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Ja, må den leva!
Det är inte alltid man firar ett
hundraårsjubileum under flera
år, men sedan 2018 högtidlighåller Sveriges riksdag den
rösträttsreform som brukar
betecknas som demokratins
genombrott i Sverige. Anledningen till att firandet blivit
så utdraget är att det krävdes
reformer som enligt grundlagen bara kunde genomdrivas
stegvis.
Givetvis vill ArkivCentrum
också uppmärksamma detta
jubileum vilket i detta nummer
av Aktstycket görs genom en
artikel om rösträttskampen i
Örebro och inte minst när Sveriges främsta rösträttskämpar
samlades i Örebro sommaren
1909.
ArkivCentrums årsmöte
beslutade också i april att
ArkivCentrum skulle underteckna Deklarationen för en
stark demokrati. Deklarationen
är framtagen av kommittén Demokratin 100 år i dess arbete att
samla och engagera de krafter
som stödjer demokratin och

att uppmuntra fler att ta tydlig
ställning för att stärka demokratin. De aktörer som undertecknar
deklarationen tar ställning för alla
människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna
och rättsstatens principer och
tar avstånd från diskriminering,
extremism, främlingsfientlig-

het, korruption och rasism. Som
undertecknare kan ArkivCentrum också använda ovanstående
demokratiborgarmärke, men
med undertecknandet följer även

krav på åtaganden för att stärka
demokratin.
Våra arkivinstitutioner bevarar vårt gemensamma minne.
Inte minst kan våra stora folkrörelsers arkiv berätta om den
utveckling som till slut ledde
fram till det demokratiska genombrottet för hundra år sedan.
Folkrörelserna var en praktisk
skola i demokrati, där alla hade
en röst och där man lärde sig att
diskutera och argumentera. Man
bildade studiecirklar och diskussionsklubbar där man diskuterade aktuella samhällsproblem
och hur de skulle lösas. Allt detta
kan man studera i arkiven.
Höstnumret innehåller även
en artikel med tidig järnvägshistoria från Striberg – en ort med
tre järnvägsstationer!
Arkivens dag infaller i år på
lördagen den 13 november och
då tänkte vi också passa på att inviga ArkivCentrums nya lokaler
på Nastagatan 11. Och därefter
kommer vi även att börja med
fasta öppettider, om än lite
begränsade till en början. Varmt
välkomna!
Håkan Henriksson

Från och med
den 15 november 2021
gäller följande öppettider
på ArkivCentrum

Aktstycket
Redaktör: Håkan Henriksson

tisdagar 9.00–12.00
onsdagar 13.00–16.00
torsdagar 13.00–16.00

ISSN 2001-2551
Tryckeri:
Lenanders Grafiska
Aktstycket nr 103, årg 26

Foto: Emma Ode.

Nastagatan 11
702 27 ÖREBRO
Tfn 019-611 29 00
E-post: info@arkivcentrum.se
www.arkivcentrum.se

Efter beslut på ArkivCentrums årsmöte
skrev ArkivCentrums ordförande
Torgny Larsson den 23 april 2021
under Deklarationen för en stark
demokrati.

Ovanstående tider gäller
helgfria vardagar.
För snabbare framtagning är
det bra att kontakta
ArkivCentrum inför besöket.
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Foto: Veckojournalen 1921 nr 39.
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Ivriga valsedelsutdelare i Stockholm vid riksdagsvalet i september 1921. 47,2 % av Sveriges röstberättigade kvinnor och 62% av
männen deltog i valet. I Örebro län deltog 40,7% av kvinnorna och 58,2% av männen. Högst valdetagande hade kvinnorna i
Malmöhus läns städer – 57,6%. Kvinnornas deltagande vid landstingsmannavalet 1919 hade varit betydligt större – 61,8%.

Svensk demokrati 100 år
Sedan 2018 har vi firat 100-årsminnet av det som brukar kallas demokratins
genombrott i Sverige, eller egentligen när allmän rösträtt till landets högsta
beslutande församling – riksdagen – genomdrevs. Anledningen till att firandet
utsträckts under flera år är att förändringar av rösträtten till riksdagen krävde
att grundlagen skrevs om, och det var en process som tog tid.
Det första datum som man brukar
utgå ifrån är den 17 december 1918.
Då beslutade nämligen en extrainkallad riksdag om genomgripande
förändringar av kommunallagarna. Bland annat innebar dessa
förändringar att allmän och lika
rösträtt i kommunala val skulle
införas. Man avsåg även att denna
allmänna och lika rösträtt skulle
gälla till riksdagens andra kammare, men eftersom detta alltså
reglerades i grundlagen krävdes att
två likadana beslut skulle fattas av
två riksdagar, med ett riksdagsval

emellan. Detta ansågs i samtiden
som ett viktigt demokratiskt genombrott och i Örebro firades det
hela av Örebro frisinnade förening
genom ett samkväm på onsdagsaftonen den 18 december 1918. Vid
sammankomsten höll den gamle
veteranen inom stadens frisinnade
rörelse, fabrikör Anton Hahn, »ett
av stark stämning buret anförande,
vari han erinrade om den gångna
tidens strider och svårigheter och
uttryckte sin glädje över den demokratiens seger, som nu omsider
vunnits.« Han slutade sitt anfö-

rande med »ett fyrfaldigt leve för
Sveriges framtid«.

