på grund av att bolaget anlagt en 
elva mil lång järnväg till Vättern som kunde forsla malm och mineraler mycket snabbare än 
med häst och vagn. Järnvägen från Nora till Örebro och vidare till Arboga beskrevs också 
som viktig för malmtransporter efter invigningen år 1857. Med öppnandet av denna 
järnvägsbana kunde även minskad ångbåtstrafik märkas när ett passagerarfartyg och ett 
lastfartyg fick upphöra att trafikera sträckan mellan Örebro och Stockholm Det ända negativa 
som landshövdingen utryckte sig om järnvägarna var att de bidrog till ökade arbetskostnader 
för jordbrukarna då järnvägen efterfrågade mycket arbetskraft. Konkurrensen om 
arbetskraften ökade helt enkelt mellan jordbruket och rallarna84.  

Landshövding Carl Åkerman förhöll sig positiv i den första digitaliserade 
landshövdingeberättelsen mellan 1856–1860 till fortsatt järnvägsutbyggnad, han skrev i 
berättelsen år 1862 följande optimistiska ord om den fortsatta utbyggnaden av järnvägar i 
Örebro län: ”Nora njuter redan förmånen af direkt jernvägsförbindelse med städerna Örebro 
och Arboga. Då genom anläggning af föreslagen jernväg från Frövi station å jernvägen 
Köping-Hult till Lindesberg, en anläggning, för hvilken staden och orten ifrigt arbeta, denna 
stad äfven kan komma i åtnjutande af samma fördel, skall den otvifvelaktigt blifva en mäktig 
häfstång för stadens och kringliggande bergslagers utveckling och förkofran. Blefve denna 
jernväg sedermera utsträckt norrut till Nya Kopparberget, skulle än vigtigare fördelar 
tillskyndas äfven det allmänna genom den möjlighet,som sålunda bereddes, att utan nästan 
oöfvervinneliga svårigheter och ruinerande fraktkostnader bringa dessa bergslagers rika 
produkter i verldsmarknaden”85. 

Vidare beskrev landshövdingen i 1866–1870 års femårsberättelse att flertalet utländska 
järnvägsbolag hade fått kungliga majestäts godkännande att anlägga järnvägar i länet. Bland 
annat hade ett engelskt bolag fått tillstånd att anlägga en järnväg mellan Lindesberg-Frövi och 
upp till Ludvika. Järnvägarna fortsatte vara mycket viktiga för bergshanteringen även om 
efterfrågan på olika typer av malm hade minskat på grund av dålig konjunktur. Landsvägarna 
i Närke beskrevs som övergripligt dåliga, speciellt i bergslagen. Detta berodde på enligt 
landshövdingen dåligt underlag och bristande resurser för landsvägsreperationer. Han antydde 
i sin berättelse att då den tunga transporten hade minskat på landsvägarna med anledning av 
järnvägarna övertog de tyngre lassen. Behovet var därmed inte så stort att reparera de vanliga 
grusvägarna. Läser man mellan raderna ansåg landshövdingen att det var bättre att prioritera 
järnvägarna istället för gamla landsvägar. Men inom några år hoppades han på att allmänna 
vägreperationer skulle komma skott även om det in en snar framtid inte skulle prioriteras. 
Gästgiveriverksamheten hade under åren 1866–1870 lidit svårt med stor minskning av 
utgående hästar eftersom andra befordringsmedel hade tillkommit. Där syftade 
landshövdingen på att länets järnvägar övertagit andelar av gästgiveriernas 
persontransportverksamhet. Stambanorna och de enskilda järnvägarna hade även under 
samma tidsperiod övertagit all transport av post. De åtta kvarvarande postgårdarna hade blivit 

																																																													
84	BiSOS	H,	Befallningshavandes	femårsberättelser,	Närke,	1856–1860.	
85	BiSOS	H,	Befallningshavandes	femårsberättelser,	Närke,	1856–1860.		
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tvungna att läggas ned och deras posttransporter om 1856 mil årligen skulle i fortsättningen 
skötas med hjälp av järnvägen och vissa gästgiveritransporter86.    

I 1876–1880 års femårsberättelse följde järnvägsutvecklingen samma trend som i övriga 
Sverige. Ett antal mindre olönsamma järnvägssträckor gick i konkurs eller köptes upp av 
staten. Exempelvis berättar landshövdingen att den tidigare enskilda järnvägen mellan 
Hallsberg-Motala-Mjölby köptes upp av staten år 1879. Några nya stambanor anlades inte 
inom Örebro län under perioden, däremot utökas de enskilda järnvägsnätet med en 
förlängning av Bergslagsbanan, mellan Ludvika-Falun87.   

Lindesbergs allahanda rapporterade år 1875 om de förfärligt många järnvägsolyckor som 
drabbat Sverige och länet. Det nämndes att två olyckor vid den östra samt södra stambanan 
hade inträffat och att det var nära att det skedde två olyckor till utanför Växjö samt 
Hässleholm. Speciellt togs det upp en allvarlig olycka som hade inträffat vid Lagerlunda. Med 
anledning av olyckorna kritiserade tidningen stambanornas säkerhet88. Olyckor var onekligen 
vanligt förekommande längs järnvägarna, det var nödvändigtvis inte tågkollisioner utan 
olyckorna var ofta personskador eller enskilda dödsfall. Bara på statens järnvägar dog minst 
ett tiotal personer varje år i Sverige mellan 1856–189089.       

5.2	Eli	Heckschers	syn	på	järnvägens	betydelse	för	Örebro	län 
Heckscher mäter i sin avhandling ekonomisk tillväxt i form av befolkningsökning och olika 
näringsverksamheters utveckling. Den allra viktigaste inkomstkällan för Närke beskrev Eli 
Heckscher som exploateringen av malm och järnindustrin. Utan dessa skulle inte järnvägarna 
för länet vara av större betydelse.  

Den västra stambanan som löper genom Närke menade Eli Heckscher hade liten inverkan på 
befolkningsökningen och intog aldrig någon viktig ställning i länet. Uppgången i 
befolkningsökningen för stationssocknarna var dock god i och med att stambanan 
färdigställdes, men under perioden innan järnvägen anlades, ökade befolkningsmängden i 
samma takt. Därmed drog Eli Heckscher slutsatsen att den västra stambanan inte bidrog till 
ökad ekonomisk tillväxt i form av befolkningsökning bland stationssocknarna i Örebro län90. 
Befolkningsökningen i Örebro län följde den s-liknande utvecklingskurvan som i flertalet 
andra län. Före järnvägens tid var befolkningsmängden i hela länet i svag nedgång, under 
byggnadstiden möttes kraftig uppgång och under trafikperioden stillastående. I och med att 
Närkes befolkningsökning har varit näst intill stillastående perioden efter att järnvägarna 
färdigställts, fram till 1906. Menade Heckscher på att Närke var ett typexempel där stambanor 
och enskilda järnvägars betydelse har varit näst intill obefintlig för länet, trots två centrala 
bredspåriga järnvägslinjer, Bergslagsbanan och Nordvästra stambanans genomfart91. 
Tillväxttalen i befolkningsökning för alla järnvägsocknar längs med den Västra stambanan var 

																																																													
86	BiSOS	H,	Befallningshavandes	femårsberättelser,	Närke,	1866–1870.	
87	BiSOS	H,	Befallningshavandes	femårsberättelser,	Närke,	1876–1880.	
88	Lindesbergs	allehanda,	1875-12-18.	
89	BiSOS	L,	Statens	järnvägstrafik,	1890.		
90	Heckscher,	(1906),	s.	38.	
91	Heckscher,	(1906),	s.	51.	
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55 procent efter banans färdigställande och 31 procent för den Nordvästra stambanan92. Dessa 
siffror gällde även för Örebro län, men de tillsynes goda tillväxttalen menade Heckscher var 
missledande. Den största socknen som åtnjutit fördelarna av järnvägen var Karlskoga socknen 
med dess järnindustri, denna ort berörde endast stambanan en liten del av. Istället var det den 
enskilda järnvägen mellan Nora och Karlskoga som bidrog till Karlskogas tillväxt, dessutom 
var flera stora järnverk vid Bofors och Strömsnäs med flera, beroende av denna privata 
järnvägslinje. Endast järnverket vid Strömsnäs kunde dra lika stor nytta av stambanan som 
Nora-Karlskoga järnväg. Därför var de enskilda järnvägarna av större betydelse än stambanan 
när det gällde den betydelsefulla Karlskoga socknen93.         

Om det var något ekonomiskt som järnvägarna bidragit med till Närke var det endast 
järnindustrierna och skoindustrin i Kumla drog nytta av järnvägens tillkomst. Speciellt 
skoindustrins tillväxt i Kumla beskrevs som blommande tack vare stambanan mellan Örebro 
och Hallsberg. 

Andra typer av verksamheter hade fått möta konkurrens beroende av järnvägen. Exempelvis 
började mässingtillverkningen av spik började konkurrera ut den handsmidda nubben, mycket 
på grund av att hemslöjden ”seglivat” börjat försvinna från länet på grund av de förbättrade 
kommunikationerna. Hushållsslöjden minskade även i intresse och ett exempel på det var att 
köpetyger blev allt vanligare och bidrog till att tränga ut de traditionella folkdräkterna. 
Utvecklingen där kunde också härledas till förbättrade kommunikationer genom 
järnvägarna94. 

Min uppfattning av Eli Heckscher avhandling är att han sätter stor tyngd på att 
befolkningsökningen är huvudingrediensen för ekonomisk tillväxt. Även om han visar att 
järnvägen var viktig för transporter av malmer från gruvorna i Bergslagen och järn från 
järnverken samt en del andra industrier. Där Eli Heckscher drar allt för stora slutsatser är då 
han inte vägt betydelsen av vad billigare transporter hade för effekter för samhällsekonomin i 
stort. Billiga, snabba transporter som kunde frakta stora mängder gods, råvaror och produkter 
var en förutsättning för att industrialiseringen ens kunde äga rum. Fler varor kunde sättas i 
omlopp och snabbare transporteras från gruvan eller skogen till fabriksgolvet vidare till 
återförsäljare. Att Heckscher inte lägger större vikt på de minskande transportkostnaderna 
finner jag underligt då han presenterar i sin avhandling en sammanställning av 
Järnvägskommittén från år 1859 över hur mycket billigare frakten blev per ton i och med 
stambanornas verkställande. Tidigare var det forbönder, bönder som bedrev skjutsverksamhet 
och lantbruk, som stod för stora delar av transporterna till lands, som hjälpmedel hade de på 
sin höjd häst och vagn. Lastkapaciteten var därför dålig och transporterna kunde endast göras 
på sin höjd om 20 mil. När det var en eller flera forbönder inblandad i en, till skalan liten, 
transport blev därför frakten per ton dyr. En transport av gods för en forbonde mellan 
Kristinehamn-Örebro efter landsväg på 104 km kostade år 1859 mellan 23–35 riksdaler per 
ton. Samma transport på stambanan var 88 km lång och kostade i snitt 4,5 riksdaler. Sträckan 
mellan Örebro-Stockholm som uppmätte maxlängden om 214 kilometer kostade för en 

																																																													
92	Heckscher,	(1906),	s.30.	
93	Heckscher,	(1906),	s.	43–44.		
94	Heckscher,	(1906),	s.	79–80.	



29	
	

forbonde mellan 62–71 riksdaler per ton, medan stambanas kostnad låg på 5,6 riksdaler per 
ton för sträckan som efter järnvägen var 224 kilometer95. Att påstå att järnvägarna inte hade 
någon betydelse för den ekonomiska utvecklingen i Närke finner jag därmed som en väldig 
förhastad slutsats, med tanke på hur mycket billigare godstransporterna blev efter att 
järnvägsnätet byggdes ut i regionen. Även om inte befolkningsutvecklingen ökade, vilket var 
Heckschers insynsvinkel i sin avhandling, efter järnvägens färdigställande så finns det fler 
metoder att mäta ekonomisk utveckling än med endast befolkningsökning.  

