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S!ormäktigste, Allernådigste Konung! 

Då undertecknade nu hos Eders K. Maj:t för andra gången 
göra underddnig framställning angående bistånd frän Statens 
sida till anläggande af en jernväg {ör lokomotivkraCt mellan 
städerna Gene och Faiull, sker det, emedan vi äro HOigt ge
nomträngda af öfverlygelsen, att en sådan anläggning är huf
vudvilkofC::)t {ör en uppblomstring af det i sitt närvarande in
stängda läge högst vanlottade Dalarne och för cn vidsträckt 
utveckling af Gestriklands samt förcnämnda städers industri. 
Till en förnyad underdånig anhåJlan i detta afseende Ila vi 
äfven hemtat anledning derafJ att vid förra Riksdagen, då var 
underdåniga ansökning, jemte Koog!. Väg- och. Vattenbyggnads_ 
styrelsens yttrande deröfv.r, hade föranledt E. K. Maj:ts Nåd. 

skrirvelse till Stats-utskottet, Rikets Ständer förklarat åtsldl
liga med nämnda Jernvägs-anläggning sammanhängande om
ständigheter icke nog utredda, föratt Staten skulle kunna i
kläda sig en så vidsträckt ansvarighet, som den då ifrågasal

ta. Vi hafva nämligen nu troll oss kunna åstadkomma en 
sådan nöjaktig utredning af nämnda, med anläggningen san}-
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Jnul\hällgandc OIllsUinc1iglletcl' oel. fUnlcnskul1 vid anstiiUda 
sammanträden och genom sCl'skilda. fOl'slwingar sammanbragt 

de uppgifter , vi anselt hchöfliga samt tillr~ickligt upplysande. 

Efter sådana törberedelser ynga vi nu i djupaste undel'danighet : 

först försöka en utredniug af orternas fö l'llållanden iall

mänhet, med serskildt afseende på en jcrnvägs-anläggnings 

"ilkor och verkningar - hva rvid yi, för sammanhangets och 

fullständighetens skull , på sin plats och i sin ordning, ur den 

Iörra undcrdaniga ansökllingen hemta och upprepa, hvad som 

ärven nll eger giltighe t och tillämpning; 

och sedan en undenHi nig framställnillg om det bistånd 

fr ån Statens silla, hvarförutan Yi ej anse det vigtiga och, ej 

mjndJ'c för hela Uil;;et än för provinserna Gestrikland och Da

larne önskviirda förctiJ gct kUllna åstadkommas. 

SLora Kopparbergs HöfdingedölHc ~i r genom sin al1ägscn
. het. f" åu hafvet, siU hårda klimat och ri nga odling ett af 

8verges mest yanlottade landskap. 
Dalarlles innebyggare har det oakLadt från fordna tider 

hart rykte föl' arbet.samhet, duglighe t, laglydnad och en stilla 

förnöjsamhet. Undcr århnndradr n lliJ'de hnll sig k~impa mot 

(len oft.a återkolllmande hUllgf'rsllöden. Under otrolig brist 

odl ansträngning ha generationerna gcnoJll gfl t.t de många och 

hårda profven, länge och ännn LC' mligcn allmiint bibchållall

.de sin manliga kraft.. Men under yn ndl'inga r till sydligare 

landskap, ullder sökande eller det torftiga bröd, som en njugg 

natur så ofta nekade honom på den ('gna tegen - und

gick slutligen D<llkarlen , lika litet som någon anllan i U) lik 

belägenhet, det förderfliga giftet af vekliga re grannm's I<lster. _ 

I denna dubbla strid , mot den gamla nöden och. den nya fi
enden, dukade han allt oftare under. Miss\'äxternas eländen 

i hans egna traktc r hafva dessu tom s tädse gjort Konung och ,I 
Ständer djupa bek)'lumcr och högt påkallat allmän, ej min

dre lin enskild hjol" och viiJgört'nhe t. Beklagligcn och ehu-

ru, cnligt hyad af LandsTlördi.lgclls Femål'sbrrättclsc ål' J 8-19 

inhemtas, " j den mon äkerbruket genom odling<lr uh'idgats, 

spaumålsafkastningen ökat~," lärer Jib·äl denna, "~ tmill stone 

hvnd de örra Hinsdelavnc beträffar , nu icke mcra än tillföre

ue närma sig t ill motsvarighet af hchofyet( hyar föl'e Lands

höfdiogen äf"en y ttra!', atl "efter svagare skördar eller miss

, 'äxt beILofvet af .lJpanmåt t/rån a.nd-I'ft orter [ort{anmcle iir 
så st01'/I, att. Statens UJlIdsiitMing är oundviklig," då det, 

enligt berättelsen rör 1849-50, "lämpligen ej bör på dell eu

skilda omlankan och " instbegäret utesluLande få ankolll ma, 

hunn ida den stör re 6ch fattigare delen af folket måste ~ak

na, eller till skä ligt pris bekomma lif\~cts oumbiirNgltste föl'

uöilenheter." 

l'alu Län är till storleken det 4:de i riket,. eller l enligt 

ForscIIs Statistik , omkriug 278 (jvadratmil, af h vilka 228 äro 

skog., utmark och berg , sft alt Länet äfven i afseende på 
skogsvidden är det slörsta näst Norr- och VY es terbottelIs 

samt Jemtlands. Om. ~ a fdrages fö r den del ar Dalarne, SOUl 

utgöres af berg eller ligger på Iller än 2000 fots höjd öf\'er 

Ililrvd, å tersUi. dock 200 qvadmf.mil skoglJärande mark .. l"olk

mängden val' nr 1844 ondning 500 pr <lvadratI11il , och en

dast 4. län vo ro glesare bebyggda, nämligen Norr- och ,,, c

sterbottells, ' Vester-Nor l'lalllls och Jemtlands, <If Inri/ka del 

förstn~imnda cudast hade G3 mälUliskor på qvadratmilc lI . Al' 
1848 hade folklll ~illgdell i Dalarne ökats till 524 och år 185.t 
till mer än 530} på <lvadl'atmilclI. - Må nga delar af länet 

kunna med förma n od las j men sådant har hiUiUs blott i o

betydlig mOll kunnat verkställas, i allsecnuc till rolltets fat

tigdom och ovalla vid HYll. företag. Genom agl'onomerua 
Stephcns och Johnson äro betydliga odlingstillfällen am'isade 

och har, enligt l'örbcrörda Fcmål'sberättelse, någon de l del'J. f 
blifvit odlad med den framgång, "att IQf\'HlIlle skördHl' fUlluits 

läxa å. den marl{, JUan förut med mölla kuulmL öfrerrad;.t j" 
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men sedan de Wr utdiknillgar m. Dl. anvisade statsmedlen 
blifvit medtagna "och Statens bidrag upphört eller blifvit 

mindre och svArare att erhålla," kan numera den medellösa 
befolkningen ej fortsätta de påbörjade arbetena, sämycket 
beklagligare som vidsträckta myrodlingstillfallen förefinnas så
väl i Näs och Jerna socknar af 'Vester- som i !\fora socken 
af Österdalarne samt i Stora Skedvi och Wika - oberäk
nadt ,'igtiga sjösänkningsarbeten i Sundborn och Svärdsjö, 
och dylika som blifvit föreslagna i Särna m. fl. socknar. 

Om derföre jordbruket är alldeles för otillräckligt för 
en så stor och starkt tilltagande befolkning, så gäller sådant 
nästan i ännu högre grad i arseende på bergsbruket, som 
visserligen redan är stort jemnfördt med det i rikets örriga 
län, såsom producerande i medeltal under åren 1843-1847 
Arligcn bergsetTekter för ett värde af 2,294,000 Rdr och åren 
1848-1850 af ej mindre än 2,859,253 Rdr bko; men hvil
ket dock är ringa i förhållaude till de stora skogstillgångarne 

och de tillgängliga mineraliernas betydliga mängd. Orsaken 
härtill kan ej vara någon annan än de s,'åra och långa 
transporterna för rudimaterier, födoämnen och effekter. 
Ulan att tala om det malmdigra Westerbergslagen, som har 
sin utväg genom Strömsho]ms kanal åt Mälaren, eller om en 
del af Näsgårds fögderi, som likaledes ligger närmare Mäla
ren, så innesluta bergen i de öfriga delarna af länet stora 
malmtillgångar, såsom jernmalm uti Säters, S,'ärdsjö, Stora 
Tuna, Åls, Garpenbergs, Husby, 1\'ika, Leksands och Bjursås 
socknar; silfver- och blymalm i St. Kopparbergs, St. Skcdvi 
och Rättviks m. n. socknar; nickelmalm i Tuna och Leksands; 
kopparmalm i St. Kopparbergs, St. Sked vi , Svärdsjö, Åls, 
Garpenbergs och St. Tuna socknar o. s. V., utom massor af 
zinkblände, svafveJkis m. fl. mineralier på. serskilda ställen 
samt sjö- och myrmalmer i sjön Siljan, i Orsa, Ore, Elfdals, 
Särna m. n. socknar. - Besinnar man, hvilka svårigheter, 
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genom aflägsenhet ocr., dermed följande höga transportkost

nader uppställa sig fö ... t.. ex •. bruken i Rättviks socken, frän 

hviJka transporten ilt öster, till hafvet, är omkring 12 mil; 
bruken i Ore socken, som måste under ännu längre landt
transporter söka sig en väg till Söderhamn; Ul.ngö bruk i 
Elfdalen, som sällan kan afsätta sitt jern annorstädes än 1 
Norge; Jiruken. "id Orsasjön och Siljan samt i Gagnäfs, Stora 
Tima m .. n .. socknar, med den långa transporten till Wester
Ks'. oeli Stockholm: - så skall man utan tvifvel fatta, hvil

ken lättnad för dc redan varande bergverken och huru stor 
anledning till uppkomsten af nya skulle vinnas endast genom 
anläggning frän Siljans och Runns vattensystem till hafvet 
af ett nytt, lätt och mindre kostsamt transportmedel I 