Grundlagsändringarna

Efter att man i riksdagen kommit
överens om vilka ändringar av
grundlagen som krävdes röstades
förslaget igenom för första gången
den 24 maj 1919 och den andra
gången den 26 januari 1921. Samtidigt sänktes bland annat också den
politiska myndighetsåldern från
24 till 23 år. Grundlagsändringen
röstades igenom med stor majoritet. Vid omröstningen i januari
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1921 blev röstsiffrorna 101 mot 16
i första kammaren och 151 mot 44
i andra kammaren. Det behövdes
ingen längre debatt innan man
kunde gå till omröstning, men det
hettade ändå till när vänstersocialdemokraten Fabian Månsson
yttrade »Vet hut! Vet sjudubbelt
hut!« med riktning mot kammarens besuttna bönder, varvid
talmannen påpekade att man icke
ska använda kränkande uttryck
mot kammarens ledamöter.
Vid andrakammarvalet i
september 1921 kunde alltså även
Sveriges kvinnor som fyllt 23 år
föregående kalenderår för första
gången delta i röstningen. Allmän
rösträtt för män hade beslutats
redan 1909 och vid andrakammarvalet i september 1911 hade den för
första gången också praktiserats. I
år är det alltså även 110 år sedan de

flesta svenska männen över 24 år
fick utöva sin rösträtt till riksdagens andra kammare.

FKPR

En av de viktigaste organisationerna som kämpade för kvinnlig
politisk rösträtt i Sverige var
Landsföreningen för kvinnans
politiska rösträtt. Den landsomfattande föreningen bildades 1903
men redan året dessförinnan
hade en Förening för kvinnans
politiska rösträtt (FKPR) bildats i
Stockholm. Med inspiration från
föreningen i Stockholm och ett
föregående möte med professorskan Ann Margret Holmgren från
Stockholm bildades en förening
för kvinnans politiska rösträtt även
i Örebro. Detta skedde vid ett möte
som samlat ett hundratal intresserade i Nya Elementarskolans lokal
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på Kungsgatan 20 under onsdagskvällen den 13 maj 1903.
Till föreningens första ordförande valdes grevinnan Elin
Lewenhaupt och till sekreterare
fröken Anna Borgström. På det
första mötet höll Elin Lewenhaupt,
som var dotter till den då välkände
politikern och skalden Gunnar
Wennerberg, ett föredrag där hon
avslutade med orden: »Liksom
de flesta landsvägar en gång varit
gångstigar, så skulle den stig som
vi nu trefvande trampa upp en
gång blifva den allmänna kungsväg, på hvilken Sveriges kvinnor
nå sitt stora mål – det att sida vid
sida med mannen och såsom hans
likställda inför lagen, få vandra
lifvets väg och bära lifvets bördor,
ej endast som kvinnor utan först
och främst som människor.«
Redan ett år efter bildandet

Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum

Scen ur en pjäs uppsatt av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Örebro.
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Ovanstående fotografi från Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtts årsmöte i Örebro 1909 pryder omslaget till nummer
1909:2 av tidningen Dagny. Fotografiet är taget utanför möteslokalen som var Risbergska skolan i Örebro.

hade man 94 medlemmar i Örebro
FKPR. Så småningom tillkom
också föreningar i flera andra
städer och orter i länet. År 1916
fanns det elva FKPR-föreningar
i Örebro län (i storleksordning:
Örebro, Karlskoga, Kopparberg,
Kumla, Lindesberg, Degerfors,
Askersund, Nora, Hallsberg, Laxå
och Striberg) med sammanlagt 632
medlemmar.
De lokala föreningarna försökte
genom offentliga föreläsningar,
diskussionsaftnar, soaréer, kurser
och demonstrationer skapa en
opinion för kvinnans rätt i samhället. För örebroarnas del blev
nog ett av föreningens största
uppdrag ansvaret för att arrangera
Landsföreningens Centralstyrelses
sjätte årsmöte som hölls i Örebro fredagen den 8 januari 1909.

Örebro stod nu under några dagar
i centrum för denna rösträttsrörelse. Redan på torsdagsaftonen den
7 januari hade deltagarna bjudits
in till en välkomstfest på Grand
Hotell vid Järntorget, som då innehades av fru Siri Forssell – som var
»en inträsserad rösträttskvinna«.