5.3	Ekonomiska	indikatorer	på	järnvägens	betydelse	i	Närke 
Sträckan på Västra stambanan mellan Hallsberg-Örebro har valts för att det var en viktig 
transportled av råvaror, produkter samt med resenärer. Nora-Karlskogas järnvägar har valt 
eftersom dessa järnvägar hade till stor del samma spårvidd som på stambanorna, dessutom var 
det en av Närkes absolut mest viktiga järnväg för järnindustrier. Tidsperioden är vald 
eftersom det var svårt att finna fullständig redovisning av Nora-Karlskogas järnvägsnät innan 
1874 då järnvägen expanderade med en sträcka från Nora till Ervalla. I beräkningar utifrån 
BiSOS L, Statens Järnvägstrafik, har jag tagit fram statistik om inkomsterna per bankilometer 
under de första åren av tillförlitliga data mellan Hallsberg och Örebro på den Västra 
stambanan och på den enskilda järnvägen mellan Nora-Karlskoga-Ervalla. Sträckan mellan 
Hallsberg-Örebro öppnades redan 1863 men på grund av svårigheter att få fram inkomsterna 
fram till år 1869, har jag valt att utgå med det året som startår. Vilket diagram 1 nedan visar.    

Diagram	1.	Tidiga	trafikinkomster	på	stambanan	mellan	Hallsberg-Örebro	respektive	
enskilda	järnvägen	mellan	Nora-Karlskoga-Ervalla 

 
Källa:	Offentlig	statistik,	BiSOS	L,	Statens	järnvägstrafik,	1869–1873	och	1874–1878. 

Resultatet presenterat i diagram 1 visar att stambanans tillväxt ökade stadigt medan Nora-
Karlskogas järnvägars första år var av betydligt sämre utveckling. Anledningen till detta beror 
på lite olika faktorer, exempelvis är det olika årtal för mätningarna där den rådande 
ekonomiska konjunkturen kan ha en avgörande roll för hur mycket gods som fraktades samt 
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inverkat på persontrafiken. Sträckor var av olika längd, 25 kilometer respektive 130 km, 
vilket högst sannolikt medförde en dyrare kostnad och därmed ett avtagande incitament att 
resa den längre sträckan mellan Nora-Karlskoga än mellan Hallsberg-Örebro. En av de 
viktigaste anledningarna förutom den ekonomiska konjunkturen bör vara vad som 
transporterades på de olika sträckorna. Stambanan mellan Hallsberg och Örebro hade fördelen 
att både frakta mycket gods från industristaden Örebro samt att den sträckan var mer 
vältrafikerad av resenärer då både Hallsberg och Örebro till befolkningsantal var större än 
Nora, Karlskoga och Ervalla. Den enskilda järnvägen längre norrut i länet transporterade 
absolut mest järnmalm och järn medan persontrafiken utgjorde en väldigt liten del av de totala 
inkomsterna96 

I det nedanstående diagram 2 visas de fem sista åren av undersökningsperioden mellan 1886–
1890 av samma sträckor. Här rådde alltså samma ekonomiska konjunktur för båda 
järnvägssträckorna, därav bör den faktorn som eventuell felmarginal uteslutas i detta diagram.  

Diagram	2.	Senare	trafikinkomster	på	stambanan	mellan	Hallsberg-Örebro	respektive	
enskilda	järnvägen	mellan	Nora-Karlskoga-Ervalla 

 	
Källa:	Offentlig	statistik,	BiSOS	L,	Statens	järnvägstrafik,	1886–1890. 

Diagram 2 visar att järnvägen mellan Hallsberg-Örebro fortfarande hade större inkomst per 
bankilometer och höll sig runt omkring 10 000 kr per kilometer järnväg, medan den enskilda 
järnvägen mellan Nora-Karlskoga-Ervalla precis passerade 4000 kr per bankilometer år 1890.     
Enligt Heckscher var den enskilda järnvägen mellan Nora-Karlskoga en av Närkes mest 
betydande järnvägar och den Västra stambanan mellan Hallsberg-Örebro i princip obetydlig, 
som tidigare nämnt. Inkomsterna som redovisats ovan talar om en helt annan utveckling där 
stambanssträckan genererade mer än dubbla inkomsterna för varje kilometer järnväg. Men att 
bara studera inkomster i förhållande till järnvägskilometer mäter inte heller enbart ekonomisk 
utveckling utan fler aspekter bör räknas in. Därför har jag utifrån samma material i BiSOS 
undersökt godset som transporterades på järnvägarna mätt i godston per bankilometer. Att 
mäta hur mycket råvaror, produkter material med mera som fraktades längs järnvägen ger ett 
ytterligare perspektiv på järnvägens effekter för den regionala, ekonomiska tillväxten.  

																																																													
96	BiSOS	L,	Statens	järnvägstrafik,	1869–1890.	
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Den enskilda järnvägen mellan Nora-Karlskoga-Nora-Ervalla fanns bra redovisade data av 
centerton per banmil som har omräknats till godston per bankilometer. Men på grund av 
saknande statistik i rapporterna från Statens järnvägstrafik har det inte gått att få ut samma 
enhet mellan Hallsberg-Örebro. Därför har jag valt att studera anlänt och avsänt gods med 
järnvägen mätt i ton från Örebro, för att få en uppfattning om hur mycket gods som kan 
tänkas ha transporterats till Hallsberg. Fördelen att mäta godset till och från Örebro längs 
järnvägen, var att det fanns redovisade data från öppnandet av stambanan ner till Hallsberg år 
1863.  

Detta innebär att nedanstående diagram 3 kommer avspegla de första fem verksamma åren av 
järnvägarna och de femsista åren i undersökningsperioden. Eli Heckschers gick tillväga för att 
mäta regional ekonomisk tillväxt genom att studera stationssamhällena som bildades längs 
järnvägen före, under och efter järnvägens tillkomst. En sådan stationsort var just Örebro som 
växte i invånarantal tack vare järnvägen. Nedan i diagram 3 ska jag mäta Örebros ekonomiska 
tillväxt med hjälp av frakternas utveckling i stället för invånarantal.  

Diagram	3.	Avsänt	och	anlänt	gods	med	järnväg	till	och	från	Örebro		

 	

Källa:	Offentlig	statistik,	BiSOS	L,	Statens	järnvägstrafik,	1863–1867	och	1886–1890	

Med tanke på den valda perioden som jag utgått ifrån 1863–1890, var inte alla järnvägslinjer 
till Örebro färdiga. Därför är det troligt att det avsända och anlända godset till och från staden 
också mätte aktiviteten på bandelen mellan Hallsberg-Örebro. Stambanssträckan mellan dessa 
städer var av betydande mening och tillväxten var god under de första fem åren. Mot slutet av 
undersökningsperioden höll sig frakterna på en relativt jämn nivå och det som avgjorde 1886–
1890 års godslaster, kan bero på att järnvägen hade nått sin maximala potential där 
ekonomiska konjunkturer varit av mer avgörande för hur resultatet blev, än de första åren då 
sträckan mellan Örebro-Hallsberg successivt ökade för att nå full kapacitet. En intressant 
iakttagelse från statistiken i BiSOS var att året innan sträckan Hallsberg-Örebro öppnandes 
1862, fanns det endast en enskild järnväg anknytande från Köping och en privat bibana från 
Nora som gick till Örebro97. Detta år uppgick de anlända och avsända godsen till cirka 3725 
ton, vilket följande år ökade till nästan 10 000 ton. Detta motsvarade en aktivitetsökning på 
över 250 procent ett år efter stambanans öppnade.   

																																																													
97	BiSOS	L,	Statens	järnvägstrafik,	1862.	
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I diagram 4 nedan visas godset som fraktas längs den enskilda järnvägen mellan Nora-
Karlskoga-Ervalla mätt i godston per bankilometer som är en mer exakt enhet för att mäta 
frakttransoporten däremellan.  

Diagram	4.	Fraktat	gods	längs	järnvägen	mellan	Nora-Karlskoga-Ervalla		

  

Källa:	Offentlig	statistik,	BiSOS	L,	Statens	järnvägstrafik,	1874–1878	och	1886–1890. 

Jämfört med sträckan mellan Hallsberg-Örebro visade Nora-Karlskoga inte samma goda 
tillväxt under de första fem verksamma åren. En förklaring till detta kan bero på att det är 
olika tidsperioder som mäts och en skillnad på nästan tio år under de första inledande 
verksamhetsåren. Konjunkturen kan ha haft betydelse på resultatet att det rådde sämre 
ekonomiska omständigheter 1874–1878 än 1863–1867. Detta argument är dock svagt baserat 
på förkunskaper om att det rådde svår svält rådde i Sverige under delar av 1860-talet, vilket 
även minskade den ekonomiska aktiviteten och därmed godstransporter längs järnvägen. Till 
konjunkturens försvar rådde under 1870-talet en lågkonjunktur i Europa vilket kan ha 
påverkat Nora-Karlskogas järnvägar, då de främst fraktade malm och järn på sina järnvägar. 
Mycket av malmen och järnet gick sedan på export. Om efterfrågan på dessa råvaror 
minskade internationellt skulle detta ha inneburit färre järnvägstransporter mellan Nora-
Karlskoga-Ervalla.  

Avslutningsvis var både stambanan och den enskilda järnvägen betydelsefull för Närke och 
bidrog med en större omsättning av gods. Femårsberättelserna gav bland annat en inblick om 
hur järnvägarna bidrog till att förbättra transporter och kommunikationer från de tidigare 
dåliga landsvägarna till nyare järnvägar. Att järnvägen överhuvudtaget inte hade någon 
betydelse för landskapet vore en förhastad slutsats vilket Eli Heckscher var inne på. Utan en 
tilltagande cirkulation av råmaterial och produkter skulle aldrig industrialisering ha kunnat ägt 
rum. Det var järnvägen som var först att göra detta möjligt som ett snabbt transportmedel med 
god lastkapacitet för att ta den viktiga malmen från gruvan i Bergslagen längs Nora-
Karlskogas järnvägar till smältverken. Vidare var stambanan mellan Hallsberg-Örebro en 
viktig transportled för mobiliteten av arbetskraft och en vältrafikerad transportsträcka för 
frakter. Stambanan gjorde det också möjligt att sammanbinda Närke med Sveriges största och 
mest ekonomiskt inflytelserika städerna Stockholm och Göteborg. Därmed var järnvägens 
tillkomst en betydande länk i hela industrialiseringsförloppet för Närke.               
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6.	Järnvägsbyggandet	i	Värmland 
Här kommer jag att först diskutera den regionala järnvägsutvecklingen i Värmland utifrån 
landshövdingeberättelserna mellan 1856–1890. Bitvis kommer även inslag från lokala 
tidningar förekomma för att få järnvägsutvecklingen ur ett mer lokalt perspektiv. Därefter 
kommer en stambanssträcka mellan Kristinehamn-Charlottenberg och en enskild 
järnvägssträcka från bolaget Östra Vermlands Jernväg att analyseras i form av inkomster och 
godston-transporter. Resultatet hoppas kunna visa den statsägda järnvägen och den enskilda 
järnvägens ekonomiska betydelse för Värmland. Resultatet därifrån kommer sedan att 
jämföras med Eli Heckschers syn på vad han ansåg järnvägen hade för betydelse för 
Värmland.    