Vid en lätt gjord efterräkning befinnes, alt Dalarne tid 

efter annan af allmlinna medel måst understödjas med högst 
ansenliga summor. }"'rän och med år 1830 hafva nAgra vissa 
socknar i Dalarne, enligt uppgift från Riksgäldskontoret, er
hållit undsättning af nära 200,000 Rdr bko. Enligt ett an
nat intyg hafva från och med år 1840 tillsammans 38,207 
Rdr 2'1 sk •. blih'it anslagna till vattenaftappningar och myr
odlingar innorn länet; ärvensam hit böra räknas de 39,429 
Rdr, som under samma tid bJifvit anvisade till diverse mindre 
'Vägomläggningar och förbättringar, på den sednaste tiden huf
vudsakJigen {öratt dermed bereda {olket nödig 'arbets{ör
tjenst. Staten. bidrag till Stor~kiftes- och Afvittrings-förrätt

ningarne i länet utgjorde till år 1844 380,000 Rdr. De upp
gå fördetnärvarande till mycket öfver 500,000 Rdr, och 
ändock hafva i de flesta socknar de jordegarne åliggande 
dagsverks-prestationerna och serskilda kostnader i och för 
dessa förrättningar ,'arit för allmogen i hög grad kännbara. 

Till följd af riktigare åsigter hade, i sed nare tider, an
slag äfven erhållits till förbättrande af kommunikationerna. 
Dessa .haiva dock huf vudsakligen inskränkt sig till Ström. -

, 
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holms kallal, enär Gråda kallal aldrig kom till rullbordan, 
bland annat dcrlöre, att "lördelen deraf (s~som i Landshöl

dinge-Ämbetets sednaste berättelse yttras) torde utan öppnan
det af en lättare kommunikation nedanför Båtsta, mellan sist
nämnda ställe och afsättningsplatserna för länets produkter, 

vara röga svarande mot den erforderliga kostnadelI." Fullt 
erkännande deremot den stora nyttan af förstnämnda elJer 
Strömsholms kanal, våga vi dock erinra, att med densamma 
endast en mindre del al Falu län blifvit hjelpt, egentligen 
blott den s. k. Westerbergslagen , bestående af Grangärdes, 
Norrbärkcs och Söderbärkes socknar. Ett annat förslag, el
ler att [rån Dalälfven anlägga en kanal, med en otrolig mängd 

slussar, till Smedjebacken, föratt åt Strömsholm drag. äf
ven det egentliga Dalarnes bergs- och skogseffekter, synes af 
tvänne omständigheter komma aU hindras: den ena, som 
också uti ofta åberopade Femårsberättelse anföres, eller att 

"kostnaden derföre . skulle öfverstiga den fördel, som deraf för 
det närvarande (vi ville säga: för all framtid) kunde påräk

nas;" den andra den onaturliga, att ej säga omöjliga fordran 

aU virke och bergverks-produkter skulle föras en så stor 
och lång omväg som åt "\Ycsterbergslagen och Strömsholm, 
af 20 il 25 mil, för att komma till hafvet, då den punkt, 
hvarifrc1.n den ifrågavarande s. k. Siljanskanalen skulle 'ltlgä

J 

ej ligger i rät linje från Gefle mer än cirka 10 mil. 

Beträffande Gestrikland, så är allmänt kändt, att den 

varumängd, som }lä vägsträckningen från "ester, förbi }l'orss4 

backa bruk, till och från Gefle transporteras, är en af de 

betydligaste, som på någon trakt innom Sverges rike kan 
UI)pvisas. Ejallenast varorna till och från den förnämsta de

len af Gestrikland sjelft, ulan äfven flera oell vig tiga delar 

af Dal.rne, s<'lsom Öslerd.larne, Kopparbergs fögderi och Näs

~årds län, sammanlräffa här pä sina färder IiII och från haf-
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vet. Denna högst betydliga trafik har der före tid efter all

uan girvit upphof till flera kommunikations-förslag, och hvil
ha slutligen gifvit anledning till det, som nu här framlägges. 

Gestrikland intager en jord vidd af 374- qvadratmiI, med 

en befolkning år 1844 af 41,212 och år 1852 af 43,722, ut
görande detta sistnämnda något öfvcr 1,165~ inllcvånare på 

qyadratmilen. ])å allmogen, utom med brädsågning och kol
ning, hufvudsaldige-n sysselsätter sig med. forslingar, är, på 

sätt i Landshördingcns ll'cmårsberättelse för åren 1843-47 

Jttras, "någon synnerlig förbättring af jordbruket, som rördct· 

närvarande kan anses blolt titt ltiitrten fylla orlens behof af 
spanmål, under sådana förhållanden icke att förvtlnta 1" hvar
före "vanligen till länet införas betydliga qvantiteter ar span

mål." 
Då utom jernmall11 ingen afscvärd malmtillgång eller 

grufbrytning finnes i Gestrikland, och den förstnämnda nästan 

endast förekommer innom Torsåkers socken derstädes, samt 
blott till en obetydlig del förser med behofvet prorinsens 

många masugnar; är det gifvet, att hvarje underlättad till

försel af malm från andra trakter vore af högsta vigt. Flera 

af Gestriklands masugnar hemta malm från S,,~irdsjö, Sliters, 

Garpenbergs m. fl. socknar i Dalarne, Norbergs socken i 

'Vestmanlandj samt åtskilliga bruk sitt tackjern från Husby, 
Säters, Norrbäl'kes, Grangärdes, St. Tuna, By m. fl. socknar 
i Dalarne - hvaraf äfven önskvärdheten af en sådan Uitt

nad visar sig. Samma är förhållandet i afseencJe på den be

tydliga rörelsen dels med t"äd"irke från flere delar af land
skapet, dels med qyarnsten, trappsten och masugnsställcn, 

som från 'Valbo, Of,'allsjö och Årsunda socknal' öfyer Gene 
.fyttras till åtskilliga iorikes orter och Finland. 
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Uedan mer än en gång harva älven vdrt fädernesland 

bJifvit uttalade ord, sådana som dessa:. 

"Utan möjlighet,. att för lindrig kostnad och !JA kortare 

tid kunna transportera arbetsprodukter från de inre delarne 
af landet till de naturliga afsättningsorterna, är det rörgäfvcs 
att hoppas på industrielt Ii!' och verksamhet. Nödgas pro

ducenten föra sina tungforslade effekter mänga mil på backi

ga och svåra vägar" nvarmedeJst, allt annat oticrälS:nadt'" trans-o 
portkostnaden blir så dyr, att nästan hela arbetsförtjensten der

af absorberas, så kan han icke, ärveR med den största omtallka 

och de ihärdigaste ansträngningar, arbeta sig ur fattigdomen." 
Om dessa kända,. men aldrig för ofta upprepade axio

mer tillämpas på Dalarne , skall dess i mänga afseerldcn 
låga industriella sWndpunkt - trotts dess odlingslillfällen, 

dess slOfa skogslillgångar och malmskatter - lätt förklaras,_ 

Jikasom ärven den- olyckliga utgängen vid infallande kriser ar 

mangen idog näringsidkares ansträngningar. Alla näringar 

hämmas elTer qvärvas af de allt förtärande rorlonerna och af 

tidspillan. Den ofta inträffande fullkomliga omöj lighelen af 

effekters etc. transporterande inskränker stundom näringen 

till ett ringa omfång, hindrar än oftare hela företaget. Jord

bruket borUager ock på vissa trakter småningom, såsom rätt 

och naturligt är, tillgången på dragare för örriga narmgar, 

llVarföre dessa sistnämnda slutligen måste alldeles utdö, om 

ej mäktigare forslingsmedel anskaffas. 