Riksmöte i Örebro 1909

Centralstyrelsemötet inleddes
på förmiddagen den 8 januari i
Risbergska skolans lokaler vid
Oskarsparken. De 64 representanterna från 56 av landets olika
lokalföreningar sammanträdde i
dagarna två och på fredagskvällen inbjöds också till ett möte
tillsammans med Örebro FKPR
i Risbergska skolans högtidssal.
Två ämnen skulle avhandlas: »Vad
kan göras för att få ungdomen att

livligare deltaga i rösträttsrörelsen?« och »Varför böra religiöst
övertygade kvinnor ansluta sig till
rösträttsrörelsen?«.
På lördagskvällen hölls också
ett offentligt opinionsmöte dit
både män och kvinnor var inbjudna, men det var enligt Nerikes
Allehanda mest kvinnor som
deltog. Vid mötet, som hölls i
Karolinska läroverkets högtidssal,
talade bland andra doktorinnan
Jenny Velander från Skara, doktor
Lydia Wahlström (som under det
tidigare mötet valts till Landsföreningens nya ordförande), förre
riksdagsmannen och grosshandlaren G.O.V. Lindgren från Örebro
samt Frisinnade landsföreningens
sekreterare Arvid Grundel från
Stockholm. Grosshandlare Lindgren, som var en välkänd nyk-
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ej ägt den lilla nyckeln, som heter
kvinnliga rösträtten! Hur mycken
kvinnlig kraft bindes ej härigenom!«

Resolution antas

Annons i Nerikes Allehanda 1909-01-08.

terhetsivrare, ansåg att kvinnan
borde ha politisk rösträtt därför
att hon är människa lika väl som
mannen samt »därför att hon är
mera nykter, mer religiös och mera
sedlig än mannen.« Han menade
vidare att kvinnan säkert skulle
främja goda reformer och medverka till att reformera en del lagar
som stiftats av männen och som
var orättvisa mot kvinnorna. En
sådan lag »var den som bestämde,
att mannen skulle
vara hustruns förmyndare, och som
gjorde, att en slarvig
man kunde förstöra
hustruns tillgångar«.
Det populäraste
föredraget tycks
Lydia Wahlströms ha
varit, och som enligt
Nerikes Allehandas
reporter beskrivs som livligt och
logiskt samt kryddat av »applådpoänger«. Wahlström menade
bland annat att med den kvinnliga rösträttens genomförande så
skulle det bli fart i reformarbetet:
»Hur många tal har icke kvinnan
måst hålla, huru många skrivelser
har hon ej måst uppsätta för att
äntligen få genomförd den minsta
reform, och detta blott för det hon

Mellan föredragen underhöll
också en manskvartett och fröken
Tideström bjöd på solosång. Efter
mötet inbjöds till supé på Örebro
Hotell. Dessförinnan hade dock
mötet antagit en gemensam resolution med följande lydelse:
»Män och kvinnor till ett antal
av 650 samlade till offentligt möte
i Örebro 9 januari 1909, uttala som
sin åsikt, att, då det vilande förslaget om allmän rösträtt för män
efter all sannolikhet av innevarande års riksdag kommer att antagas,
frågan om allmän rösträtt för
kvinnor bör omedelbart därefter
upptagas till lösning. Denna ford
ran är så mycket mera berättigad,
som, efter utgången av 1908 års val,
en säker majoritet för kvinnornas
rösträtt bör kunna påräknas inom
andre kammaren.«
Vid själva Centralstyrelsemötet
hade man också beslutat om att en
deputation från Landsföreningen

Doktor Lydia Wahlström valdes till ord
förande för Landsföreningen för kvinnans
politiska rösträtt vid riksmötet i Örebro
1909 och kvarstod som sådan till 1911.

men att han samtidigt erinrade om
vilken lång tid som lösningen av
männens rösträttsfråga krävt. Han
hade också uttryckt »den förhoppningen att landet skulle en gång i
det offentliga livet få tillgodogöra
sig den kvinnliga kraften, som
enligt hans övertygelse i vissa fall
skulle lända till stor nytta samt lovade, att när tiden var mogen göra
sitt bästa för frågans
lyckliga lösning.«

Segern är nära

Nerikes Allehanda 1918-12-19.

skulle uppvakta kung Gustav V
med denna resolution. Detta
gjordes också redan den 12 januari
1909 av 35 centralstyrelsemedlemmar ledda av doktor Lydia Wahlström. Enligt Nerikes Allehanda
ska kungen ha uttalat sina personliga sympatier för kvinnornas krav
på politisk rösträtt och lovat att ha
deputationens önskemål i åtanke,