6.1	Landshövdingens	syn	på	järnvägens	roll	i	Värmland  
Värmland var ett landskap likt Närke som fick åtnjuta järnvägarna tidigt i Sverige. Redan 
innan 1850 fanns det ett antal smalspåriga, hästdragna järnvägar oftast ägda av olika bruk.  
Däremot fungerade järnvägarna till en början inte som allmänna transportleder utan snarare 
som ett effektivare sätt för bruken att transportera sina gods. De järnvägar som anlades mellan 
1856–1860 var till största del av just privata bruksägare i Bergslagen. Landshövdingen intog i 
ett tidigt stadium ett positivt ställningstagande för järnvägarna. Han menade att varuforslingen 
med hjälp av lokomotiv kunde snabbare och effektivare frakta bergslagens malm och skog än 
tusen dagsverk. Med anledning av detta minskade behovet av körare och dragare och dessa 
hade funnit sig i utvecklingen samt återgått till jordbruket. Statligt ägda stambanor intågade 
till Värmland under tidigt 1860-tal. Detta blev början på den nordvästra stambanan som 
förlängts från den västra stambanan upp till Kristinehamn, kort efteråt påbörjades stambanan 
byggas vid Charlottenberg för att sätta fart på gränshandeln med Norge. Med årens lopp 
skulle denna järnvägssträcka sammanslutas och en stambana genom nästan hela Värmland 
färdigställas. Innan dess drabbades Värmland av svåra svältår under stora delar av 1860-talet 
på grund av missväxter, vilket generellt minskade järnvägsaktiviteten och skapade 
arbetslöshet i regionen. Det underlättade inte heller att Värmland hade under denna period en 
av Sveriges största emigrationsvåg till USA. Den Nordvästra stambanas utbyggnad från 
Charlottenberg till riksgränsen samt vidare ner till Arvika med anslutande byggande av 
sträckan till Kristinehamn och Karlstad, medförde välbehövligt arbete till Värmland.98         

Invigningen av stambansträckan från Arvika till Karlstad skedde den 19 juni 1870. 
Landshövdingen beskrev händelsen som historisk genom föreningen av länets två viktigaste 
städer med en järnväg som effektiv länk för ett materiellt och intellektuellt utbyte. Det var 
från och med nordvästra stambanans fulla öppnande år 1871 som järnvägstrafiken verkligen 
tilltog i Värmland, några betydande enskilda järnvägar hade vid det laget fortfarande inte 
etablerats, utan kom först senare. Stambanans ekonomiska effekter på länet märktes av i form 
av materiella transporter av malm, skog och andra handelsvaror tilltog. Passagerartrafiken 
fördubblades dessutom på vissa sträckor, exempelvis mellan Kristinehamn-Sjöändan växte 
passagerartrafiken från 5402 resenärer 1866, till 10 140 resenärer år 187099.  

																																																													
98	BiSOS	H,	Befallningshavandes	femårsberättelser,	Värmland,	1856–1860	och	1861–1865.	
99	BiSOS	H,	Befallningshavandes	femårsberättelser,	Värmland,	1866–1870.		
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Efter den nordvästra stambanans tillkomst ökade konkurrensen för de få enskilda järnvägarna 
som faktiskt bedrev passagerartrafik. Exempelvis konkurrerades en av Sveriges allra första 
järnvägar ut. Fyrkbanan var en tio mil lång järnvägs invid västra sidan av Vänern som hade 
varit verksam sedan 1840-talet. När nordvästra stambanan byggdes anlades också en bibana 
från Kil till Fyrkstad vilket konkurrerade ut Fyrkbanan. Den gamla banans tidigare 
destinationer ersattes därefter av ångbåtar. Denna utveckling var dock ovanlig för Värmland i 
stort eftersom sjötransporter i Vänern minskade generellt efter stambanans tillkomst. Speciellt 
kunde den minskade sjötrafiken märkas genom att segelfartyg och pråmar blev allt färre i 
hamnarna kring Karlstad och Kristinehamn. Järnmalm, trävaror, och spannmål var de främsta 
handelsvaror som minskade i transporter på Vänern och i Karlstads kanal. Dessa laster 
ersattes av en tilltagande järnvägstrafik även om ångfartygen ökade i antal i Vänern under 
1870-talet100.  

Järnvägen var också en huvudorsak till gästgiveriernas nedläggning i Värmland. Likt i övriga 
Sverige minskade gästgiverierna i antal allt eftersom järnvägsnätet byggdes ut. I Värmland 
var ungefär hälften av alla gästgiverier bekostade av länet under 1866–1870, men i och med 
att allt fler gästgiverier gick omkull minskade länsstyrelsens kostnader att bedriva denna 
skjutsningsverksamhet. Totalt besparades ungefär 2800 riksdaler om året under den 
ovannämnda tidsperioden, eftersom järnvägen ersatte gästgiveriernas verksamhet.       

1870-talets järnvägsutveckling gick i samma riktning som övriga Sveriges. Stambanorna blev 
allt svalare till fördel för statsunderstödda enskilda järnvägar. De allra flesta enskilda 
järnvägarna i Värmland byggdes ut just under denna period. År 1872 etablerades bland annat 
Sveriges dåvarande största privata järnvägsbolag, Bergslagernas jernväg101. Bolaget hade 
rötter i Göteborg och målet var ett storslaget projekt att bygga en 45 mil lång järnväg från 
Göteborg vidare norrut genom stora delar av Värmland och sedan upp till Falun. 
Bergslagernas järnväg var huvudsakligen avsedd för godstransporter av malm och 
skogstransporter från bergslagen till västkusten. 

Den första december år 1879 kunde bolaget öppna sin planerade järnvägssträcka och 
landshövdingens förhoppningar på den nya järnvägen var höga. Han hade förhoppningar om 
att bergslagernas järnväg skulle bli en kraftig hävstång för Värmlands järn- och träindustri, 
direktlinjen till Sveriges viktigaste handelsstad Göteborg var av central vikt för den fortsatta 
ekonomiska utvecklingen102. Även om landshövdingen hade stora förhoppningar på 
Bergslagens järnväg förekom vissa orosmoln kring hur de värmländska produkterna skulle 
klaras av att säljas på främmande marknader. Tidigare har det beskrivits om hur de svenska 
järnvägsskenorna och lok var alldeles för dyra för staten att köpa in till stambanorna, därför 
vände sig staten till internationella säljare från bland annat England och Tyskland. Wermland 
läns tidning skrev i december år 1871 en artikel om deras oro att järnvägsskenor och maskiner 
från Värmland var allt för dyra för att säljas i större kvantiteter inrikes och till utlandet. 
Tidningen rapporterade att fabrikerna behövde producera större volymer på kortare tid och 
hänvisade till ett uttalande av den svensk-norske generalkonsuln. Där uppmanade han att 
Sveriges fabriksidkare bör besöka Ryssland för att samla inspiration till att producera större 
volymer103. Denna artikel var kort och gott en uppmaning till lokala producenter att tillverka 
																																																													
100	BiSOS	H,	Befallningshavandes	femårsberättelser,	Värmland,	1866–1870.	
101	BiSOS	H,	Befallningshavandes	femårsberättelser,	Värmland,	1871–1875.	
102	BiSOS	H,	Befallningshavandes	femårsberättelser,	Värmland,	1876–1880.	
103	Wermland	läns	tidning,	1871-12-30.	
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större volymer till lägre kvalité för att få ner priset, vilket skulle innebära att produkterna 
kunde bli mer konkurrenskraftigt på fler marknader.       

Efter ett år verkade som att Wermlands län tidnings orosmoln hade blåst bort. I januari år 
1872 skrev tidningen hur Bergslagernas järnvägsbolag försökte locka till sig investerare till 
banan mellan Kil och Falun genom att ta kontakt med värmländska grosshandlare och norska 
investerare. Tidningen rapporterade de fördelar som fanns med Bergslagernas järnväg kunde 
föra med sig till Värmland. Bland annat skulle den inhemska marknaden av läder, tobak och 
mjöl vidgas, försäljningen av dess produkter kunde expandera geografiskt med hjälp av 
järnvägen. Dock hyste tidningen agg mot de norska investerare i järnvägen och det fanns en 
fruktan över inflytande av norska grosshandlare och manufakturägare som kunde konkurrera 
med de värmländska om de fick aktiemakt i Bergslagernas järnvägsbolag. Tidningen 
uppmanade även sina läsare att det inte fanns något mer gynnsamt ögonblick att investera i en 
svensk järnvägsanläggning då penningmarknaden gick på högvarv104.   

Det var just den Nordvästra stambanan och Bergslagernas järnväg som fick starkast ställning 
av alla järnvägar i Värmland under den undersökta tidsperioden. Det var en tydlig uppdelning 
av dominerande passagerartrafik längs den nordvästra stambanan samt en betydande 
riksgränshandel med Norge. Bergslagernas järnväg uppvisade mindre passagerartrafik men 
stod för huvuddelen av transporten av Värmlands viktigaste gods, malm, järnet och 
skogsprodukterna. Under 1880-talet nådde järnvägstrafiken sådana nivåer att den tunga 
landsvägstrafiken nästan helt försvann, för att ha blivit ersatt med järnvägstransporter. Bara 
några år senare mot mitten av 1880-talet berättade landshövdingen att järnvägstrafiken 
minskade i Bergslagen, mycket på grund av en missgynnande konjunktur som höll i sig fram 
till 1890-talet. Den långvariga lågkonjunkturen drabbade nästan alla Värmlands näringar 
illa105. Trots den missgynnande konjunkturen fortsatte intresset att vara utbrett för nya 
enskilda järnvägar. Det var främst järnvägar av smalare spårvidd som byggdes, exempelvis 
fortsatte hästbanor att anläggas invid bruken efter att en stark efterfrågan på glasprodukter 
uppkom under 1880- och 1890-talet. I 1886–1890 års landshövdingeberättelse sammanfattade 
landshövdingen vad järnvägarna hade bidragit med till Värmland. Länet beskrevs som 
lyckligt, på grund av de förbättrade förbindelserna av gods-och persontrafik inom Värmland 
och till andra län. Järnvägen bidrog till att effektivisera malmbrytningen och träindustrin samt 
förbättrade handelsförbindelserna till andra geografiska marknader. Framtiden såg 
landshövdingen som ljus när Värmland var på väg att få ytterligare järnvägsförbindelser 
längre norrut i Sverige106.    

6.2	Eli	Heckschers	syn	på	järnvägens	betydelse	i	Värmland 
Författaren började sin beskrivning av Värmland som det landskap där emigrationen var 
utbredd, speciellt under byggnadsperioden av den nordvästra stambanan under 1860-talet. 
Detta försvårade bygget med den nordvästra stambanan när utvandringen var som störst. I sin 
helhet mellan 1866 och 1906 minskade folkmängden på landsbygden med 10 procent medan 
stationssocknars befolkning tilltog fördubblade nästan sin befolkning och ökade med 48 
procent. Arvika socknen ökade mest i befolkningsantal då socknen nästan tredubblades i 
invånarantal under perioden. Eda socknen med den viktiga stationsorten Charlottenberg 

																																																													
104	Wermland	läns	tidning,	1872-01-05.	
105	BiSOS	H,	Befallningshavandes	femårsberättelser,	Värmland,	1881–1885.	
106	BiSOS	H,	Befallningshavandes	femårsberättelser,	Värmland,	1886–1890.	