Ämbetsverkens och Riksdagarnas akter innehålla mörka 

skildringar af den upplösning, hviIken hotar ett ursprungligen 

kraftfullt och med många ovanliga egenskaper af naturen ut

rustadt folk, äfvensom uppmaningar till räddning genom an

dra och verksammare medel än de vanliga, eller undsättnin

garne och almosorna. Dessa medel borde sökas, icke uti 

öh ergilende utan i mera varaktiga åtgäl'der, som kunna bära 
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frukt äfven i den sedn~ste framtid. Det första, hvarpå marr 

också ganska riktigt i detta afseende fåstat uppmärksamhe

ten, har varit den nyss skildrade bristen på lämpliga och kor

ta kommunikationer, hvaraf denna landsort lider. Man har 

ansett, att Statens uppoffrin g för sådant ändamål skulle bära 

en ränta, ländande till {ram,tida minskning i de ltittitls 
vanliga undsi.ittningsbelLOrven~ 

Sedan jernvägar börjat med en förvånande fram g!lng be~ 

tjena industrien i åtsk illiga länder, såatt man här och der 

tillochmed på dc gamla kanalernas botlen nedlagt jernskenor 

och der Jalit farlygen efterträdas af ångvagnar; är väl ock 
naturligt och tillbörligt, att Sverge, hvars kanal fart sä stor 

del af året hindras af köld och is, med s törsta uppmärksam

het tager detta nya och mäktiga kommunikationsmedel i be

traktande. 

Under sådant förhållande hafva de gamla kanal förslagen 

för Dalarne ej kunnat undgå att ställas j jemllförelse med 
jernvägar; och hafva der vid för förs ta ögonkastet de sednares 
ojemnförJigt större företräden framställt sig. En' helt annan 

framtid för det hittills vanlottade DaleJaget , 'isar sig dervid 

u~pgä i en klar dager; Jikasom en väsendtlig utvidgning er

bJuder sig för samteliga näringarna innorn Gestrikland. 

En kor I framställning af de bägge landskapens topogra

fiska beskaffenhel torde, till ledning och bedömande af bästa 

läget och vilkoren för en så vigtig anläggning, här vara pä. 
sin rätta plats. 

Genom en blick på den härhos i und. bilagda I,artan vi

sa sig lätteligen följande förhållanden. Kopparbergs län bil

dar en långsträckt figur mellan Norrland ä ena samt 'Verm

land och Nerike å andra sid,,m; sträckande sig pa längden 

från nordvest till sydost, eller från Norska fjellen till West

manland, och upptagande Gestrikland såsom sin ostliga forl
.ättning liII hafve!. 
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nUgge landskapen harva gemensamma vattensystem, om 

man undantager Dalarnes sydvcstligaste och Gestriklallds nord

ostligaste höm: ty, med nlimnda Ull/Jan tag, utgöres Koppar

bergs län af fyra dalar, nämligcn JJTestcrclalå?{'I.'ens, JJ7'anåns, 

Östcrdaliil(vens eller Sil jans och Svii'rdsjii va ttendrage ts j . 

smnt Gestrikland af tyänne, nämligen Daliil(vcns, såsom för

ut sagdt, och utfallande i harvet vid EJfkarleby, samt Storsjijns. 
eller Gafyel~ns från Sundborns socken genom Torsåker , 

Ofvansjö elc. till Gene. I noruostligaste Gesll'ikland Hnller 

man såsom bidalar Ockelbo- eller TesteLoåus samt Haml'ånge
dalen, båda utgående frun vattendelaren mol Relsingland; i 

sydvcstligastc DalaJ'lle 'Väsmans eHer Darlwl'Ilcs vattendrag, 

från Grangärdes socken förbi Smedjebaeken genom West

manland och Strömsholms kanal till lUälaren. 

WESTEnOAL;\LFVE~S DAL (undantagandes cllllast Säf!:illäs 
socken) bildar en lång och smal daJgäng längs ' Vel"mländska 

griinscn. ~\Ifve n, uppkommande i Särna socken lH~Hannan 
mil från Norska gränsen, är, utan att genomlöpa Ilngra större 
sjöar, till hela sitt lopp Oot.bar, nämligen genom de skog

cgande socknarna Lima, l\Ialung, Appelbo, Nus, l'loda och 

Gagniif. Här förekomma Snöå och Antlersforss bruk i Jcr

na, Lindesnäs i Nås och Tanså masugLl i Gaguäfs socken. 

'VANÅ~S DAL. Dess· vatten, uppkommande i E lfdalcll , iiI' 

iUven Jl otbart uncler hela sitt lopp genom Oni, "renjans- och 

'Vansjöarne samt de skogsdigra Wenjans och l ema socJ:; lIar, 

i h r ilken sistnämnda det inflyter i '\\' cstcl'daW lfvell. I deu

na dal ligga vid Wenjanssjön Johannisholms glas- och jcm
bruk samt i Jerna socken Eriksforss jel'ubruk. 

SII.JANSDALEN från nordves tligaste spetsen af Särna soc
ken, lI iifl.l Norska gr~insen, bredare och s törl'e Hn alla de an

dra, utgör hufvudsakligaste delen af det s. k. ÖstcrdaJal'ne. 

Österdalälf\eo, som genomll yter Siljan och Insjön, ger 001-
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bart valten fö,. en slor del af Särn. socken, Elfdalcns, Mo

ra, n ättrih, Leksands, Sofia Magdalena och Åls socknar; ge-

110 m si na nordliga affiuenter Fet-, Gran- och Rot-älfvarnc åt 
andra delar af Sä rna, E lfdalen och Mora; genom Siljans stora 
affiuent Ore-iilf, som genomlöper Oresjön samt de stora vatt

nen Skatungen och Orsasjön , med dess bifloder Unån och 

' Våmån - ,' idstr~ickta Ootlcder för stora och orörda skogs

massor i ElfdalclI, Mora, Orsa och Ore socknar. J dcnna 
dal förek omma .i Elrdalen: I,ångö bruk, Elfdals porfyrvcrk; i 
Orsa: Däcka masugn och Fredshammars bruk; i Mora: SiI

jansforss bruk j i Ore : li'urudals uruk; i Rättvik : Lel'dals te .. 

geluruk, Doda silfververk och lckholms masugn; i Leksand: 

1.imå bruk Q . s. y. 

l:JlTEIt DE nAGGE DAtALFYARNES FÖREN"ING YID DJUmlO 

J Gagnärs socken fortsätta de sitt gemensamma ostliga lopp 

genom Tuna, ThorsAng (förbi sjön Runn), Gustafs och Sked

VI, vända mot söder genom Husby och Hedemora (och sjön 

UMran), y~inda åter mot öster genom Grytnäs, FoJkäl'lla, 

Ry, Ferneho och Hedcsunda till hafvet, omkring en mil ne

danför ElfkarJchy. Fortfarande är lilfven Ootbar till Runn, 

och troligen är"en ett stycke der nedanför; l1Val'Clllot fort

slif.tningen t.iIl hafyet dertill ej kan användas utan vid an

sUilllla undersökningar deremot "isat alltför svura hinder. 

- Uti denna del af den stora och mnga dalen, der Falu 

läns fömHmsta fl kerbruk bedrifves, såsom i Skedvi, 'Vika 

och lIedemora socknar, märkas i Stora Tuna socken: 

U1rsh ytLe masugn, Grängshammars , Noraå och Risshytte 
bruk och ÖstcJ'silrbcl'get; i Säters socken: NisshyLtau, 

Säters stad och n ispbergs grufvor; i Hedemora socken: 

Nårns bruk, Lfigfol'ss di to, Dräcke hytta, Turbo, Prest

hytte och 'ViI<manshytte jern- och stål-verk samt Hc~ 

demora stad; i Sked\'i: Löfås silfl'enerk och Tomtebo 
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koppargruf\'aj i Rusby socken: 1.å"gshyUan, EdskclIS, Silf

h),lte5, Erets m. fl. masugnar, Stjernsunds och Engelsfons 
bruk, Klosters krutbruk, valsverk och jernbruk; i Garpcn
bergs socken: Garpenbcrgs bruk och valsverk samt .1.tskilliga 
grurvor, Dormsjö hytta, bruk och gjuteri; i Gq'tniis: Avesta 
koppar- och jeruverkj i Folkärna : jerngruhor, Forss, Åsgarn 
etc.; i By socken: Walla, Hede m. fl. hyttor, Horndals m. n. 
jernverkj i Fernebo: Gränsinka, Gysinge o. s. V. 

SVÄRDSJÖDALEN utgår med sin spets n5gra mil ofvanför 
Dalforss bruk j Ore socken, följer i hörjan llelsinglands-grän
sen, vidgar sig småningom under sitt fallande mot syd-sydost 

till Dalälfrcllj under tiden har dess vatten Korssnäs-strömmen 
genomflutit den stora sjön Amungcll samt Balungen, Svärd
sjön, Tortan och Runn, hyarcftcr det ,'id Torsång utfaller i 
DaläUren, sedan det först på östra sidan från Svärdsjö soc
ken upptagit Ågsjöns m. fl. vatten och på den ves!ra frlin 
Rättvik Ljugarens och Dådarens vattendrag samt FaJu å, fr§n 
Rog och " rarpen i Kopparbergs samt Gopen m. fl. sjöar i 
Bjursås socken. Korssnäs-slrömmen lem nar flotbart vatten för 
virke från delar af Ore, nättviks, Leksands, Bjursås, Svärdsjö 
och Sundborns socknar samt till en li!en del Alfla och BolI
näs i Helsingland. - I denna dal förekomma Dalfors bruk 

i Ore socken; Svabensverks bruk i Alfta; Dådrans bruk i 
Rättvik ; SBgrnyre nickelverk i Leksand ; 'Vindkärns och 
Svarlviks grufvar samt Ägs masugn i Svärdsjö; Grycksbo, 
Falu stad, Stora Kopparberget, Korssnäs hyltor och garverk 
m. n. i Kopparbergs socken o. s. V. 