Örebro FKPR fortsatte tålmodigt sitt
arbete under hela
1910-talet och vid
årsmötet på Strandrestaurangen den 10
december 1918 kunde
föreningens mångåriga ordförande Elsa Perselli inleda med att
berätta att den urtima riksdagen
lagt ett förslag till författningsändring varigenom även kvinnorna
skulle erhålla full medborgarrätt
och rösträtt. Hon kunde därmed
konstatera att det under en enda
månad hade gjorts mer för »vår
frågas lösning, än förut under 16
års arbete«.
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Vid det nästföljande mötet den
22 januari 1919, då grundlagsändringen hade röstats igenom,
och »i anledning af den kvinnliga
rösträttsfrågans förändrade läge«
beslutade man att likt landets
andra FKPR-föreningar anordna
upplysningskurser under februari
månad. Kurserna skulle, såsom
det beskrivs vid nästföljande möte,
ha som »syfte att sätta kvinnorna
in i deras nyvunna sociala och
kommunala förpliktelser«. Dessa
kurser och föredrag var också
en del av valkampanjen inför de
stundande kommunal- och landstingsvalen under mars månad 1919
och som skulle bli de första utan
gradering utifrån inkomst eller

Elsa Perselli
(1877–1940)
Fadern Mats Ericsson var agronom och
familjen kom till Örebro när han fick
anställning vid Frökontrollanstalten.
Elsa utbildade sig till folkskollärarinna
och det blev också hennes yrke. Maken
Sune Perselli drev en garnaffär på Storgatan 10. Elsa engagerade sig tidigt
i rösträttsrörelsen (var Örebro FKPR:s
ordförande 1912–1921) och inom det
frisinnade partiet (var bl.a. ordförande
i Örebro frisinnade förenings kvinnokommitté). Redan 1919 invaldes hon i
Örebro läns landsting och året därpå i
Örebro stadsfullmäktige (kvarstod som
ledamot till 1934). Hon var i många år
också ledamot av barnavårdsnämnden
och folkskolestyrelsen i Örebro.

ägande. FKPR ställde inte upp med
egna listor utan såg i stället till att
påverka de olika politiska partierna så att fler kvinnor kom med
på listorna. Valet till landstinget var
också ett indirekt val till riksdagens
första kammare då ledamöterna
där utsågs av landstingen.
Efter att den första grundlagsändringen hade röstats igenom
den 24 maj 1919 beslutade Örebro FKPR att fira den historiska
rösträttssegern med ett samkväm
på måndagskvällen den 2 juni i
Trefaldighetskyrkans lilla sal på
Södra Strandgatan. Föreningens
ordförande Elsa Perselli höll ett
föredrag där hon skildrade »de
17 årens strider för kvinnornas
rösträtt«, varefter alla stämde upp
i fyra leverop. Perselli tog också
upp frågan om rösträttsföreningen
nu skulle upplösas men hon tyckte
att det fortfarande fanns uppgifter
kvar för föreningen, bland annat
återstod ännu ett viktigt upplysningsarbete bland de nya väljarskarorna. Rösträttsföreningen
hade dessutom inte endast arbetat
med agitationsarbete utan också
tagit initiativet till De gamlas dag,
Kvinnornas uppbåd och Mors dag.
Dessutom hade man arrangerat
en dockutställning till förmån
för spädbarnskrubben och Perselli ansåg att det var de små och
behövande i samhället som visade
vägen för föreningens framtida
strävanden.

Föreningens upphörande

Frågan om föreningens fortlevnad
återkom dock och på årsmötet den
25 november 1919 föreslogs det
att antingen ansluta föreningen
till Fredrika Bremerförbundet
eller ombilda föreningen till ett
»Kvinnornas Medborgarförbund«.
Frågan återkom dock åter på föreningssammanträdet den 20 april
1920, men något beslut kunde inte
fattas. Frågeformulär hade skickats
ut av länsförbundet till länets alla
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medlemmar om föreningarnas
framtid men endast ett fåtal svar
hade inkommit. Ett Svenska Kvinnors Medborgarförbund bildades
i Sverige under våren 1921 men
Örebro FKPR anslöt sig inte till
det nya förbundet. Och efter att
grundlagsändringen slutgiltigt
röstats igenom i januari 1921 beslutades att föreningen skulle upplösas i samband med ett firande av
segern. Högtids- och avslutningsfesten hölls i Stora Hotellets lilla
salong söndagen den 3 april 1921.
Ordföranden Elsa Perselli höll ett
högtidstal där hon gav en översikt
över rösträttsrörelsens historia i
landet och lokalt. Därefter följde
deklamation av dikter av fröken
Fridman samt musik och sång
av en damkör. Efter festen följde
samkväm med supé.
Örebro FKPR:s återstående
medel överlämnades till en nybildad kommitté för samarbetet med
den internationella kvinnoalliansen. Föreningens standar skänktes
till Örebro läns museum »att där
för kommande tider vittna om vårt
arbete«. Under våren 1921 bildades
även en Örebrokrets av Fredrika
Bremerförbundet vari flera aktiva
medlemmar från Örebro FKPR
kom att engagera sig.
Håkan Henriksson

NA 1921
-09-09.
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Foto: Bernhard Hakelier, Åke Mossbergs fotosamling

Från hästbana till tre stationer

Malmvagn rullandes på den kvarliggande
gamla hästbanan inom Stribergs gruvfält
någon gång i början av 1880-talet.