36	
	

gynnades också av tredubblad befolkning genom den nordvästra stambanans tillkomst. 
Järnvägens betydelse för Värmland var väldig tydlig enligt Heckscher. Under 20-årsperioden 
innan järnvägen fram till år 1866 ökade landsbygdens befolkning och under 1860-talet var 
utvandringen till andra län och länder stor. De blivande stationsorterna som Charlottenberg, 
Arvika, Kristinehamn med fleras befolkning minskade. När den Nordvästra stambanan 
byggdes från 1866 vände mönstret helt. Landsbygdens befolkning minskade och 
stationsorterna växte, samtidigt som emigrationen från landsbygden till andra län eller 
utlandet ökade.  Denna Nordvästra stambana bidrog alltså med att minska den totala 
emigrationen från Värmland genom att det blev mer attraktivt att stanna kvar i de olika 
stationsorterna eller andra orter nära järnvägen, än att ge sig av till andra platser107.                    

Värmlands andra viktiga järnväg enligt Heckscher var Bergslagernas järnväg. Likt innan 
byggandet av den Nordvästra stambanan var Värmland hårt drabbat av utvandringen innan 
Bergslagsbanan byggdes. Dock bidrog denna bana till att skapa fler stationsorter och 
kraftigare befolkningsökning i dessa orter, än vad stambanan gjorde. Länets södra del och 
stationsorterna där visade bättre folkökning i 5 av 6 stationsorter än Värmland i helhet108.   

Vad järnvägen gjorde specifikt för vissa städer i Värmland, var att fabrikstillverkning av 
lantbruksredskap och orglar i Arvika kunde expandera av järnvägskommunikationerna. 
Liljedals stora glasbruk som etablerades långt innan järnvägarna i Värmland kunde utöka sina 
marknadsandelar genom Bergslagernas järnväg till Göteborg. Dock fraktades fortfarande 
förädlade varor i betydligt minskad kvantitet än vad råvaror gjorde. På bergslagernas järnväg 
fraktades exempelvis hela 83 procent råvaror medan de förädlade varorna endast var 17 
procent av de totala godset år 1905. Högst troligt stod råvarorna för högre procentandel av 
totala godset på järnvägen under 1800-talet, då industrialiseringsförloppet i Sverige pågått 
längre år 1905. Järnvägens betydelse för minskade transportkostnader var likt Närke kraftigt 
sjunkande efter järnvägens etablering. År 1859 års forlön per transporterat ton mellan 
Karlstad-Kristinehamn, kostade mellan 7,76–11,75 riksdaler. Då var detta en transport med 
häst och vagn efter 48 kilometer lång landsväg. Med järnvägens tillkomst blev sträckan 
mellan städerna åtta kilometer kortare och kostnaden per ton blev i snitt 1,7 riksdaler. 
Transportkostnaderna mellan Karlstad-Kristinehamn minskade alltså med mellan 450–690 
procent. Dessa siffror kommer från järnvägskommitténs undersökning från 1859 hämtade från 
Eli Heckschers avhandling109.             

6.3	Ekonomiska	indikatorer	på	järnvägens	betydelse	i	Värmland 
Här kommer jag att undersöka skillnader i inkomster för en sträcka läng den statsägda 
järnvägen och en järnvägssträcka som bedrev trafik i privat regi. Delen av Nordvästra 
stambanan mellan Kristinehamn-Charlottenberg har valts därför att det var 
kommunikationsled av viktiga stationsorter som växte i befolkningsantal tack vare järnvägen. 
Det förekom också en relativt jämn andel resenärer och godstransporter mellan dessa städer. I 
statens järnvägstrafik där data har hämtats ifrån har det dessutom funnits bra med nyckeltal att 
utgå ifrån när det gällde inkomsterna. Det mest självklara vore att jämföra stambanan i 

																																																													
107Heckscher,	(1906),	s.	44.	
108	Heckscher,	(1906),	s.	52.	
109	Heckscher,	(1906),	s.	84–88.	
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Värmland med den viktiga Bergslagernas järnväg men i och med att den data som har funnits 
av bolaget så har jag specifikt inte kunnat hitta några nyckeltal om endast Bergslagsbanan 
genom Värmland utan hela järnvägssträckan har endast redovisat. Att jämföra hela 
järnvägssträckan vore missvisande då Bergslagernas järnväg drogs genom flertalet län. 
Därmed kan jag inte jämföra endast en del av nordvästra stambanan mellan Kristinehamn-
Charlottenberg med Bergslagsbanan. Därför har jag valt att undersöka en mindre känd enskild 
järnväg av Östra Vermlands järnvägsbolag, som tidigare inte har omtalats i vare sig i denna 
uppsats eller i Eli Heckschers avhandling. Östra Vermlands järnvägsbolag bedrev 
huvudsakligen järnvägstrafik mellan Persberg och Kristinehamn malmtransporter var en stor 
del av godset. Spårvidden bolaget använde för sträckan var samma bredspåriga val som 
användes på statens järnvägar. Antalet resenärer var efter den enskilda järnvägen var dock 
betydligt färre i jämförelse med frakttransporterna, så den största delen av banans inkomster 
kom från sändningar av varor. 

Nedan följer ett diagram om de fem första åren av respektive järnvägs verksamhet och 
inkomsterna per kilometer, se diagram 5. 

Diagram	5.	Tidiga	trafikinkomster	på	stambanan	mellan	Kristinehamn-Charlottenberg	
och	enskilda	banan	mellan	Kristenhamn-Persberg	 

	
Källa:	Offentlig	statistik,	BiSOS	L,	Statens	järnvägstrafik,	1871–1879.	
 
Det är tydligt att den nordvästra stambanan mellan Charlottenberg-Kristinehamn inledde sin 
verksamhet med svagare inkomster än vad den enskilda järnvägen gjorde. Även om trenden 
för kurvorna såg helt annorlunda ut då inkomsterna för Östra Vermlands järnväg nästan 
halverades under perioden och stambanans inkomster nästan tredubblades. Om man bortser 
från att sträckorna är av olika längd som faktorer som har inverkan på resultatet110. Spelar den 
ekonomiska konjunkturen och de olika typerna av godsen stor roll för utvecklingen. Sträckan 
mellan Kristinehamn-Persberg fraktade mest råvaror och material medan den Nordvästra 
stambanan hade en större variation av både gods och resenärer. En dålig konjunktur leder till 

																																																													
110	BiSOS	L,	Statens	järnvägstrafik,	1871–1879.		
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minskad efterfrågan på gods vilket rimligtvis kan förklara den enskilda järnvägens stagnerade 
inkomster. Däremot kan passagerartrafiken mellan Kristinehamn-Charlottenberg ha bidragit 
till att kompensera upp inkomsterna för minskad godstrafik däremellan. Stambanesträckan var 
en attraktiv förbindelseled mellan två av Värmlands större städer som förde med sig en 
konstant och stadig ström av resenärer.  

Hur inkomsterna per bankilometer såg ut under femårsperioden 1889–1890. Illustreras i 
diagram 6 nedan. 

Diagram	6.	Senare	trafikinkomster	på	stambanan	mellan	Kristinehamn-Charlottenberg	
och	enskilda	banan	mellan	Kristenhamn-Persberg  

 
Källa:	Offentlig	statistik,	BiSOS	L,	Statens	järnvägstrafik,	1886–1890. 

Under dessa år var inkomsterna betydligt jämnare fördelat mellan järnvägssträckorna då 
inkomsterna ligger nästan på samma nivåer. De tycks även följa samma trend även om 
järnvägen mellan Kristinehamn-Persberg hade något större inkomster per kilometer.    

För att få en bättre överstämmande bild av järnvägsutvecklingen i Värmland har även godsen 
mätt i ton som fraktats längs järnvägen studerats mellan Kristinehamn-Persberg samt i 
Charlottenberg. Precis som i Närkes fall har jag inte lyckats hitta några mätningar av gods per 
tonkilometer som har fraktats mellan Charlottenberg-Kristinehamn. Därför har jag valt att 
studera Charlottenbergs avsända och anlända gods med järnvägen för att få en överskådlig 
blick av hur mycket gods kan tänkas ha fraktats mellan Charlottenberg-Kristinehamn. Valet 
av Charlottenberg istället för Kristinehamn berodde på att Charlottenbergs tillväxt under 
1800-talet kan härledas från järnvägen medan Kristinehamn redan innan järnvägen kom till 
staden var en hyfsat stor stad på grund av sjöhandeln i Vänern, stadens tillväxt under 1800-
talet kan inte enkom härledas till järnvägen vilket gör Kristinehamn mindre benägen att kallas 
stationsort. I diagram 7 nedan visas omfattningen av det avsända och anlända godset i 
Charlottenberg. 
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Diagram	7.	Avsänt	och	anlänt	gods	med	järnväg	till	och	från	Charlottenberg    

  

Källa:	Offentlig	statistik,	BiSOS	L,	Statens	järnvägstrafik,	1871–1875	och	1886–1890. 

Frakterna till och från Charlottenberg med järnväg utvecklades likt dess inkomster under de 
fem första åren av stambanas tillkomst. En succesivt stigande trend. Efter att järnvägen hade 
varit etablerad några år stabiliserades frakterna under perioden 1886–1890. Mellan 
Charlottenberg och norska riksgränsen färdigställdes järnvägen redan 1864 men det skulle 
dröja tills 1871 innan sträckan fram till Kristinehamn stod färdig. Med anledning av detta 
borde sträckan mellan Charlottenberg-Kristinehamn ha bidragit till en stor ökning av 
Charlottenbergs avsända och anlända gods året innan öppningen och efterkommande år. 
Sådant var inte fallet. Charlottenbergs avsända och anlända gods med järnväg år 1870 
uppgick till cirka 3658 ton medan 1871 års frakter mätte endast 3494 ton. Den Nordvästra 
stambanans förlängning från Charlottenberg-Kristinehamn spelade alltså ingen avgörande roll 
gällande godstransporterna. Gränshandeln med Norge måste ha varit viktigare för 
järnvägstransporterna av gods under de inledande åren. I diagram 8 nedan visas det fraktade 
godset på den enskilda järnvägen mellan Kristinehamn och Persberg.  

Diagram	8.	Fraktat	gods	längs	järnvägen	mellan	Kristinehamn-Persberg		 

  

Källa:	Offentlig	statistik,	BiSOS	L,	Statens	järnvägstrafik,	1875–1879	och	1886-1890. 

Det fraktade godset på den enskilda järnvägssträckan var mer av en U-formad 
utvecklingskurva. De fem inledande åren gav större aktivitet på järnvägen med tilltagande 
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frakter än under perioden 1886–1890. Generellt var inkomsten per godston högre under de 
senare fem åren vilket kan ha berott på ökade inkomster från resenärer, men mer troligt 
berodde det på stigande priser på godsen vilket ledde till att frakterna till storleken blev 
mindre men inkomsterna högre.  