GAFYEI,ÅNS ELLER STORSJÖNS DÄCKEN utgör den medIer
sta och förnämsta delen af Gestrikland. Dess valten här
stamma frAn sjöarne Logärden i Sundborn, Rinsen på grän
sen mellan Sundborn och Svärdsjö, genomgår Hyen m. n. 
sjöar i Torsåker , Storsjön mellan Ofvansjö och Årsunda 

.ocknar, förbi Forssbacka bruk genom Walbo socken liII 

) 

\ 
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Gene. Från söder upplager detsamma Ottnarens mellan 
Torsåker och Årsundaj från norr Näsbygge-sjöns och UI'
Cors'-vattendragen i 'Ofvansjö, flytande från Svärdsjö socken, 
samt Jädraån från Svärdsjö och Ockelbo socknar, i hvilken Il 
infaller sjön Öjaren. - I delta bäcken pllräfTas ett stort an
tal jernverk, sasorn i Svärd sjö socken': 'Svartn'äs bruk och 
masugn; i Sundborn: Korssä bruk; i 'Tors3ker: Roberts- _ 
holms, l\fontrose, Hoforss bruk och masugn, Gammelstilla m. 
fl, bruk, lCrattens m. n. masugnar; i OIvansjö: IIammarby, 
Urforss, Högbo, Järbo m. fl. bruk och masugnar; i Walbo 
socken: Forssbaclla, Mackmyra, TolfTorss m. fl. jernyerk och 
GeOe stad; samt slutligen kring Storsjön, i flera socknar, kalk
och sandstens-brott m. m. Från flera trakter kring detta vat
tudrag afsältas frän Gestrikland ärligen stora qvantiteter virke. 

Af hyad som nu blirvit i underdånighet anfördt om Da
larnes och Gestriklands flod- och sjösystem, risar sig: att 
dess flesta floder äro anYändb,!ra för virkesflotning, med rA. 
undantag nästan ända upp till källorna; att de till en gemen

sam punkt, nämligen sjön Runn vid Falun, sammanföra flott
bara efl'ekter frlin de flesta delar af Kopparbergs län, nämli

gen frdn Westerdalarne, Wcnjans och öfriga socknar i Öster
dalarne (till och med ända upp frlin de angränsande närma
ste delarne af Herjeädalen), från Kopparbergs och Säters läns 

fögderier - således från alla de hufVlldsakligaste skogs

trakterna innom länet. Detta är i och för sig af utomor
dentlig vigt. Men den nämnda punkten vinner en än högre 

betydelse, när derjemte anmärkes, att samma sjö, som om
slutes af Kopparbergs, Wika, Torsängs och Aspeboda sock
nar, redan genom Dalälfven står i en ej obetydlig segelbar 

förening med flera andra socknar, nämligen Il ena ,idan med 
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Gustafs och å den andra med. Stora Tuna socken I.iIl Domn~ 
arfvet cHer Hushagen, på elt arstånd fogclYägen från Korss
näs-strömmens utlopp i Runn af cirka if mil; att äIrven der
ofvanför åter är segelbar fr~1l ForsshuCvlu.I i Stora Tuna till 
Grådafallet, nära Gagnäfs kyrka, i rät linje cirka 2 mil; 
och slutligen att sedermera ofvanom fanet segling åter eger 
rum genom Insjön, Siljan och Ol'sasjön ända till Orsa, på en 

linjerät utsträckning af cirka 6 mil. Höjdskillnaden mellan 
de segelbara delarne af älfven, nedanom Domnal'fvet och of

vanom Forsshufvud, är omkring 144 fot och GrådaCallcn of
van Gagn~ifs kyrka tillsamman cirka 38 fot. Att ingen frå
ga om fullständigare åtgärder, för undanrödjande medelst 
slussar af de hinder, dessa forsar lägga i vägen för en friare 
kommunikation, kan uppstå, så länge hela provinsen ändock 
skulle vara utestängd från beröring med hah'et, säger sig 
sjelft. Redan förr har elt icke obetydligt arbete, på allmän 
bekostnad, blifvit nedlagd t vid tJen omnämnda Gagnäfsgrådan, 
föraU utsträcka Siljans-sjöfarten, utan bellof af omlastnin
gar, ända till Bltsta och Forsshufyud. I brist pil medel, då 

detta företag började utföras på ett mycket kostbarare sätt 
än irrån bÖljan hade varit afsedt, har detsamma längesedan 
afstalll1at. 

Huru än dermed i en framtid må komma aLt gå, har
ya vi med omföl'mälamlet af dessa förhållanden ClH]ast velat 
antyda, IlYilken ekonomiskt ,tigt.ig punkt sjön Runn för hela 
Dalorten redan är; hul'U ändå mycket innytelserikare dess 
läge lian göras samt hYilka talande skäl i samma förhållan
de finnas för Staten att räcka en hjeJpsam hand åt det in
tresse, som nu arbetar för sin hernbyggds ly ftning till en 
högre kraft och verksamhet. 

Derjemte, och. sedan vi längesedan haft nåden omförmä
la Dalarnes tunga och. delvis alldeles saknado kommunikatio
ner såsom förnämsta or5aken till denna ort. missgl'nsamma 
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belägenhet, harva vi" med nästförestående betraktelser velat 
förbereda svaret på en fräga, hvilken vid en ansökning som 
denna är helt naturlig, nämligen: 

huru fö,' Dalarne få den. lättaste och fördelaktigaste 
kommunikation·en? 

Härpå kan väl iallmänhet svaras: lättast är den kor
taste vägen j {ijrdelaktt:gast är den kortaste ,'äg, på hvilkell 
landskapet kan få köpa sina förnödenheter för lägsta och säl
ja sina produkter för högsta priset. Det lärer af ingen be
st.ridas, att inköpsvarorna äro, öfverhufvudtaget och under 
biide goda och onda ilr, billigast, och landets egna produk
ter dyrast pil någon af de större handelsplatserna vid haf

vet: således, hvad Dalarne angår, i Gene eller Stockholm, 
då någon tredje ej kan komma i fråga, alldenstund en sådan 
antingen skulle ligga längre bort eller vara en mellanhand, 
med thy åtföljande omkostnader. Innan valet åter mellan 

Gene och Stockholm kan göras, måste vägens andra änd
punkt bestämmas. 

Denna punkt bör ian män het vara den, till hvilken de 
aldraflesla af våra egna tillverkningar lättast kunna samlas, 
d. v. s. till IlYilken länets flesta skogar, bergverk och öfriga 
vigtigare produktionsorter antingen redan hafva eller lätteli
gen kunna erhålla land- eller vattenvägar. Genom de förut 
anställda betraktelserna öfver länets vattensystem tro vi oss 
harva temligen nöjaktigt visat, att sjön RUIlIl medgifver sam
manloppet från länets nästan alla socknar af deras fördel
närvarande angelägnaste afsättningsvara, skogseffekter, hvilka 
nu pä så milnga ställen ega föga elJer intet värde. Om nu 

detta vatten äfven kan medgifva den kortaste möjliga väg 
till hafvet, synes , 'alet vara gifvet. Enligt uppgift uti We
steriis-Dala-jernvägs-Bestj'relsens till Kong!. Maj:t ingifna hand
Iing;n sk .. 1l en jernväg fr"n 'Vesterås till nall~lh'en "id Nilg-

~ 
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Im'by i Gustafs socken kunna anläggas med en längd af 1\ 
mil, Från W esterås är sedan till Stockholm omkring 11 

l.ndmil. Direkta vägen till Stockholm från D. lälfven nedan

för sjön Runn skulle .förm"dligen uppgå till öfver 20 mil. 

Enligt Herr Majoren c, E, Norströms \mdersokn'ingskartor 

'bleTve 1m .jernväg från Korssnäs vid Runn till Gene blo'tt 8~ 
mil, Tvekan om rätta begynnelse- och slutpunktern~ rör 

den jernväg, af hvilken vi äro i behof, har efter dessa be

traktelser och med dessa 'besiämda fakta, hos oss så mycket 

mindre kunnat uppkomma, som väl ingen vill påstå, att vå

ra skogsprodukter skulle kunna med lördel föras landvagen så 
långt på jernväg som till Stockholm , eller på omvägen åt 

Westeril.s till Stockholm; många andra effekter ejheller till 
förglömmandes, hYilka ingalunda skulle löna hvarken den 

langa forslingen eller de andra dr.ygare omkostnaderna. 