Det är ju inte helt ovanligt
att större städer som Stockholm, London och Paris kan
stoltsera med ett antal olika
järnvägsstationer. Men det
förhållandevis lilla gruvsamhället Striberg har faktiskt
också haft tre olika stationer
varav två varit i drift samtidigt. De tre stationsbyggnaderna finns dessutom kvar
än i dag. Men ortens järnvägshistoria började med en
hästbana.
Gruvdriften vid Stribergs många
järngruvor har medeltida traditioner och de tunga malmtrans
porterna från gruvorna till de
närbelägna hyttorna i Nora bergs
lag och de längre bort belägna i
Karlskoga och Lekebergslagen
gick under många århundraden på
malmslädar. För att lättare kunna
transportera malmen från gruvorna började man vid 1800-talets
mitt bygga kortare järnvägar där
malmvagnarna till en början drogs
av hästar. En viktig tillskyndare av

byggandet av järnvägar till bergs
lagens gruvor var bergmästaren
C.O. Troilius i Nora och han var
en av initiativtagarna till att en
järnväg byggdes mellan Nora och
Örebro. Han var också medlem av
1857–1859 års järnvägskommitté
och blev 1863 även generaldirektör
för Statens Järnvägars trafikstyrelse. Det var även Troilius som
redan den 15 november 1853 vid en
malmlottningsstämma med gruvlagen vid Striberg drev igenom att
utreda frågan om att bygga »en
mindre jernbana« från gruvorna
till sjön Vikern och vidare till
Älvstorp för att kunna ansluta
till Nora-Ervalla järnväg. Under
Hindersmässomarknaden i Örebro 1855 bildades även ett bolag
med syfte att bygga en järnväg
för hästkraft om ca tre kilometers
längd från Striberg ner till en
lastbrygga vid Kålleviken intill
sjön Saxen, varifrån malmen
medelst ångbåt skulle dras ut på
sjön Vikern för vidare färd mot
den södra delen av sjön. Bolaget
som fick namnet Stribergs Järnvägsaktiebolag hade ett aktiekapi-

tal om 40.000 riksdaler banco och
var fördelat på 40 aktier. Malmen
skulle alltså huvudsakligen inte
gå mot Nora utan söderut mot
Karlskoga, där också många av
gruvägarna bodde.
Kostnaden för järnvägsbygget,
inklusive inköp av vagnar och pråmar, hade av löjtnant Edvard Hugo
Nathorst vid Flottans mekaniska
kår beräknats uppgå till 36.000
riksdaler banco (motsvarande
54.000 riksdaler riksmynt). I den

Formen på hästbanans räls enligt
avritning från 1865 i Stribergs
gruvbolags arkiv. Observera att
återgivningen är i naturlig storlek.
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summan ingick dock inte bibanorna och inköp av ångbåt och pråmar. Bolaget erhöll ett förmånligt
lån om 30.000 riksdaler riksmynt
ur Handels- och sjöfartsfonden,
som var räntefritt till 1856 års slut
och därefter med fyra procents
ränta på återstående belopp.
Villkoret för detta lån var dock att
järnvägsanläggningen skulle vara
fullbordad till den 1 oktober 1856.
Redan under sommaren 1855
påbörjades anläggningsarbetet
och räls ska ha beställts från England, som man erhöll tillstånd om
att införa tullfritt. En lastbrygga av
sten med tillhörande upplagsplats
anlades vid Kålleviken varifrån en
smalspårig järnväg med spårvidd
om 32 verktum (792 mm) och med
en längd om 9.326 fot byggdes
förbi Svartbergs gruvor till Mossaberget på Stribergs gruvfält (från
början verkar man dock ha tänkt
bygga med en än smalare spårvidd
om 28 verktum). Senare byggdes bibanor till Prästaberget och
Kärrgruvorna vid samma gruvfält.
Muddringar verkställdes, dels i
Kålleviken, dels i sundet mellan
Saxen och Vikern så att pråmar av
två fots lastdjup skulle kunna passera. Vid Vikersvik byggdes också
en stensatt lastbrygga och det var
huvudsakligen till denna destination som malmen från Striberg
skulle föras. Tanken med järnvägen och ångbåtstrafiken på sjön
Vikern var främst tänkt att underlätta transporterna till Karlskoga,
men i förlängningen fanns också
planer på en sammanbindning
med den järnväg som samtidigt
höll på att byggas mellan Örebro
och Nora.