Sammanfattningsvis ansåg Eli Heckscher att nordvästra stambanan inte hade särskilt stor 
inverkan på att skapa stationsorter, utan de mest betydelsefulla orterna där järnvägen haft stor 
inverkan var i Charlottenberg och Arvika. Betydelsen av järnvägssträckan Charlottenberg-
Kristinehamn behövde nödvändigtvis inte gett upphov till direkta ökade frakter, men sträckan 
mellan dessa städer var nödvändig för att öka mobiliteten bland befolkningen med ett billigt 
och snabbt transportalternativ. Bergslagernas järnväg var mer central för godsfrakter och 
enligt Heckscher hade denna järnväg en större betydelse för att bryta bygd samt skapa 
stationssamhällen, än den Nordvästra stambanan. Men Bergslagernas järnväg var inte den 
enda betydande enskilda järnvägen i Värmland som Heckscher ville påstå. Östra Vermlands 
järnvägsbolag visade på större inkomster än stambanan mellan Charlottenberg-Kristinehamn 
och aktiviteten av transporterade gods var dessutom större än genom Charlottenberg. Därför 
kan inte denna enskilda järnväg heller uteslutas som en central enskild järnvägssträcka i 
regionen. Sammanfattningsvis var alltså de enskilda järnvägarna i Värmland viktigare för det 
fraktade godset inom och ut från Värmland. Den Nordvästra stambanans gods var färre till 
mängden men järnvägen var viktigare för persontransporterna. Den band samman Värmlands 
största städer och gav en snabb samt billig kommunikationsled till både Göteborg och 
Stockholm, då den Nordvästra stambanan anslöts till den Västra stambanan. 

7.	Järnvägsbyggandet	i	Bohuslän	
Nedan kommer jag att ge en inblick i den regionala järnvägsutvecklingen i Bohuslän utifrån 
landshövdingens femårsberättelser mellan 1856–1890. Inslag från lokala tidningar kommer 
också att förekomma för att ta reda på hur diskussionerna såg ut angående järnvägen från ett 
lokalt perspektiv. Därefter kommer en stambanssträcka mellan Falköping och Göteborg 
analyseras utifrån inkomster och vikten på järnvägstransporter. En enskild järnvägssträcka 
mellan Borås-Herrljunga kommer analyseras på liknade tillvägagångssätt. Eftersom att 
Bohuslän inte hade några stambanor eller enskilda järnvägar som enkom gick inom regionen, 
har jag valt att analysera den betydelsefulla enskilda järnvägssträckan Borås-Herrljunga i 
Älvsborgs län som angränsade till Bohuslän. Västra stambanan mellan Göteborg-Falköping 
delar också två län vilket innebär att resultaten inte endast kommer vara från Bohuslän. För att 
resultaten inte ska behövas delas med andra läns inblandning har jag analyserat Göteborg som 
enskild stad för avsänt och anlänt gods längs järnvägen. Dessutom var det svår att få tag i 
nyckeltal som redovisade godstontransporterna mellan Göteborg-Falköping. Resultatet av 
järnvägarnas analys hoppas kunna visa Göteborgs centrala betydelse för Bohusläns regionala 
utveckling med förbättrade kommunikationer och ekonomiska fördelar som järnvägen 
medförde. Slutligen kommer analysen att jämföras med Eli Heckschers syn på järnvägens 
betydelse för Bohuslän och Göteborg.	

7.1	Landshövdingens	syn	på	järnvägens	roll	i	Bohuslän	
Den första tillgängliga, digitaliserade, femårsberättelsen från landshövdingen utkom mellan 
1856–1860. Detta var alltså startåret för öppnandet av Västra stambanan som gick år 1856 
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från Göteborg till Jonsered och år 1860 vidare till Töreboda. Sju år senare färdigställdes hela 
Västra stambanan mellan Göteborg-Stockholm. Landshövdingen skrev i femårsrapporten 
1856–1860 att Bohusläns arbetslöner hade tvingats upp på grund av att byggena av järnvägar i 
Norge och Danmark dragit flertalet arbetare eftersom lönerna på dessa byggen var bättre. 
Därför tvingades lönerna i Bohuslän höjas för att få arbetarna att stanna kvar. En ytterligare 
anledning till de stigande lönerna berodde på ökade levnadskostnader. Efter att stambanan 
från Göteborg öppnade hade landsvägstrafiken minskat radikalt. Skjutshästarna i Göteborg 
från gästgiverierna hade minskat från 10 065 stycken år 1856 till endast 3878 stycken år 1860. 
Den stegrande ångbåtstrafiken på Göta älv ansågs också som en förklaring till 
utvecklingsförloppet111.    

Under perioden 1861–1865 fortsatte stambanan att påverka den ekonomiska utvecklingen i 
Bohuslän. Landshövdingen anmärkte att efterfrågan på hummer och ostron ökat kraftigt i och 
med järnvägens fortsatta utvidgande vilket lett till att försäljningspriset på dessa skaldjur 
skjutit i höjden därmed blev inkomsterna från fisket mycket goda. Efterfrågan på ostron blev 
så stor att dessa fångades alldeles för hög grad, vilket ledde till att ett fiskeförbud för ostron 
upprättades 1865. Den 5 november 1862 färdigställdes hela Västra stambanan och ett enskilt 
järnvägsbolag hade fått tillstånd att anlägga en smalspårig järnväg mellan Uddevalla-
Vänersborg-Herrljunga med statsunderstöd. Uddevalla stad hade även bidragit till 
järnvägsprojektet med en halv miljon riksdaler. Dock skulle denna enskilda järnvägssträcka 
endast vara en mil och 5000 fot inom Bohuslän. Landshövdingen beskrev Bohuslän som en 
privilegierad region gällande transporter med dess goda järnvägsförbindelser och 
ångbåtstrafik jämfört med i andra delar av Sverige. Detta trots att den Västra stambanan 
endast var några kilometer lång i Bohuslän och en enskild järnvägssträcka om ca 11,5 
kilometer ha befunnit sig i en byggnadsfas. Järnvägsbyggena var i alla fall på gång vilket 
märktes av hur mycket järnvägsmateriel som importerades. År 1865 var den absolut största 
importvaran mätt i ton järnvägsmateriel. Hela 7205 ton importerades under året vilket var 
jämförelsevis nästan dubbelt så mycket som stenkolsimporten på cirka 4130 ton112.                

Under perioden 1866–1870 fortsatte fisket att öka på grund av större efterfrågan. Fisken 
kunde transporteras längre till andra geografiska marknader i Sverige tack vare järnvägen. Det 
var främst efterfrågan på lax som hade tilltagit under denna period. Landsvägstrafiken 
fortsatte att minska i och med att järnvägstrafiken från Göteborg och enskilda järnvägen i 
Uddevalla tilltagit efter öppnandet 1867. Landshövdingen beskrev att Bohusläns största behov 
av skogsprodukter importerades från Värmland men i och med att produktionen där hade 
minskat och att Värmland sökte nya exportorter hade skogsprodukterna till Göteborg minskat. 
Detta berodde på att järnvägar byggdes i Värmland till andra län och att andra regioner anlade 
järnvägar till Värmland för att försöka ta del av deras skogsprodukter113.  

Den angränsade enskilda järnvägen mellan Uddevalla och Vänersborg berättade 
landshövdingen fraktade mestadels spannmål och trävirke samt till liten del järn. Under 

																																																													
111	BiSOS	H,	Befallningshavandes	femårsberättelser,	Bohuslän	och	Göteborg.	1856–1860.	
112	BiSOS	H,	Befallningshavandes	femårsberättelser,	Bohuslän	och	Göteborg.	1861–1865.	
113	BiSOS	H,	Befallningshavandes	femårsberättelser,	Bohuslän	och	Göteborg.	1866–1870.	
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sommaren var järnvägssträckan en attraktiv trafikled för resenärer att ta sig till badorterna på 
västkusten114.  

I femårsberättelsen mellan 1876–1880 berättades om fisket fortsatta tillväxt med hjälp av 
järnvägen. Under denna tidsperiod var det sillen som hade mött allra störst efterfrågan. 
Bohuslän hade under dessa år fått en viktig enskild järnväg i och med att Bergslagernas 
järnväg påbörjat byggas och stod färdig 1877–1878 från Göteborg-Trollhättan-Öxnered. 
Järnvägssträckan som av denna järnväg gick genom Bohuslän var 3 kilometer lång. 
Transporterna av gods på järnvägen och till sjöss hade generellt minskat något under perioden 
vilket landshövdingen menade berodde på missgynnande konjunktur. Järnvägen effekter på 
Uddevalla stad märktes bland annat att skjutsningshästarna från stadens gästgiverigård 
minskat från 287 utgående hästar år 1876 till 101 hästar år 1880115.  

Under 1880-talet fortsatte fisket att vara lönsamt, exporten på sill och torsk till utlandet ökade, 
avsättningen på järnvägarna med fisk inåt landet hade ökat kraftigt under åren 1881–1885. 
Spannmålspriserna hade under de första åren sjunkit kraftigt, på en femårsperiod mellan 
1881–1885 sjönk priset på vete med 38 procent. De lägsta prisfallen var på korn och havre 
som endast sjönk med cirka 15 procent under tidsperioden. Landshövdingen menade att detta 
berodde på internationella marknaders intågande i Europa där järnvägen spelade en viss roll 
för utvecklingen. Enligt följande citat beskrev landshövdingen prisfallens orsaker: 
”Orsakerna till dessa prisfall äro väl hufvudsakligen att finna i nya, förr föga kända 
konkurrenter, med hvilka vara jordbrukare fatt att täfla, nemligen Ostindien, Australien, Nya 
Zealand, Afrika och i synnerhet Amerika. Genom nya jernvägslinier och stora snabbgående 
ångare hafva dessa länder hlifvit salta i tillfälle att öfvers\ äfnina Europa med sina stora och 
rika skördar och derigenom helt och hållet förändra verldsinarknadens ställning beträffande 
spannmål116”. 

Under andra halvan av 1880-talet öppnade fler enskilda järnvägar bland annat Göteborg-
Hallands järnväg som löpte 14 kilometer inom Bohuslän. En förlängning av Dalslandsbanan 
på 46 kilometer gjordes även som angränsade till Bohuslän. Transportkostnaderna på 
järnvägen hade under perioden blivit billigare vilket gynnade spannmålshandeln vars skördar 
under dessa år hade varit relativt dåliga.   

I en intressant tidningsartikel från Göteborgs Weckotidning 1877 berättades att 
landshövdingen av Älvsborg och riksdagsmannen Eric Sparre. Fick den åttonde oktober 1873 
rättighet att bygga en järnväg av 4,83 fots spårvidd från Tenhults, förbi Månstad, Borås, 
Mölndal och Göteborg. Kravet var att järnvägen skulle böra byggas den första juni år 1877 
och vara öppen för bruk första januari år 1885117. Detta järnvägsprojekt måste ha runnit ut i 
sanden eftersom det inte finns omtalat i landshövdingeberättelserna från Bohuslän och 
Göteborg, samt att järnvägen mellan Borås och Göteborg invigdes först år 1894.     