Väl måste vi erkänna, alt eU siälIe kunde vara ännu 

tjenligare till slutpunk t för Gene-Dal-vägen: och detta vore 

Insjön, som ligger mera centralt och hvarifrån, enligt hvad 

l'j ·förut omnämndt, segelfarten sedan vore öppen Ull Siljan 

och Orsa-sjön; men då anläggningskostnaden för den sist

nämnda, nu ifrågasatta delen, eHer Gene-Falun, ti1lsammans 

8k :ruil, beklagligen redan är så stor , att storsta s vårigheter 

mHta för dess anskaffande, kunna, enligt värt förin~nande, 
Dalarne <innu någon tid och sil länge vara belåtna med det 

stycke vi i underdånighet föreslagit, till s genom dess begag

nande rörelsen uti Siljansdalen hunnit mera utvecklas, hvar

efter säkerligen större förmåga skall förefinnas att Astadkom

ma jernvägens utsträckning dit. 

Till upplysning emellertid derom, att den nu föreslagna 

sträckningen Gefle-Falun ejallenast i framtiden medgifver 

en sådan utsträckning , utan äfveD sjelf utgör en fullt riktig 

l 
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del af sträckningen Gene-Insjön, åberopa vi dels kal'tans vits

ord, att Valun ligger i någorlunda rät linje mellan de bägge 

ändpunk terna, dels den undersökning, som Majoren Olivecrona 

sistlidne sommar Järer anstäJlt angående tjcnligaste läget för 
en jernväg från Falun till Insjön och hvaraf visa t sig, att 

en jfr5gasatt nordligare väg dit, nämligen förbi Gopen samt 

Hyttsjön och byn Leksands-Kilen, ej kunde för naturhinder 

användas, hvilket med andra ord ,'iIl säga, att ingen rakare 

linje än öfver Falun kan fås för en jernväg Gene-Insjön, _ 

Äfven i afseende på längden af en hlif vande utsträckning till 

lnsjön, fli vi åberopa Majoren Olivccronas undersökningar 

sistlidne sommar. Deraf upplyses, aU en jeruväg frän W e

sterås till Forsshufvud vid Dalälfven j Stora Tuna socken 

skulle blifva. . . . . . . . • 12} mil, 

derifrån till Insjön 

samt att fl'iln Falun öfver nillingsnäs 
till Insjön vore , , , • , , , 

hradan om dertilllägges Gene-Falu-Yägen 

Gefle-Insjii-banan blc/ ve kortare än 
Westel'ds-Jnsj o'-banun med 

I " n 

. . , 2j mil, 

Ärven denna föl' en framtid utomordentligt yigtiga om

ständighet talar således högt föl' vårt förslag I 

De förcnämnda noggranna undersökningarna hafva åda

galagt, att en jeruvlig mellan Falun och stapelstaden Gefle 

ickeallenast är möjlig utan att en sådan anläggning är ser

deles lätt och kan för en i jemnförelse med andra dylika an

läggningar ganska billig kos tnad åstadkommas ; äfvensom att 

~äglinjeCl , som kan erhållas i en .ovanligt rak dktning mellan 

sina ändpunkter t på Sk mil närmare hafvct till Falun, hvil

ken stad, såsom sagdt, förut s lär dels i segelbar förening 
m ed flera socknar dels i not.bar kommunikation med de fle

sta af de socknar innom länet, som icke redan äro i besitt-
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fling af Strömshohns 1.anål ",Her p-ä annat sHlt 11arva s-in kor:.. 
~tas te utväg åt hliila,re-n. 

Sedan nämligen Yid sammanträde i Gene i början af 'åj' 

'1850 ett då väckt förslag om undersökning angående möj

ligheten af och 'kostnaden 'rör en jernväg efter möjligast räta 
linje mellan städerna Gefle och Falun blifvit godkändt och 
antagel samt ·öfvcrensk.ornmclse orfi verkställigheten deraC 
träffad med numera Majoren vid KOlig!. Vlig- och Valten
byggnads-korpsen C. E. Norström, blef under loppet af som

"maren och hösten af Majoren med nödigt antal biträden 'en 
noggrann och fullständig undersökning utförd och fullbordad 

" amt derefler 'kostnadsförslag, med tillhörande plankartor, pro

ifiler och ritningar, uppgjordt. Kostnaderna för denna under
sökning uppgingo till nngot öfver 8,700 Udr banko. Då äf

",en derefter, och sedan, såsom förut i tlllderd. omförmäldt 
blifvit, det vid förra Riksdagen, oaktadt Kong!. Väg- och 
Vattenbyggnads-Styrelsens ampla förord, 'icke lyckades erhål
la Ständernas bistånd till utförande af delta för en fattig ort 

• jelf alltför kost.samma .röretag, hafva ytterligare utgifter för 

resor, undersökningar aell öfver-läggningar måst utläggas och 
af enskilda bekostas, såaH ana utgifterna för denna jernvägs
undersökning m. m. i denna stund uppgå till 10 a 11,000 
Rdr banko, en omständighet, den vi anföra, endast föratt l 
nägon mon ådagalägga det nit, den verksamhet och UI'\'
-offring för saken, som förefinnes och hvilka, så hoppas vi, 
torde i sin mon bidraga att på vår underd. framställning fii

.ta E. K. M:s förnyade nådiga uppmärksamhet. 

Meranämnda kostnadsförslag, kartor och ritningar, som 
nu ånyo, ej allenast af Majoren Norström sjelf utan äfven af 

utländska Jernrägsingeniörer blifvit pröfvade och godkända, 

underställas underdånigst åter Eder K. M:s höga omdöme och 

bepröfvande, i hopp och underdånig anhållan, det täck:te. 

EUer Kong!. Maj:l åt. frågall 0111 jernvägs aulliggande mellan 

Gene och Falun lemna dess höga uppmärksamhet och befor

dran,. pä det" sätt, vi här Iledanföre driste närmare utveckla 

eller Eders Kong!.. Maj:t i nåder finner Ii.impligast. 

Enligt. planlwrtall skulle hela jernvägsliujen kOlluua att 
utgöra en längd af ej fullt 8i mil, utgå från Kronov5gen i 

Fa·lun, följa sjöarne Tisken och Runn till Korssnäs, der ö{
vergA. en vik af Hosjön, ingå i " rika sock.enj förbi Sandviks 
kapell, löpa söder om sjön }i'isklösen,. norr om sjön Ryggen, 
söder om sjöarne Lottsjön i. St. Skedvi, Häglingen och Lög

kärn i, Husby, lIorr om· Xngskärn, Hyen och Tolfven i 1.'0r8-
åker (i hvilket granska}) den således skulle passera Roberts
holms samt närma sig Korsså, Montrose och Hofors m. fl. · 
bruk), norr Olll , Axkärn, söder om sijdra samt norr om norra 
Krönkärn, derefter gå norr om Näsbygge- och Storsjön, sö
der om Ofvansj~ kyrka, mellan Högbo bruk i Ofvansjö och 

Forssbacka, samt i närheten af Mackmyra bruk, förbi Tolf.
fors bruk i Walbo socken, nedgå till Tullhuset å den s. k • 

Brobänken vid Gene hamn samt "ända åter upp meUan ma
gazinerna till jernvågen dersammastädes. 

Största landthöjden skulle jernvägen passera ,'id vestra 

änden af sjön Ryggen i Wika· socken, på en afvägning af 

723 fot öfver hafvet. (Ytan af sjön Runn vid' Falun har 

befunnits ligga 347,7 fot ölver hafvet). Banans stigning blef

ve på intet ställe skarpare än l på 60; Inaremot hon pil 

större delen finge en obetydlig stigning och under länga sträc
kor intoge ett alldeles horizontelt läge. - Utom bangå1·da,.~ 

ne i Falun och Gefle, skulle anläggas 4 meJlanstationer, näm
ligen en vid RoberJsllOlm nedanför sjön Tolfyen i Torsåkers soc
ken, en ,'id Stm'viks by vid Näsbyggesjön , en vid Ofvansj<i 

KlIng.gård bredvid Storsjön och en vid Jäd1'lln, der degna 
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å ,tår i segelbar förening med Högbo bruk samt med 5tor
!!ljön och Forssbacka bruk. 

Enligt kostnads-förslaget skulle erCordras: 
B:ko R:dr. 

Till expropriation aC jord och till stängsel pli si-
dorna om vägen . . . • . . .• 81,650: -

)) jordgräfning, stensprängning m. Dl. 310,676:-
» öfverbyggnad (ballast, sleepers, rails m. m.) 1,056,420: -
» 11 st. broar 32,314: 32. 
» 64 st. kulvertar och 165 st. 

anoppstrummor . 
» vägar och vägomläggningar 

»byggnader .. .. 
» redskap och machinerier . 

31,006: -
12,166: 32. 

» 6 st. lokomotiver, 12 st. passagerarc-, 6 st. 
paket- och 150 st. lastvagnar samt .4 
st. snöplogar . . .. .... 