Hästbanan färdig 1856

Vid slutet av 1855 hade man byggt
2/3 av banvallen till Striberg samt
räls och slipers hade anskaffats.
Arbetet fortsattes under nästa år
så att man också kunde komma
i gång med malmtransporterna

Oktober 2021
till det utlovade datumet den 1
oktober 1856. Dock var den
då ännu inte helt godkänd av Styrelsen för
allmänna väg- och
vattenbyggnader
eftersom ett
ras på den
upplagda
banvallen
hade inträffat kort före
avsyningen i
oktober.
Stödjemurar fick
därför senare byggas
och banan
blev godkänd först
i oktober 1857.
Då hade banan
också fått två bibanor
till Komministergruvan/
Magisterberget och Kärrgruvorna. Under 1857 hade järnvägen
transporterat ca 3900 ton järnmalm, vilket dock bara var drygt
20 procent av malmen som brutits
vid Stribergs gruvor under året.
Den totala anläggningskostnaden blev betydligt högre än
den beräknade och slutade på
97.300:96 riksdaler, men bolaget
gick snart med vinst och kunde
utan problem betala tillbaka lånet
och vid 1860-talets mitt kunde
bolaget till och med börja med
vinstutdelning till aktieägarna.
Den totala banlängden blev till slut
4,62 km.
Malmvagnarna kunde ta en last
om drygt 2,8 ton vilket var ungefär fem gånger så mycket som en
malmsläde kunde transportera.
Bolagets till en början sju vagnar
rullade av egen tyngd ner till sjön
men hastigheten reglerades av
bromsare som stod på vagnarna.
Hästar fick sedan dra vagnarna
tillbaka upp till gruvfältet. An-
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Stribergs hästbana med bibanorna på
gruvfältet finns utsatt på den härads
ekonomiska kartan från 1864–1867.

svarig för detta var vagnföraren
Erland Pettersson som också fick
ett fritt boställe vid Kålleviken.
Erlands årslön uppgick till 600
riksdaler, vilket får anses som en
bra lön vid den tiden. Han efterträddes 1863 av Olof Olsson som
utöver en dagsverkslön fick 100
riksdaler för »förmansbestyret«.
Vid Kålleviken fanns också vagnsbodar där bolagets vagnar och
hästar kunde förvaras.

Ångbåt anskaffas

Någon ångbåt för sjötransporterna anskaffades inte förrän 1860
utan det var »malmroning« med
bolagets åtta lastekor som gällde
dessförinnan. Ångbåten köptes till
en kostnad om 8.419 riksdaler från
Bergsunds Mekaniska verkstad
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vid Liljeholmsviken i Stockholm.
Spelstyraren Johan Grönberg
vid Stribergs norra gruvbolag
utsågs till att bli ångbåtsmaskinist på den nya ångbåten.
Grönberg skickades också
upp till verkstaden för att
lära sig att hantera ångbåten – där han var kvar
under drygt åtta veckor
– och han var också med
om att transportera hem
båten och dra den från Nora
för att kunna sjösätta den i Vikern
vid Käppsta. Detta första år hann
han sedan bara föra ångbåten –
som fått namnet »Striberg« – på
sjön under 37 dagar. Samtidigt
med ångbåten anskaffades också
större pråmar, dock utan spår så
vagnarna kunde inte köras ombord utan omlastning krävdes
fortfarande. När ångbåtstrafiken
nu väl kom i gång på Vikern gjorde
båten två till tre resor fram och
åter varje vardag under de isfria
månaderna eller vanligen från maj
till november. Redan under år 1861
klarade ångbåtstrafiken med att
frakta 10.854 ton gods.
Järnvägsbolagets förvaltare var
gruvförvaltaren Oscar Berggren
i Striberg. För detta erhöll han en
ersättning om 300 riksdaler. Men
den som nog hade den egentliga
uppsikten över verksamheten
var faktorn vid lastageplatsen vid
Vikersvik, vilken tjänst innehades
av gruvförvaltaren vid Vikersgruvorna som under de två första
åren innehades av Constantin
Tideström och från 1858 av Carl
Gustaf Söderström. Den senare
hade till en början en årslön om
1.200 riksdaler varav 700 skulle
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Litografi hämtad från Nora-Erwalla
Jernvägs Bolags aktiebrev från 1855.

komma ifrån järnvägsbolaget.
Söderström bodde i förvaltarebostället Vikersviks gård, som låg i
omedelbar närhet till lastageplatsen vid sjön Vikern. Vid Vikersvik
byggdes också båthus för ångbåten
och »malmekorna«. Där byggdes
1862/63 också ett boställe åt ångbåtsmaskinisten Johan Grönberg
(efterträddes 1865 av Karl Fredrik
Cronstrand).