																																																													
114	BiSOS	H,	Befallningshavandes	femårsberättelser,	Bohuslän	och	Göteborg.	1871–1875	
115	BiSOS	H,	Befallningshavandes	femårsberättelser,	Bohuslän	och	Göteborg.	1876–1880	
116	BiSOS	H,	Befallningshavandes	femårsberättelser,	Bohuslän	och	Göteborg.	1881–1886.	
117	Göteborgs	Weckoblad,	1877-03-09.	
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7.2	Eli	Heckschers	syn	på	järnvägens	betydelse	i	Bohuslän 
I avhandlingen från Eli Heckscher inledde han sin beskrivning av Göteborg län som värdelöst 
att jämföra befolkningsutveckling i stationssocknarna relaterat till järnvägen. Utan det var 
endast två socknar som var förstäder till Göteborg som kunde vara av värde. Järnvägens 
betydelse för befolkningstillväxten i Göteborg gick inte att utmäta då Göteborg redan innan 
järnvägens tillkomst var en växande handelsstad mycket tack vare sjökommunikationerna. 
Däremot var Herrljunga socken ett typexempel på stationsort som befolkningsmässigt vuxit 
med hela 250 procent sedan järnvägens tillkomst118.  Borås var en av de två städer som 
järnvägen bidragit till störst ekonomisk nytta tillsammans med Östersund. Varberg-
Boråsbanan var den första bana som gynnade staden vilken öppnades år 1880. Den senare 
Göteborg-Boråsbanans öppnande 1894 och var ännu mer betydelsefull för Borås 
exportmöjligheter av textiler även om 49 procent år 1904 utgjordes av ved och torv. Enligt 
Heckscher var det dock Borås som gynnades betydligt mer av Borås-Göteborgs järnväg än 
vad Göteborg gjorde i och med att Borås invånare ökade ögonblickligen efter banans 
öppnande. Exempelvis fördubblades nästan Borås befolkning under fyraårsperioden 1894–
1897. Under tioårsperioden 1890–99 hade Borås den största folkökningen av alla Sveriges 
större städer när det gällde inflyttning och naturlig folkökning.119.  

Då Göteborg eller Bohuslän i helhet inte ansågs utgöra något viktigt undersökningsområde för 
Heckscher, finns det inte heller särskilt mycket beskrivet om dessa. Detta i synnerhet eftersom 
de få järnvägarna i Bohuslän inte skapade särskilt många stationsorter. Uddevalla som år 1867 
fick en enskild järnvägsförbindelse med Vänersborg och Herrljunga verkade enligt Heckscher 
inte heller ha haft någon större betydelse då den järnvägen knappt finns omtalad. Kortfattat 
beskrevs endast att förstäderna till Göteborg, Lerum och Jonsered ökat befolkningsmässigt 
efter Västra stambanans tillkomst, men inga procentsatser angavs.   

För livsmedelsnäringen i Bohuslän medförde Västra stambanan ett uppsving Göteborgs 
omkringliggande socknars mejerier. Efterfrågan på mjölk var stor i Göteborg, vilket ledde till 
att så kallade stationsmejerier etablerades utanför Göteborg där järnvägen passerade. Med 
hjälp av järnvägen kunde mjölken fraktas längre sträckor utan att bli dåligt vilket gjorde det 
möjligt för mejerier längre bort från Göteborg att sälja mjölk till staden. Priset var också 
högre än vad det var på landsbygden120.  En annan utveckling som järnvägen medförde var att 
antalet skjutshästar från gästgiveriet mellan Alingsås och Göteborg sjönk från 20 till 1 vid 
Västra stambanans öppnande121. 

7.3	Ekonomiska	indikatorer	på	järnvägens	betydelse	i	Bohuslän 
Nedan följer en analys av transportinkomsterna för en enskild järnvägssträcka och en 
järnvägsdistans på stambanan. Likt ovanstående undersökningar av Närke och Värmland har 
jag inte funnit någon aktivitet av godston per bankilometer mellan Falköping-Göteborg och 
därför har jag jämfört det avsända och anlända godset med järnvägen som transporterades till 
och från Göteborg för att få en uppskattning på järnvägsaktiviteten i staden. Det har gått att få 

																																																													
118	Heckscher,	(1906),	s.	40.	
119	Heckscher,	(1906),	s,	130.		
120	Heckscher,	(1906),	s.	124.	
121	Heckscher,	(1906),	s.	140.	
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fram tidiga uppgifter från år 1863 vilket innebär att de fem första åren endast mäter det 
avsända och anlända godset från stambanan, eftersom enskilda järnvägar anslöts till staden 
först under 1870-talet. Med tanke på detta bör femårsperioden mellan 1863–1867 ge en 
relativt god bild av aktiviteten på stambanan mellan Göteborg-Falköping även om denna 
metod givetvis inte kan bli helt överensstämmande med de verkliga godstonfrakterna 
däremellan. Bohuslän var ett svårt län att finna vare sig en stambansträcka eller enskild 
järnvägssträcka som endast löper inom länet. Banorna har varit mycket korta och bara rört sig 
om några kilometer som anlagts inom länet under tidsperioden 1840–1890. För att undersöka 
en tidigt etablerad enskild järnväg har jag därför valt den mellan Borås-Herrljunga som 
upprättades år 1862 i det angränsade länet Älvsborgs län. Denna järnväg var smalspårig, 1217 
millimeter, fram till 1898 men ändå tungt trafikerad av gods och resenärer. Järnvägen var 
betydande för Borås textilproduktion och i upprättandet av sträckan fanns Älvsborgs 
dåvarande landshövding Eric Sparre inblandad.  

Inledningsvis presenteras diagram 9 de olika järnvägssträckorna under de fem första 
dokumenterade verksamhetsåren.  

Diagram	9.	Tidiga	trafikinkomster	på	stambanan	mellan	Borås-Herrljunga	och	
Falköping	Göteborg 

  

Källa:	Offentlig	statistik,	BiSOS	L,	Statens	järnvägstrafik,	1863–1867	och	1869–1873. 

Diagram 9, ovan visar att den enskilda järnvägen mellan Borås-Herrljunga hade en kämpig 
tillväxt under de första fem åren. Banans öppnande skedde precis i en av Sveriges värsta 
hungerår vilket kan ha inverkat på resultatet i form av den nationella lågkonjunktur som 
rådde. För att ge några andra förklaringar till utvecklingsförloppet och den blyga tillväxten, 
var att det dessutom rådde en allmän brist på livsmedel vilket minskade incitamenten att 
spendera pengar på tågresor snarare än mat. Samtidigt var det stor emigration från Sverige 
under denna femårsperiod och med hjälp av järnvägen var det många som tog sig vidare till 
andra hamnstäder vilket kan ha varit en orsak till ökad persontrafik längs järnvägen. Just för 
Älvsborgs län bidrog järnvägarna dock till stor del att behålla invånarna inom länet eftersom 
järnvägen skapade arbete vilket Eli Heckscher skriver om i sin avhandling. Stambanas 
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egentliga första fem år av verksamhet mellan Falköping-Göteborg var mellan 1858–1862 men 
på grund av att inkomsterna räknades i form av hela Västra stambanan eller längs andra 
delsträckor, har jag utgått ifrån första mätbara året av inkomsterna mellan Falköping-
Göteborg vilket var år 1869. Stambanssträckan under denna period hade både högre 
inkomster per kilometer och mer tilltagande tillväxt. Mellan år 1869–1873 rådde o en 
lågkonjunktur men den värsta svälten hade dragit förbi. Stambanan var emellertid bredare än 
mellan Borås-Herrljunga vilket innebar att stambana hade större kapacitet att frakta tyngre 
gods än på den enskilda järnvägen. Skillnaden i spårvidden var däremot inte jättestor utan det 
skiljde endast lite över 20 centimeter i bredd mellan järnvägsrälsen.  

Inkomsterna för järnvägssträckorna under samma tidsperiod mellan 1886–1890. Illustreras i 
diagram 10 nedan.  

Diagram	10.	Senare	trafikinkomster	på	stambanan	mellan	Borås-Herrljunga	och	
Falköping	Göteborg  

		

Källa:	Offentlig	statistik,	BiSOS	L,	Statens	järnvägstrafik,	1886-1890.	 

Under femårsperioden 1886–1890 hade inkomsterna likt i Närke och Värmlands järnvägar 
landat på en stabil nivå. Borås-Herrljungas järnväg låg under hela perioden på en väldigt jämn 
inkomst på precis över 5000 kronor per kilometer medan stambanans inkomster fluktuerade 
något mellan 19 000–21 000 kronor per kilometer.  

Nedan följer diagram 11 och diagram 12 avseende godstransporterna mellan Borås-
Herrljunga samt det avsända och anlända godset till och från Göteborg. Det har gått att få 
fram tidiga uppgifter från år 1863 vilket innebär att de fem första åren endast mäter det 
avsända och anlända godset från stambanan, eftersom enskilda järnvägar anslöts till staden 
först under 1870-talet. Med tanke på detta bör femårsperioden mellan 1863–1867 ge en 
relativt god bild av aktiviteten på stambanan mellan Göteborg-Falköping även om denna 
metod givetvis inte blir helt överensstämmande med de verkliga godstonfrakterna däremellan. 
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Diagram	11.	Fraktat	gods	längs	järnvägen	mellan	Borås-Herrljunga		 

  

Källa:	Offentlig	statistik,	BiSOS	L,	Statens	järnvägstrafik,	1863–1867	och	1886–1890. 

Diagram	12.	Avsänt	och	anlänt	gods	med	järnväg	till	och	från	Göteborg 

 

Källa:	Offentlig	statistik,	BiSOS	L,	Statens	järnvägstrafik,	1863–1867	och	1886–1890. 

Utvecklingen för båda diagrammen visar en tillväxtperiod under de första fem åren och en 
stabiliseringsperiod mellan 1886–1890. På grund av brister i materialet har det varit omöjligt 
att jämföra godstonökningen för Göteborg året innan sträckan till Falköping öppnade år 1858 
och året efter. Detta hade talat om hur mycket mer gods som passerade genom Göteborg efter 
att stambanan öppnade däremellan. Perioden 1863–1867 mäter endast stambanas gods som 
gick igenom Göteborg medan den senare perioden mäter alla järnvägsanslutningar till 
Göteborg där främst tillkomsten av Bergslagernas järnväg ökade antalet ton gods genom 
staden. Övergripande ökade volymen av de transporterade godsen mer än dubbelt så mycket 
längs järnvägen mellan Borås-Herrljunga än volymen gods som passerade genom Göteborg. 
Skillnaden mellan 1863 och 1890 års transporterade gods per kilometer uppgick en ökning på 
cirka 1280 procent medan ökningen av totalvolymen i Göteborg under samma tidsperiod 
ökade med cirka 600 procent.   
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Bohuslän var ett landskap som inte kunde åtnjuta sig särskild till kilometerantalet långa 
järnvägssträckor under fram till 1890, vare sig av statsbyggda eller enskilda järnvägar. Eli 
Heckscher skriver väldigt lite om både Bohuslän och Göteborg eftersom han anser att 
befolkningsökningen ibland annat Göteborg inte går att relatera till järnvägen. Från ett annat 
perspektiv var dock Göteborg en ytterst viktig stad. Göteborg under min undersökningsperiod 
framtill 1890, störst mängd passerande gods från järnvägen. Det fanns en anledning till att den 
första stambanan börjades byggas från Göteborg och den viktigaste enskilda järnvägen 
Bergslagernas järnväg hade sin startpunkt där. Detta eftersom Göteborg var Sveriges största 
hamnstad för avlastning av gods från järnvägen till fartyg, för vidare export ut i världen. 
Bohuslän må ha varit ett län med få järnvägar, där järnvägen inte gett upphov till särskilt 
många nya stationsorter. Men i Bohuslän fanns Sveriges viktigaste stad för frakttransporter 
för stambanan och för den enskilda järnvägen, nämligen Göteborg. 