» 15 proc. af ofyanstående för 
redskapsnötningund. bl'gg-
nadstide,n, transport af ma-
terialier, förvaltnings- och 
resekostnader , ingeniörs-
.rfvoden m. m. 300,000: -

» 5 proc. för missräkning och 

75,487: 16 
226,700:-

53,066: 32 

196,000:-

oförutsedda händelser 100,000: -
~====~~~4~00~,~00~0~::: 

Summa B:ko R:dr 2,400,000:-
På denna bana samt medelst förenämnda antal lokomo

tiver och vagnar beräknas kunna årligen transporteras 500,000 
Skepp:d eller den qvantitet varor, som enligt officiella upp
gifter och bifogade specifika tabeller med all visshet genast 
.kulle komma alt passera linjen, på det sätt, att 34 lastvag
nar voro i ständig rörelse, 34 under lastning och de ärriga 
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82 i reserv. Under 300 dagar om året ,kulle pr dag kunna 
transporteras Crån Gene till Falun 1,216 Skepp:d och i mot

satt riktni~g 483 Skepp:d. Härtill erfordras dagligen tre 

tränger i förra riktningen, eller nedCöre med 415 Skepp:d, 

och tre uppför" med 165 Skepp:d flvardera" eller 17 last
,vagn.r i trängen, a 25 Skepp:d nedföre och 9 Skepp:d upp
före: - hvarförutan då med hvarJe träng k.unde följa en 1.:sta 
och en 2:dra klassens passagerare-vagn samt en täckt paket
vagn ; så.tt hvart och ett lokomotiv inalles komme att med
föra 20 vagnar samt att tillryggalägga 3:ne mil i timmen, 

alla uppehåll inberäknade. 

Rvad d1'lftlwstnaden. underhåll samt a{Uini'(lgar m. m. 

beträtTar, och då efter tiden rör vär förra underd. ansökan 
en myckenhet nyare upplysningar derarn ,'unnits från utlan
det och äfven åtskilliga dithörande förhållanden blifvi,t med 
aCseende på vårt eget land tagna i närmare skärskådande, 
bland annat hos den för ' pröfning af Köping-Hults-jernvägs
förslaget af E. K. ~l:t tillförordnade kommitte" hafva vi hos 
Herr Majoren C. E. Norström, som äh'cn var ledamot i nämn

da kommilte, begärt och i Januari delta år erhållit ny be
räkning deröfvcr.. Af densamma ,'isar sig, att för denna ba
na, al' 8~ mils längd och med en årlig godstrafik af ända till 
500,000 Skepp:d samt 85,000 passagerare, åtgår: 
för pers,onstat . . . . . . . . . .. 49,000 Rdr 
driftkostnad" snöplogning samt ,försämring af 

lokomotiv, tendrar, vagnar och snöplogar 68,000 
för ban. ns och byggnadernas underMII samt 

till uppl ysning och diverse utgifter . . 58,000 

eller tillsammans en årlig drift och under-
hållskostnad af B:ko . . . . . . . t75,OOQ Rdr. 
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Angdende den va1'umiingd, som kunde blifva att med 
full visshet påräkna för Falu-Gefle-jernvägen, hade uti den 
förra underdåniga ansökningen blifvit åberopad Landshöfdinge- ' 
Ämbetets tlll Chefen för Norra Väg- och Vallenbyggnads
distriktet i December år 1847 aflåtna uppgift, enligt hvilken 
forslingen mellan Falun och 'Yesterås beräknats till 136,000 

Skepp:d v. V., hvaraf vi, till undvikande af missräkning, hade 
upptagit för passage på Gelle-jernvägen endast hälften med 

Skepp:d 68,000 
och för trafiken mellan Falun och Wester:!s, en-
ligt en af Chefen för samma distrikt den 15 Nov. 

1851 meddelad uppgift, utvisande 233,250 Skepp:d, 
utaf hvilk., af samma skäl och med .fseende 
derpil, all ej all. varor gil hela vägen, samt äf-
ven att stora qvantileter nu gå norr om Falun 
och från andra håll tillflyta Gefle, men sedan 
ginge först till Falun och derifrån på jernvägen, 
upptagas blott! med •••...... 155,000 

eller påräknade varor. . • . Summa Skepp:d 223,500; 
hv.remot Herr lIIajor Norström vid kostnadsberäkningen för 
antalet lokomotiv, vagnar, driftkostnad etc. hade efter sam
lade uppgifter upptagit 350,000 Skepp:ds å~lig trafik. 

Emedlertid hafva vi, föratt erhålla fullt pålitliga och 

ovederläggliga,siffror, och med anledning af Rikets Ständers 

beslut iifräga om vär förra underd. ansökning, nu, ehuru 

med mycket besvär och svårighet, efter en annan plan upp
gjort dessa beräkningar, nämligen så, att vi på grund af upp
gifter från Landshöfdinge-Ämbetena i Gene och Falun, förre 
Chefen för Norra Väg- och Vattenbyggnads-distriktet, Berg
mästare-Ämbeten. i orterna, Föreståndaren för Storskiftes-
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verket i Dalarne, Handelssocieteterna i Gene och rFalllll,~Sty
relserna för Stora Kopparbergs Bergslag och åtskilliga enskil
da Bruksegare samt Gelle våg, för IlYarje serskild station på 
jernvägcn uppgjort en specifik förteckning örver de varor, 

SOUl derifrän måste gå ett visst stycke på densamma, hvar

vid ,'i för hvarje parti uppgifvit q,'antitcten, nu-varand, {or

liinen fr~n produktions- till destinations-orten och bit/vande 
transportkostnaderna deJs från produktions-orten till jern
vägen och dels på den sistnämnda till destinations-orten. Här
igenom kan således af en hvar ses, om och med hvilken di

rekt fördel jernvägen må kunna begagnas i stället för nuva

rande transportmedel. Genom detta specifika uppstälJnings
säll blir det äfven möjligt för hvarje sal<kunnig att kontrol
lera, om vi upptagit för mycket gods elJer utan skäl o. s. v. 

Tab. I för godstrafiken omfattar nu befintlig trafik, som 
"edan finnes uteslutande ungerår i jernvägens riktning mell.n 
Dalarne och Gene. 

Tab. II sådan likaledes "edan befintlig t.-ofik, som väl 
icke nu går i samma riktning som den blifvande jernvägen 
elJer till pch från Gefle, men efter dennes öppnande med full 
visshet, och för de påtagliga fördelarnas skull, genast skall 
konuna att gå pd jernbanan. 



Tab. l. 

GodsIrafik, som reda" nu finnes. ungefärligen Falu-GeOe-jernvä

gens riktning. 

.Forlön pr Skepp:d, 
eller pr Tolft. 
~ Summa 

Gods· ~ Z ,., ... 
forlön g:~ S ~ 

qvtln- • • ~ 
.... p1 

~ " ~: Jj!rn-titet o' ~ g " ~ • • viigen " . .' .' is "Il ä 
" 

Diverse Stationer mell a'n sklli 

14'k 

B:koR. 

Gefle och Jädran. 
TolfiorS! StRngjern i mil 2.000 5 sk. - 167 
ltfackmyra Dito. i mil 2.200 10,k. a ak. 6 sk. 275 
Wnlbo looken 3·tums Bräder, ,2000 tolfter 6,000 44 sk. 16 sk. 20 sk. S33 
Fonsbacka Stil.ngjern 1 ~ mil 6,000 13, 8. 4- sk. 9 sk. 1,1.25 

Gjutgods, till Gefle SOO 16 sk. Sak. 11 ,k. IS3 
Dito. till Dalarne 500 I Rd'j5 .k. 24 ,k. 250 

3.h Bräder, 1500 tolfter 4,500 t Rd.:r 16 sk. 24 sk. 150 

Summa 22,200 --::::- -=----1-3~8:i 

Jädrans Station, 2 mil. I 
Högbo Stångjern . ••. • 3,000 20 .k. S sk. 11 sk. 6S8 

" 3-tums Bräder, 600 tolfter I,SOO L S. 16 sk. 3.2 sk. 400 
ÅrBunda 
Ockclbo socknar l-ta Br~der, 4500 toIrter 13,500 2 Rd,' I Rdr 32 sk. 3,000 
Hedcsunda 

'18 sk. U .!Ik. 550 KuugsfofSS StRngjcrn ••..• 2,400 32 sk. 
3-tums Bräder, 200 tolfter 600 2 Rd,· I Rd,' 32 'k'J 13a 

Ockelbo-verken Stlingjern , 3,750 ~~ ~ .k. ~ ,k, _~~ 
Summa 25,050 I - - - 5,630 

Kungsgårdens Station, 
3~ mil. 

Urfora St&ngjern , 1,500 2ft.k. 4sJ •. t6 sk. 500 
O(vansjö Dito 2,000 ,28 sk. 4sk. 16 sk. 667 
Bergsmän 3-tum! Bräder, 500 tolfter 1,500 2Rd, 32.k. l Rdr 500 -- - -

Summa 5,000 - - - 1,667 

Storvi!(s Station, 3j mil. 
fvanijö o 

]l ergsmän } Stlngjem • 
S-tums Bt:iiller, 500 tol~ter Ofvansjö 

orsner T 
H 
G 

ammnrby 
ammclstilln 

" H 
G 
T 

orndal 
rönsinka 
järnä9 

obe.rtshohll R 
~ 
H 

Iontrose 
oforss 

tjernsund S 
E 
D 

dsken 
orms.jii 

" oster 
orssån 

Kl 
K 
S vartnäs 
Sviirdsjö 
Dådran 

Riuhyttan 
Nisshyttnn 
Grängshammnr 
Bommarabo 
La:ujö 

Bergsmo.us-jcru 
Stlngjcrn 

Dito 
a·tums Briidcl', 500 tolfter 
Stlngjern . , , 

Dito 
Dito ---

Sunwa 

Robertsholms Station, 
51 mil. 