Fler lastageplatser byggs

Vikersgruvornas gruvarbetare
hade under 1859 också byggt en
lastageplats vid Käppsta intill
Gyttorp. Järnvägsbolagets ångbåt
kunde därmed transportera varor
till ett flertal platser runt sjön
Vikern. Ansvarig vid Käppsta blev
faktorn eller vägaren Carl Gustaf
Ericsson. Även vid Kopparbäcken
byggdes en lastageplats 1863/64 för
utskeppning av malm från bland
annat Åsboberget, varifrån en ny
väg hade anlagts. För att kunna
frakta tackjärn från Västgöthyt-
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tan tillkom även en lastbrygga vid
Saxens västra strand. Ångbåten
kunde ibland även lägga
till vid andra ställen
såsom vid Norsbro.
Och det var inte bara
malm som fraktades
utan bland annat
även tackjärn, kalk,
ved och timmer.
Ibland förekom även
persontrafik. Och
det var inte bara malm
från Striberg utan malm från
Pershyttan kunde till exempel
fraktas över Vikern till Vikersvik
varifrån den sedan landvägen
kunde föras vidare ner till Karlskoga. Under år 1864 kan man se
att de absolut största malmtrans
portörerna var bruken i Karlsdal,
Villingsberg, Ölsboda, Gryt,
Valåsen och Hasselfors. Men även
bergsmän i byar som Skrekarhyttan, Dalkarlshyttan och Gelleråsen
var viktiga kunder.
Järnvägen mellan Ervalla och
Nora hade invigts redan onsdagen
den 5 mars 1856 när lokomotivet
Oscar med fyra passagerarvagnar och tre godsvagnar anlände
vid middagstid till staden Nora
efter omkring en timmas tågresa från residensstaden Örebro.
Tåget hälsades med kanonskott
och hurrarop av den församlade
folkmassan. Någon sammanbindning mellan denna normalspåriga
bana och hästbanan vid Striberg
kom dock aldrig till stånd även om
ett förslag togs fram 1862 om att en
ca 6 km lång järnväg skulle byggas
från lastageplatsen vid Käppsta
och som skulle kunna ansluta till
Norajärnvägen strax söder om
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Wikern-Möckelns Järnvägs station
uppfördes 1872.

Foto: Åke Mossbergs fotosamling

Älvstorp, antingen med ångloksdragen trafik på normalspår eller
på en smalspårig hästbana.
Planer fanns dock tidigt på att
anlägga längre järnvägar utan att
behöva de kostsamma omlastningarna till sjöfart. Och när så ett
bolag för att bygga en järnväg mellan sjöarna Vikern och Möckeln
bildades 1871 började den gamla
hästbanans historia lida mot sitt
slut. Banvallen som byggts till
hästbanan kom dock till användning när Wikern-Möckelns Järnväg (WMJ) byggde sin smalspåriga
järnväg (802 mm) från Vikersvik
till Striberg 1872. Stribergs Järnvägsaktiebolag sålde en stor del av
banvallen till WMJ och den gamla
rälsen samt slutligen också ångbåten med pråmar avyttrades. Den
delen av banan
med räls och
syll som låg

inom Stribergs gruvfält (drygt 600
meter), vagnsbodar, lyftkran
med övriga inventarier
samt det 1/16-hemman
i Fogdhyttan där Kålleviken låg, köptes
år 1873 av Stribergs
gruvbolag för drygt
23.800 kronor. Efter
att bolagets alla tillhörigheter avyttrats
kunde Stribergs Järnvägsaktiebolag slutligen
upplösas i april 1874.
Den smalspåriga banan mellan Dalkarlsberg och Striberg
kunde öppnas för godstrafik den
15 juli 1873, men de första malmleveranserna dragna med ånglok
kunde lämna gruvfältet redan i
april 1873. Striberg hade nu nåtts
av sin första ångloksdrivna järnväg
men ytterligare en järnväg var
samtidigt under byggande.
Det var NoraKarlskoga
Järnväg
(NKJ) som i
juni 1872 påbörjat arbetet
med att bygga
en normalspårig
bibana från Gyttorp via
Åsbobergs gruvor till Striberg.
Denna 6 km långa bana kunde
börja användas för provisorisk
godstrafik den 1 november 1873
och två månader senare för allmän
godstrafik.

Nora Bergslags Järnvägs station uppfördes 1907/08.
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Stribergs tre stationer

Striberg hade nu på kort tid sammanbundits med landets övriga
järnvägsnät och gruvsamhället
hade begåvats med två järnvägsstationer. Den första stationen var
WMJ:s station, Stribergets station eller Stribergs övre station,
som låg längst i väster och som
ska vara byggd redan 1872. NKJ:s
station, Stribergs nedre station,
tillkom 1874 och under 20 års tid
hade Striberg alltså två stationer
i gång samtidigt. Stationen vid
den smalspåriga banan blev 1888
även station för den då slutförda
Striberg-Bredsjö Järnväg, men den
förlorade sin funktion som station
redan 1894 då den ersattes med
en enkel väntkur. De smalspåriga
tågen utgick därefter under en tid