Landshövdingeberättelserna utvecklade vidare hur järnvägen påverkade Bohuslän i helhet. 
Exempelvis hjälpte järnvägen till att expandera fisket genom en ökad nationell efterfrågan på 
fisk, i takt med att järnvägarna anlades längre in i Sverige. Dessutom berättar 
femårsberättelserna hur hästtransporter och skjutsningar minskade till följd av billigare och 
snabbare transportmöjligheter längs järnvägen.           

8.	Sammanfattande	slutdiskussion 
Syftet i denna uppsats handlade bland annat om svenska statens roll i järnvägsutvecklingen 
jämförört med andra länders statsagerande i frågan. Det jag har kommit fram till gällande 
detta är att Belgiens stat var den som bäst går att jämföra med Sveriges. Detta därför att 
Storbritannien dominerades mycket mer av enskilt företagande i järnvägsfrågan. I Frankrike 
hade staten intentionerna att ta kontroll av järnvägsbyggandet och leda utvecklingen men de 
enskilda järnvägsbolagen fick allt mer makt och blev dominerande. Vissa likheter mellan 
Sverige och USA:s järnvägsutveckling kunde ses. Speciellt under 1870-talet då de enskilda 
järnvägsbolagen fick allt större inflytande. Likheterna med statens roll i Belgien var dock 
mest påtagande. Under de inledande åren av järnvägsbyggande var de enskilda järnvägarna 
underrepresenterade och det statliga järnvägarna var de som huvudsakligen anlades. Det fanns 
även liknande anledningar till att staten från första början tog större ansvar i järnvägsfrågan. 
Detta genom att samma rädsla upplevdes i Sverige som i Belgien över de utländska 
kapitalisterna. Statsagerandet i de båda länderna under 1870-talet var dessutom av samma 
slag, då båda ländernas statsmakter köpte upp enskilda järnvägssträckor.     

I uppsatsens första fråga behandlas de politiska diskussionerna angående järnvägsfrågan och 
hur det nationella järnvägsbyggandet gick till under tidsperioden 1840–1890. Jag kom fram 
till att politiken för och emot statligt agerande i järnvägsfrågan har skett i främst tre 
utvecklingsfaser. Om det går att bortse från att järnvägspolitiken under mitten av 1840-talet 
och tidigt 1850-tal dominerades av ett järnvägsmonopol till Greve von Rosen, detta eftersom 
hans ensamrätt på att bygga järnvägar i Sverige aldrig resulterade i något landstäckande 
järnvägsnät. Efter att monopolet drogs in under år 1853 inleddes den första utvecklingsfasen 
av järnvägsbyggande som varade fram till ungefär slutet av 1860-talet. Denna period 
kännetecknades av ett starkt förtroende för statens järnvägsbyggande inom politiken. Den 
dåvarande finansministern Gripenstedt lyckades skickligt övertala riksdagen om att skuldsätta 
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Sverige utomlands för att finansiera ett omfattande statligt järnvägsnät. Under denna 
tidsperiod anlade staten hela den västra stambanan mellan Göteborg-Stockholm samt 
påbörjade bygget av den södra stambanan. Statens som dominerande järnvägsaktör började 
dock förlora sitt förtroende efter järnvägschefen Nils Ericsson gick i pension år 1862 och 
färdigställande av övriga stambanor drog ut på tiden, detta väckte ett misstroende bland 
politikerna som började tvivla på om staten kunde färdigställa stambansprojektet. Den slutliga 
dödsstöten för statens förtroende kom 1869 då Emil Keys motion till riksdagen visade bland 
annat på att staten använt sig av väldigt lite svenska slipers och järnvägsskenor. Dessutom 
menade han att det vore det gynnsammare om enskilda järnvägsföretag skulle få statligt 
understöd för att anlägga järnvägar än att staten skulle bygga järnvägar. Den andra 
tidsperioden mellan slutet av 1860-talet och framtill 1870-talets slut kännetecknades därför av 
en kompromiss, där politikernas förtroende till enskilda järnvägsföretag ökade medan staten 
fortsatte anlägga stambanor men i långsammare takt än tidigare. De statliga understöden till 
enskilda järnvägsföretag ökade kraftigt under denna period men så också utvidgades ett 
omfattande privatägt järnvägsnät. I takt med att det började bli sämre ekonomisk konjunktur 
och enskilda järnvägsföretag gick i konkurs eller vända sig till staten för att bli uppköpta, 
återgick politikernas förtroende till förmån för statligt järnvägsbyggande igen mot slutet av 
1870-talet. Den tredje utvecklingskurvan som varade därefter och under hela 1880-talet 
kännetecknades mycket av ett statligt förtroende för järnvägsutveckling kombinerat med 
enskilt järnvägsbyggande men i något långsammare takt än tidigare. Dessutom fortsatte staten 
att köpa upp enskilda järnvägssträckor och kontrollen av de enskilda järnvägsbolagen tilltog.  

Den andra frågan som uppsatsen behandlar, varför staten involverades i järnvägsfrågan? 
Framkom till viss del i kapitel 2 och 3 men förtydligades i kapitel 4. Svaret på frågan 
handlade främst om fyra olika motiv för statlig inblandning. 1, Att skapa goda 
kommunikationer och förbättra förbindelserna mellan de mest utvecklade regionerna i 
Sverige. 2, undvika vingleri och planlöshet i järnvägsfrågan. 3, skapa billiga 
transportmöjligheter. 4, av militärstrategiska anledningar för statlig involvering i 
järnvägsutvecklingen.  

Den tredje frågan handlade om det regionala perspektivet, om ekonomiska effekter som 
järnvägen förde med sig till Närke, Värmland och Bohuslän, samt vad Eli Heckschers syn var 
på järnvägens betydelse i dessa regioner. När det gällde järnvägarna i Närke fann jag både 
stambanan mellan Hallsberg-Örebro och den enskilda järnvägen mellan Nora-Karlskoga-
Ervalla vara av betydelse för den regionala ekonomin. Eftersom dessa järnvägar 
kompletterade varandra mer en mer inriktad kombinerad passagerartrafik och godsfrakter på 
stambanan och till största del godsfrakter på den enskilda järnvägen. I en 
industrialiseringsprocess är det viktigt med de båda typerna av transporter för att dels effektivt 
mobilisera arbetskraft och dels för att öka flödet av råvaror och produkter. Därför är det 
viktigt att belysa både den enskilda järnvägens och stambanans betydelse för Närke. Något 
som Eli Heckscher inte skulle hålla med om då han ansåg att den västra stambanans betydelse 
för Närke var näst intill obefintlig. Han ansåg att de enskilda järnvägarna var centrala för 
Närkes ekonomiska utveckling. Möjligtvis kan det stämma i hans analys om 
befolkningsökning som den främsta orsaken till ekonomisk tillväxt. Men när det gällde 
trafikinkomster och fraktat gods, visade stambanan mellan Hallsberg-Örebro betydligt bättre 
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resultat än den lika bredspåriga, enskilda järnvägen mellan Nora-Karlskoga-Ervalla. Eftersom 
stambanssträckan var tungt trafikerad av både passagerare och gods bör dess betydelse för 
Närke inte helt uteslutas. Snarare visade stambansträckan mellan Hallsberg-Örebro på dess 
avgörande roll för strömmen av råvaror och produkter samt arbetskraft mellan två av de 
viktigaste städerna i Närke. Utan dessa flöden av material, arbete och kapital skulle inte heller 
någon industrialiseringsprocess ägt rum. 

I Värmland däremot skiljde det sig inte mycket i vare sig inkomster eller fraktat gods på 
stambanan mellan Charlottenberg-Kristinehamn och den enskilda järnvägen Östra Vermlands 
järnvägar. Heckscher var mer inne på de enskilda järnvägarna som mest betydelsefulla för 
Värmlands regionala tillväxt och framförallt Bergslagernas järnväg som gav upphov till 
flertalet stationsorter. Jag är beredd att gå på samma linje som Heckscher i Värmlands fall 
eftersom den undersökta stambansträckan inte visade sig frakta särskilt mycket gods som den 
undersökta enskilda järnvägen gjorde. Inkomsterna var också någorlunda lika vilket betydde 
att fler resenärer transporterades på stambanan. Men eftersom inkomsterna inte var i närheten 
av den undersökta stambanan i Närke så var sträckan mellan Charlottenberg-Kristinehamn 
inte heller lika trafikerad. I Värmlands fall menar jag att enskilda järnvägar generellt hade 
större inverkan på Värmlands regionala utveckling, speciellt efter att Bergslagernas järnväg 
tillkom på 1870-talet då värmländsk malm och trä kunde nå den nya marknaden i Göteborg.  

I Bohuslän var det svårast att försöka analysera statliga och privata järnvägar med tanke på 
dess otroligt korta totallängd som existerade mellan 1840–1890, dessutom angränsade alla 
järnvägar till andra län då Bohuslän inte hade några järnvägar som endast anlagts inom 
landskapet. Heckscher menade att Göteborg var obetydlig eftersom ekonomisk tillväxt i form 
av befolkningstillväxt inte kunde relateras till järnvägen. I min mening hade Bohuslän 
Sveriges viktigaste järnvägsstad, Göteborg, eftersom den största volymen gods passerade 
genom staden. Till Göteborg anslöt sig den mest betydelsefulla enskilda järnvägen 
Bergslagernas järnväg för att bland annat frakta råvaror för vidare export till andra länder. 
Dessutom börjades den första stambanan anläggas i Göteborg i riktning mot Stockholm. 
Dessa händelser och betydande järnvägssträckor visar gott betydelsen av Göteborg för 
järnvägarna i Bohuslän. Likt i Närke och Värmland ledde järnvägens intågande till en 
minskning av gästgiveriverksamheten i regionerna då det blev billigare och snabbare att resa 
med tåg. Dessutom minskade resekostnaderna för privatpersoner med hjälp av järnvägen i 
samtliga regioner. Tyvärr ledde bristerna i materialet under min valda undersökningsperiod 
mellan 1840–1890 till att jag analyserade en enskild järnvägssträcka mellan Herrljunga-Borås 
i ett angränsade landskap. Därför gäller inte statistiken hämtat därifrån i Bohuslän men ger en 
uppfattning om trafikaktiviteten på en enskild järnvägssträcka som kan relateras till Bohuslän. 
Optimalt för undersökning hade varit att mäta aktiviteten på en sträcka efter Bergslagernas 
järnväg men bristen på tid att ta fram statistik från denna järnväg gjorde det omöjligt. Vidare 
är Bergslagsbanan inflytande på Bohuslän och Värmlands ekonomi ett intressant 
ämnesområde för fortsatt forskning. 