Stlngjern 1,600. 
Dito 2,700, 
Dito 1,500. ---
Dito . .. - .. 

Taekj:n, till Jädran (Högbo)3:m. 
St&ngjern 
Gjutgods 
Flatar 
Stlngjcrn . 

Dito .... . 
;l-tums Bräder, 400 tolfter 
Stllugjern 

Summa 

KOf'ssnäs Station, 8~ mil. 
Stangjern 
Tackjern till To)f(orss, 8~ mil 
Stlngjern ••• • . . 
Tackjern 

Dito till Jädran (Forssbacka) 

SUDuna 

21. 

Förlön pr Skepp:d, 
eller pr Tolft. 

~Z ~ .. Summa 
Gods-

ä-~ .' forlön 
qvan- ::- ~ 

pK 
titet g.a öl Jern-

" ~ • • vägen • • o' J:' o 
§ "Il • " o • o 

o 

SkM BokoR. 

'2,500 30 sk. 18 sk. 93S 6 sk. 
1,500' 2 Rd> 32 sk. b S. 5S3 
'4,000 36 sk. 12 sk. ·IS.k. 1,500 
3,900 30 sk. 6 sk. ,18 sk. ' 1,463 
1,500 30 sk. 12 ,k. IS .k. 563 
1,500 2~ R. I Rdr lo S. 5S3 

750 I Rdr !"lOok, 18 sk. 281 
3.S00 36 sk. 18 sk: IS ,k. 1,425 
1,400 ~~. B sk. ~~'I-~~ 

20,850 - 7,861 

5,800 36 sk. 3sk. 30 sk. 3,625 
1,600 44 sk. B sk. ,30 sk. 1,000 
3,500 24 sk. 4 sk. 20 sk. 1,458 

SOO II R.24 sk. 30.k. 500 
200 t~ R. 28 sk. 36.k 150 
350 \, 16. 20 sk. 30 ,k. 2\9 

4,000 I: 5.4 Usk. 30 sk. 2,500 
4,500 1,24, 328k. 30 ,k. 2,S13 
1,200 3 R'" 32 sk. 1,36. 700 
2,000 1,24. 36 sk. 30 sk. 1,250 

23,950 - - - 14,215 

500 1,24. 24 sk. 42 sk. HS 
S50 2Rdr 36 sk. « sk. 779 
950 1,36. 20 sk. 42 sk. S3\ 

4,000 2Rdr 36 sk. « sk. 3,667 
2,000 1,32. 36 sk. 40.k, 1,667 ------ -i;3~ S,300 
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SUjnDsfofaa 
imRn L 

Fr edahammar 
Gefte 

Forlön nr Skcpp:d, I eller !Jf Tolft. 

: Gods- '" Summa 
~ Z >3 "" forlön , :t . .: :;: .' qyan- ;5 ~ 

;,< pö 

titet o o ~ . Jern-
" '" , . • ~, Vägf'D .' o 

S ".l ".l 
~ o " " Falu Station., Bli mil. Sklll B:ko R. 

St8ngjern . 100 2,36. 44sk. 45 sk. 94 • 
Dito ,. 300· 2,32. 34sk. 45 sk. 281 
Dito ... . . .. 800 2,36. 46sk. 45 sk. 750 

Salt 12,000 lo, l Sklll 
Strömming 12,000·t" 28 000 
Sill 4,000 tr ' 
Spanmll 20,000 t" 13,000· , 
Vin. Porter, Artack o. 

1,500 
, 

Briinvfn 
Köpmannmgods: Socker, 

Sirup. Kaffe. Tobak, 
Suus, Specerier ""h 
äfriga kolonialvaror 3,000 

BODmIlsgarn , Väfnader 
ooh öfriga manufak-
tur-varor, Bornullsar. · , 
faU och Lump 2,000 

S" Sklll 47,500 
Hälften härar anses Si hela vn· 
gen, för Falu ooh oCvanliggnu-
de orters behor, a 6 sk. pr mil 23,750 " 32. - " 6. 26,719 

Summa ,1.24;950 --- -- - - 27,844 
I 

Andra hälften derae anses der-
I emot gå till mellanstationerna, i 

samma {öl'höllande 80m stång-
jcrnet, men efter 6 sk. pr mi l, 
o. utföre8 derföre till medeIforl:r .23,750' 47.k. - aH 8, 15,586 
Eldfast Tegel och Lera •. 

Mur- och Taktegel 4,500 
Diverse Virke, Kol, 

'l'jära, Gla8, Sandsten;. 
Slipsten, Kalk, Kalk-
sten och Halm 24,500 

Stenkol och Conkes 2,000 

Summa 3J,OOO 
Dessa varor anses gå till div. 
mellanstationcr i samma förhål-
lande oell för samma forlöner 
lom atlngjernet 31,000 47.k. - 26!s, 16,953 

Summa 154,7501-:"- -------
- 3.2,539 

Ta b, Il. 

Godstra'fik, som redan nu finnes och g'år i anda"a riktningar, 

men efter Genebanans öppnande med full visshet genast 

kommer att gå .på denna bana. 

}l'odön pr SkepJ>:d, 
eller pr 'l'olft., 

'" Summa 
Gods- .g Z g "" fdrlön g:~ .. 
qvan- • • ~ ;,< »1 - " titet o' ~ ~ g Jcrn-

" '" . " • • vägen .' .' ~ S il I ".l " " Jäd1'anS SlaUmt, 2 mil, Sklll 

36 ",.120 ,k. 

B:ko R. 

ekclbo-'vel'kcll Stingjcru " 1,650 II ,k. 378 -- - - -- ....... - -

Stof'viks -Stati'on, J' • mil. 

·H orndal Stångjcrn ., 1,350 I Rd, 20,k. 18.k. 506 
~-

_._-
Robens"ol",s Stat"m, 

5~ mil. 
Kloster-verken l)l~tar och Stllngjern ., 5,500 1,38. 20.k. 30 sk. 3,438 
S~ernsund St&ugjern . . , ., MOO 44 sk, S sk. 30,k. 1,500 
Garpenbcl'g Dito 7,000 L~O. 26 sk. 30,k. 4,375 
Korssån Dito .• 1,000 1,5.4 12sk, 30sk, 625 
SVArtna' Dito '. .. 500 ~.2'.:I~ sk. 30sk, 313 

Summa 16,400 - - 10-::251 

KOl'$snå's .stat1~on, Bi mil. I 
Risshyttl\ll Stfingjeru . . 

I 
500 1>2;, .24 sk. 42,k. 438 

Nora!1l Dito ., 2,700 t 36, .28 sk, 4.28k. 2,363 
Grii.ngsho.mmar Dito 3,800 h 36, 20sk, 42sk. 3,325 
Tomtebo Garkoppar , 600 1: 36. - l Rur 600 
Korssnns Svnfvel 300 !. 36./ - 142,k, 263 
Ö. Silfberget Dito och Röd{.;rg , 500 I , 36. 20 'k'142 ,k. 438 

Summa 8,400 -:..- -:..- --=-1- 7,427 
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. Forlön pr Skepp:d • 
eller lir Tolft. 
~ , Gods· m z .., .. 
g' = 

S ~ 

qvan-
P: ;J .. il titet ~ " @ " ~ • , 0, ~, .' oJ t g, 1] " 

Falu Station, BIr mil. Sklll 

Falun Koppar , . • . 5,000 2< 16. a.k. 1 Rdr 

" Bly ro. m. . . . 100 ~, 16. 3 sk. 1: 4. 

" Nickel och Speis . 10U 3,32. - I, 6. 
• SvaCvel och Vitriol 600 1,36. - 45 sk. 

" lWdfärg, ~500 tunnor 2,250 I> 32 - 'l Rdr 

" ~l)pcr 1,000 4· 16. - 1,24. 
Siljans(ors8 Stlng)ern 2,900 2,36. 44 sk. 458k. 
LimAu Dito 3,700 ,z. 32- 34 sk. 45sk. 

edahammar Dito 2,200 2,36. 46 sk. 45 sk. 

Surorna 17,85U - - --- - ---- --
Gcflc Stenkol till diverse stationer I 

hvilh draga CD forlön nf 5 sk. 
pr mil, och upptagas till en 
beräknad rncde1forlöll sålunda \0,000 41 sk. - 26~ 8 . 

Summa 
forlön 

Fl 
Jcrn-

I vägen 

B:koR. 

5,000 
108 
113 
563 

2,250 
1,5UO 
2,719 
3,469 
2,063 

17,785 ---

5,469 

Sammandrag al Tabellerna 1 och II. 