Nora-Karlskoga Järnvägs station
uppfördes 1874.

från den normalspåriga stationen.
Denna senare station ersattes dock
1907/08 med en helt ny station
som byggdes lite längre österut i
samband med att banan till Bredsjö byggts om till normalspår.
Därmed hade Striberg alltså fått
sin tredje stationsbyggnad. Stationen var bemannad till 1970 men
persontrafiken upphörde redan i
maj 1966.
Den gamla banvallen som
byggdes till den första hästbanan
i Striberg finns ännu kvar och används i dag som bilväg och kallas
Lerdalsbanan.
Håkan Henriksson

Lördagen den 13 november 2021
Oktober 2021
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Arkivens dag & invigning
av ArkivCentrums nya lokaler
Program
11.00

ArkivCentrum Örebro län öppnar dörrarna. Mingel och tilltugg.
Invigning och tal av Maud Almström Blom (1:e arkivarie och samordnare för enskilda
arkiv, Riksarkivet), Torgny Larsson (ordförande, ArkivCentrum Örebro län) och Elinor
Magnérus (arkivchef, ArkivCentrum Örebro län).

11.45

Visningar av de nya lokalerna börjar.

13.00

Fia Sundevall, docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet föreläser under
rubriken »Allmän rösträtt? Om kampen för och mot kvinnors rösträtt – och om de som
inte fick rösta efter 1921«.

15.00

Dagen avslutas.
Under dagen serveras kaffe och tårta. Du kan även gå vår tipspromenad och ta del av Riksdagens affischutställning »Ja må
den leva!« som berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. Det går även att köpa lokalhistoriska böcker.

Varmt välkomna till våra nya lokaler på Nastagatan 11 i Örebro!
Hej Fia Sundevall, vem är du?

Du kommer till ArkivCentrum lördagen den 13 november. Vad kommer ditt
föredrag att handla om?
Titeln på mitt föredrag är »Allmän rösträtt? Om kampen för och mot kvinnors rösträtt — och
om de som inte fick rösta efter 1921« och föredraget kommer handla om just detta. Jag kommer
lägga särskild tyngdpunkt på sådant som inte talats lika mycket om i samband med demokratijubileet: dels kvinnor som kämpade mot kvinnlig rösträtt, som alltså tyckte att enbart män
borde få rösta, dels de grupper som inte fick rösta heller efter 1921 trots att vi brukar säga att
rösträtten blev allmän det året.
Tycker du att det är viktigt med ett jubileumsår för att uppmärksamma året 1921?
Det tycker jag absolut. Rösträttsbeslutet 1921 var en viktig milstolpe i Sveriges historia och demokratiutveckling. Väljarkåren mer än fördubblades det året, framförallt eftersom kvinnor inte
längre utestängdes på grund av sitt kön. Dessutom fattades ett annat mycket viktigt beslut detta
år, nämligen att kvinnor som gifte sig skulle få behålla sin myndighet. Före 1921 blev kvinnans make hennes förmyndare i samband
med giftermålet. Vi firar alltså 100 år av både kvinnlig rösträtt och gifta kvinnors myndighet.
Du har förutom att ha publicerats i böcker även författat många artiklar till Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.
Är det några särskilda kvinnor som du skulle vilja att vi lyfte fram mer i beskrivningen av Sveriges historia?
Precis som det funnits en slagsida mot kungar och krigsherrar i historieskrivningen om män, har det funnits en slagsida mot drottningar och jämställdhetskämpar i historieberättandet om kvinnor. Framförallt den senare gruppen har fått mycket uppmärksamhet under senare år, och förstås särskilt ett år som detta och det tycker jag är bra, Men jag tycker också det är viktigt att lyfta fram
kvinnor – och män – som kämpade mot de rättigheter vi idag tar för givna. Att det fanns män som inte ville lämna ifrån sig makt
till kvinnor är kanske inte så svårt att förstå, men att det också fanns många kvinnor som ville behålla det som vi idag ser som ett
förtryckande system är mindre självklart – och just därför är dessa kvinnor så intressanta att studera tycker jag!
Ditt föredrag är en del av Arkivens dag, ett årligt nationellt evenemang som i år har temat »röster i arkiven«.
Varför är det viktigt att uppmärksamma arkiven?
Arkiven är viktiga för demokratin! Utan arkiv skulle centrala delar av offentlighetsprincipen inte fungera i praktiken. De offentliga
arkiven möjliggör att både bevara material – från myndigheter, föreningar, företag, personer, osv – och för medborgarna att ta del
av materialet. Arkiven är alltså inte bara nödvändiga för att vi forskare ska kunna utföra vårt arbete utan också för demokratisk
kontroll genom allmänhetens insyn.

Foto: Gabriel Holmbom

Hej! Jag är docent i ekonomisk historia och forskar bland annat om rösträttens historia.