Det har förekommit fler problem än att finna lämpliga järnvägssträckor som passade in på 
min undersökningsperiod i de olika landskapen. Problem har förekommit i den statistiska 
insamlingen av data för stambanssträckorna i Närke, Värmland och Bohuslän. Det fanns 
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väldigt dåligt med dokumentation över hur stor volymen var på godsen som passerade på de 
utvalda stambanssträckorna. Generellt förkom det inte alls någon sådan mätning på kortare 
sträckor, utan det fanns endast uppdelat på hela stambanas längd, eller per distrikt. Detta 
försvårade min undersökning i relativt stor utsträckning eftersom en kompromiss fick göras 
och mäta godset som passerat genom en utvald stad inom landskapet och som kunde anknytas 
till den valda stambanssträckan. Med anledning av denna kompromiss kan mitt resultat ha 
påverkats eftersom ibland annat Göteborg och Örebro fanns det både en genomlöpande 
stambana och enskilda järnvägar. Detta innebar att det inte endast var volymen gods från 
stambanan som passerade genom städerna utan enskilda järnvägar. Därför försökte jag 
kompensera detta genom att undersöka åren då inga enskilda stambanor passerade genom 
städerna. Detta blev dock svårare under perioden 1886–1890 då enskilda järnvägar oftast gick 
genom städerna. Med anledning av detta har jag fokuserat på själva stadens mängd avsänt och 
anlänt gods längs järnvägen för att skapa en uppfattning av aktiviteten mellan orterna på den 
aktuella stambanan. Ursprungligen var inte det mina intentioner att genomföra 
undersökningen på detta sätt gällande stambanorna men bristerna i materialet erbjöd inga 
andra tillvägagångsätt. Givetvis anger denna arbetsmetod inte den exakta volymen på det 
fraktade godset efter stambansträckorna och mitt resultat kan därför ha påverkats utav detta. I 
uppföljande undersökningar bör därför en annan mätning av stambanas aktivitet av frakter 
mellan två orter, ske på ett annat tillvägagångssätt för att få ett mer exakt resultat.    

Något förvånande var tillgången på statistik från BiSOS L, Statens Järnvägsstatistik över de 
enskilda järnvägarna. Den statistiken var betydligt mer detaljerad än vad som fanns att tillgå 
av stambanorna. Min uppfattning var att det skulle vara tvärt om. De enskilda järnvägarnas 
bättre dokumentation är dock inte särskilt ologiskt såhär i efterhand, eftersom staten hade 
översynsplikt på dessa järnvägar. 

8.1	Slutsatser					
För att beskriva den svenska statens betydelse i det nationella järnvägsbyggandet var 
stambanorna som byggdes och drevs i statlig regi en allmännyttig verksamhet. Statens 
järnvägar värnade om indirekta vinster åt samhället med låga taxor för godsfrakter och 
resenärer. Detta för att gynna företagen med låga kostnader på godstransporter och underlätta 
mobiliteten bland befolkningen. Även om begreppet ”industrialisering” är ett efterkonstruerat 
begrepp som inte användes som argument för att bygga stambanorna, blev detta småningom 
resultatet av det statliga järnvägsnätet. Åtminstone var järnvägen en central huvudingrediens 
för att industrialiseringen kunde äga rum, eftersom andra samhällsförändringar också bidrog 
till att dra Sverige upp ur fattigdomen till att bli ett välmående rike. Utan snabba, billiga och 
rikstäckande transporter av gods och arbetskraft, hade dock industrialiseringens faktum 
uteblivit. Dessutom tror jag att beslutet om bredspåren på stambanorna och ett antal enskilda 
järnvägar besparade flertalet miljoner koronor genom att det inte har behövds breddas i 
modern tid. Även om bredspårbeslutet kostade mer än vad som kanske var nödvändigt för 
1800-talets järnvägstrafik gjordes besparingar på lång sikt. Kanske också att principen hölls 
genom åren besparade statens utgifter. För Belgiens stat blev statsbanorna betydligt dyrare än 
planerat just på grund av att det facklades i spårviddsfrågan. Statens roll i järnvägen har varit 
betydande när det gällde både utveckling av järnvägsnätet, det finansiella, själva byggandet 
samt kontrollering av de enskilda järnvägarna. Staten har alltså varit med och påverkat nästan 
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alla järnvägar i Sverige under tiden 1840–1890 i och med den kontrolleringsplikt av enskilda 
järnvägsbolagen som staten hade. Utan statens bidrag hade flertalet enskilda järnvägar aldrig 
förekommit eftersom beroendet av kapital från staten var stort, speciellt efter 1870 då 
understöden till privata järnvägsföretag var som störst och det enskilda järnvägsnätet 
expanderades som mest. Staten hade på många sätt en roll som den snälla storebrodern över 
de enskilda järnvägsbolagen. När kapital behövdes för vissa enskilda järnvägsprojekt gick det 
att söka medel för två tredjedelar av anläggningskostnaden och när det enskilda 
järnvägsbolaget behövde mer pengar eller ville bli uppköpt för att täcka sina skulder vände sig 
många järnvägsföretag till staten. Detta mot att statsmakten fick med tiden allt mer insyn i de 
enskilda järnvägsföretagens finanser och därmed ökad kontroll över de privata 
järnvägsföretagen.          	

Statens järnvägar kan dock inte ta åt all ära för järnvägarnas betydelse. De regionala aktörerna 
stod för utvecklingen av det enskilda järnvägarnätet, som trots allt var mer än dubbelt så långt 
som det statliga järnvägsnätet vid slutet av år 1890. De regionala företrädarna ville förbättra 
sitt läns kommunikationsmöjligheter och inkomstmöjligheter och såg därför järnvägen som ett 
vinnande alternativ för att uppnå detta. Resultatet blev i många fall av de län jag har studerat, 
att de enskilda järnvägarna på länsnivå sammanlänkade viktiga orter med varandra där 
stambanorna inte passerade. Dessutom medförde de enskilda järnvägarna expanderande 
marknader till andra geografiska områden av bland annat malm, trä fisk och mjölk. Vissa 
enskilda järnvägssträckor i Närke och Värmland har till och med haft högre inkomster per 
bankilometer och fraktat mer gods än stambanorna som löpt genom landskapen.  Andra 
regionala effekter som denna uppsatsen har kommit fram till är att, olika näringar kunde dra 
nytta av järnvägen introducering genom dess snabba, billiga och stora transporter över längre 
sträckor. Exempelvis fiskenäringen i Bohuslän, trä och malmhanteringen i Värmland och 
Närkes viktiga bergshantering. Dessa näringar kunde dra nytta av järnvägen genom att 
exempelvis utöka sina marknader till nya områden. Människors resande blev också billigare 
och snabbare. Om man jämför detta med ett av de mål som staten försvarade i 
järnvägspolitiken, nämligen att järnvägen skulle värna för indirekta vinster i samhället, 
lyckades det målet att gå i uppfyllelse eftersom både företag och privatpersoner gynnades av 
stambanornas låga transportkostnader. 

Att studera järnvägen på regional nivå ur ett ekonomiskt historiskt perspektiv är viktigt för att 
se hur järnvägen bidrog till den ekonomiska utvecklingen i samhället. Utifrån detta går det att 
urskilja några sektorer som kommunikationer, handelsverksamhet och industri vilka 
reformerades av järnvägarna. De intressen som fanns på regional nivå gällande järnvägen 
handlade mycket om att modernisera samhället och en förhoppning om att förbättra 
ovanstående sektorer. Baserat på tidigare förkunskaper vet jag att under 1800-talet existerade 
en mycket stor optimism för ny teknik och det fanns en förhoppning om att den skulle 
revolutionera hela samhället och göra nästan allt bättre. Järnvägen var bland den nyaste och 
största tekniska uppfinning som kom under 1800-talet vilket självklart lockade intresse hos 
både staten, entreprenörer, investerare och regionala företrädare. På regional nivå fanns det 
också en viss rädsla om att sitt län eller landskap skulle hamna efter i den tekniska 
utvecklingen genom att inte investera i järnvägsprojekt. Vilket var ytterligare en anledning till 
järnvägsinvesteringar på regional nivå. Självklart fanns det också ett motstånd mot 
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järnvägsprojekt. Främst handlade det mycket om kostnaden som har tidigare nämnts i 
debatten om järnvägsfrågan på riksdagsnivå i kapitel 2 och 3. Det var mycket dyrt att anlägga 
järnvägar vilket kanske inte alla regioner heller hade råd med. Det fanns också en risk för att 
järnvägsföretaget som hade till uppgift att anlägga en aktuell järnvägssträcka kunde gå i 
konkurs vilket skulle innebära att allt investerat kapital gick förlorat. En ytterligare risk var att 
järnvägen inte skulle kunna bära sina egna kostnader om trafiken var för dålig. Att investera i 
järnvägsprojekt på regional nivå var därför inte helt riskfritt men järnvägens tänkbara fördelar 
för den ekonomiska utvecklingen var, enligt de landshövdingeberättelser jag har tagit del av, 
väldigt lockande.  

Något som Eli Heckscher i sin avhandling inte lägger någon större uppmärksamhet på är 
näringsgrenarnas utveckling, men det kan också bero på att han studerade den ekonomiska 
utvecklingen främst genom befolkningstillväxt före, under och efter järnvägens tillkomst, 
vilket inte jag har gjort. Om det i Heckschers resultat inte visade sig ha varit någon betydande 
befolkningstillväxt i en specifik region, eller att befolkningstillväxten inte kunde härledas till 
järnvägen, som i Göteborgs fall, har inte särskilt mycket energi riktas till den regionen eller 
det samhället. Jag har studerat ekonomisk utveckling i Närke, Värmland och Bohuslän genom 
att följt olika näringars utveckling i och med introduktionen av järnvägen och dess 
efterföljande år fram till år 1890, samt studerat vad järnvägen innebar för förbättringar 
gällande kommunikationer och jämfört betydelsen av en stambana och en enskild järnväg för 
regionerna. Det är dock viktigt att inte endast se ekonomiskt tillväxt ur ett perspektiv eftersom 
det är ett otroligt brett begrepp och kan innebära väldigt många saker. Med den anledningen 
kan vidare forskning innebära att bredda de perspektiv för ekonomisk tillväxt som jag studerat 
kopplat till järnvägen, med exempelvis befolkningsutveckling.        

För att återgå till motiven som staten och förtegen hade att beblanda sig i järnvägsfrågan. De 
enskilda järnvägarna kan inte ses som en helt allmännyttig verksamhet, eftersom målet med 
flertalet privata järnvägar var att skapa företagsvinster. Därför bör de enskilda järnvägarna ses 
som mer industriella verksamheter eftersom de anspråkar på direkta vinster snarare än 
indirekta vinster för det allmännas nytta. Trots det medförde de enskilda järnvägarna positiva 
sidoeffekter som gynnade den regionala ekonomin. Därför kan viktiga regionala aktörer som 
ville utöka sitt läns järnvägsnät ha haft motiv att förbättra den regionala ekonomin genom nya 
järnvägar. Men de privata järnvägsföretagen behövde få ekonomin att gå runt, därför fanns 
ingen anledning att anlägga en enskild järnväg av ett privat företag utan intention att få valuta 
på sina satsade pengar.       

Än idag används stambanorna och de enskilda järnvägarna som anlades under 1800-talets 
andra hälft, även om vissa delsträckor har dragits om eller lagts ner. Skillnaden med statens 
roll i järnvägen idag jämfört med under 1800-talet är att utlandslånen inte enbart går till 
järnvägen, vilket den i stor grad gjorde under utbyggnaden av stambanorna. Kapitalet går mer 
till drift och underhåll av de befintliga järnvägarna, snarare än expansion av järnvägsnätet. De 
generösa bidragen och lånen till enskilda järnvägsföretag förekommer det betydligt mindre av 
idag än vad det gjorde under 1800-talet. Trots förändrade omständigheter och prioriteringar i 
statens roll i järnvägsfrågan, kvarlever samma princip om statlig kontroll och ansvar över 
Sveriges järnvägar idag, som för 150 år sedan.            
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