Sk-epp:d, 
~'orlön på 
Jernv.ägen. 

Rdr 
Diverse Stationer mellan Gene och 

Jädran . · . 22,200 3,583 

Jädrans Station · , 26,700 6,008 

Kungsgärds Station , 5,000 1,667 

StorvIks Station '. , 22,200 8,367 

Robertsholms Station 16,700 14,809 

Falu Station . . 42,800 45,629 

Diverse Stationer mellan Gene och 

Falun · . 64,750 38,008 

Summa 240,700 -142-;;;37-1 

Nuvarande medium af Imnsportkostnaden för 1 Skepp:d 
\'. v. på vägen emellan Falun och Gelle belöper sig, i öfver
ensstämmelse med de frän vederbörande Handelsföreningar 
och af flera andra samt af industri-idkare och. bruksegare 

erhållna tillförlitliga uppgifter, lägt beräknad t, till 1 Rdr 32 
sk, banko, och på vägen mellan Falun och Westerås till 2 
Rdr pr Skepp:d v. v. 

Enligt Tab. l skulle mellan Gene och Falun hela vägen 

komma ait transporteras: 
Skepp:d 24,950 för Hdr 27,844 

och enligt Tab. II . . 17,850 - - 17,785 

eller tillsammans Skepp:d 42,800 för Hdr 45,629, 

hvilket ger en medel forlön mellan Gene och Falun af 5} sk. 

pr mil, eller l Rdr 3 sk. banko, och en besparing alltså pr 

Skepp:ct af 29 sk. 

I 
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Med blott 3 undantag viga Tabellerna sanuna förhållan
de af besparing i forlöner, stundom ganska stor, för alla an

dra stationer och alla varor. 

Pe,'sonst"ff/lkell. 

För beräkning af denna hafva vi am'ändt den i åtskilli
ga andra länder tillämpade, af erfarenheten bekräftade s. k. 
Egidyska metoden, sådan denna af Kongl. Kommitt<\en för 

undersökning af Köping-Hultska Jernvägsförslaget med afse
ende på de Svenska förhållandena blifvit modifierad och be
gagnad. Efter denna modifierade metod anses 75 proc. af 
den befolkning, som bor innorn 3i mil på ömse sidor om 
jernvägen årligen komma att begagna banan: nämligen å ena 
sidan den delen deraf, som bor. innorn ~ mil på ömse sidor 
om linjen, 3 gånger om året 3l mil hvarje gång, samt den 

delen; som bor derutom, en gång om året 3~ mil; å andra 
sidan 5 )lroc. deraf i 1:sta klassens vagnar, 25 proc. i 2:dra 

klassens och 70 proc. i 3:dje klassens. Samma passagerare

afgifter som den Kong). Kommitteen hafva äh'en vi antagit, 

nämligen: 
32 sk. b:ko pr mil för losta klassen 
16 - 2:dra 

8 ~ 3:dje 
hvilket motsvarar i 1.·sta klassen , af skjutsningskostnaden å 

landet för 2 hästar; i 2:dra Idassen ~ af dito för 1 häst och 

i 3:dje klassen } af dito dito för 1 häst. 
Föratt icke lemna utan afseende det för ~fra Dalarne 

existerande, egna [örh;\lIandc, att en stor del af dess befolk

ning ärligen i cn och två omgångar utvandrar till andra pro
vinser, hat den räjong af 3i mil, som upptages på banan'! 
bägge sidor från Gefle till Falun, emot regeln äfven blih-it 
utsträckt i halfcirkel, elier med en radie ar 3} mil , kring 
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banans vesLra ändpunkt Falun. Vi hafva nämligen trott oss 
med mera trygghet kunna i räkningen inlaga befolkningen 
innorn denna halfcirkel; än uppskatta den utanhifvcl hun
dradefallt större människomassa från de örra socknarne, näm
ligen Djursås, Leksand, Rättvik, Mora, Elfdalcn m. fl" som 

regelbumlct en eller flere gånger hvarje år tågar bort ocb 

hem, på hvjJkens rätta tal är nästan omöjligt att erhålla nä
gan uppgift. 

Tab. III. 

Folkmiingden a,. 1852 i""o", Kopparbe,.gs Liin , 3~ mil pa 
sidorna om banan, ,nligt ltpP!Jlft [,.ån Landskont01'et 

i Falun. 

! af 

t af 
i af 

! af 

-! af 
i af 

t af 

Kopparbergs socken 
Stora Skedvi 
Svärdsjö 
Torsångs 
Aspeboda 
Wika 
8undborn 
Gagnäfs 
Stora Tuna 
Gustafs 
LeksalId 
Ål 
Bjursäs 
Säters socken 

Hedemora socken 
Garpenbergs 
Husby 
Folkärna 

.. 

Personer 
1,557 
3,661 
5,288 

976 
890 

1,775 
1,605 

, 4,197 
7,839 
2,307 
3,713 
2,230 
2,709 
1,381 
2,761 
2,'117 
5,090 

600 

Trtmsport 50,696 
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l al By socken 
t.r Rätlvik 

Falun 
Hedemora 
Säter 

Tab. n'. 

Transport 50,696 
1,205 
1,061 

4,550 
1,093 

524 

52,962 

6,167 

59,129 

Folkmängden dr 1852 'nnlJm Gefleborgs och 1845 ,nnom 
Upsala Län, 3~ mil på iimse sidor om banan, enligt 
uppg.ft {rån Landskontoret i Gefle och enligt Kongl. 

Tabel/kommissionens berättelse dr 1850. 
}"ernebo socken 2,828 
Hedesunda 3,747 
Torsåker 4,472 

Årsunda 1,80~ 

Walbo 4,732 

Ofvansjö 6,653 

Hille 2,434 

-t .1 Ugglebo 4,403 

Hamrånge 2,291 
Summa personer 33,365 

4 af Örbyhus Härad 12,157 

Gefle stad 9,257 

Kalkyl. ---------om befolkningen på landet innom b.nr.yonen i 
Falu Län • • 52,962 
Gefleborgs Län 

Upsala Län 
33,365 

~ 98,484 personer, 
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divideras med 14, så skulle innom en Ijerde-
dels mil pli båda sidor om banan bo 6,749 pers:r, 

hvartill läggas befolkningarne i Falun . 4,550 

och i Gene . ~ 13,807 

Summa befolkning innom { mil på bägge sidor 20,556 
afdrages derifrån 25 proc. . • . . .. 5,139 

så återstå 15,417 pers:r. 
Om från ofvannämnda befolkning på landet • 98,484, 

sammanlagd med folkmängderna i 
städerna Falun 

Gefle 
Hedemora 
Säter 

4,550 
9,257 
1,093 

524 15,424 

113,908 
äfvenledes afdrages 25 proc. • . . • 28,477 

så återstå 85,431 
Om änt reser: 

Förstnämnda befolkning 15,417 pers. 3 ggr 3, mil, 161,878 mil 
och af sistnämnda 

befolkning 85,431 
efter afdrag 
af den förra 15,417 eller 70,014 pers. l gång 3" ell. 245,049 mil 

406,927 mil 
Af hvilket miltal betalas för: B:ko Bdr 

5 proc. eller 20,346 mil i l:a klassen a 32 sk. 13,564. 
25 proc. eller 10'1,732 mil i 2:. klassen 1l!6 sk. 33,910. 
70 proc. eller 284,849 mil i 3:e klassen a 8 sk. 47,475. 

100 proc. eller 406,927 mil pr med. il 11 sk. 2} rst. 94,949. 

Efte,- Je'-Ilviigells Öl~ll1u"ute ge,uult 
l~åriil"leligte D"'tl-lJliogfleITeiite,-. 

Här förut är visadt, hurusom till sjön Runn, och. såle-
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des till GeOe-jcrnvä-gcn vid KOfssnäs kan nottas DCJl ttllCll'
del "edan (,.,in Iordna tider flollats "irke från de flesta de

Jar af länet. De enorma 'lhassor af skog) dem Dalarne inne~ 
sluta och som kunde närsomhclst levereras till en jernväg, 

hafva nu, i brist på en sådan , blott Wlnågondel ett ringa, 

men iallmänhet alldeles intet värde. Föratt härom kunna 

meddela en klar föreställning, harva ,'i af en dertill rulft 
kompetent man, lörcst~ndaren för Afvittringsvel'kct i Dalar
ne, Löjtnanten Georg 'dc 1 .. aval, 'hvilken förut under många 

51' dels tjensLgjort såsom Komn1issiolls-Iandlmätare , dels 51-
som t. f. l~'örste-Iandtmätare, förskaffat oss ett vid vur förra 

underd. ansökan bifogadt intyg. Enligt deLsan'lh1a, som nu 
ånyo af honom blifvit ptörvadt, äro de socknar i St. Kop

parbergs mn, Som kunna framskaffa skogselTcktcr till Fallm 

eHer andra punkter af jcruvägcll, dels omedelbart genom 

nottning pa. älfvarne och deras affiucnler, dels efter en före
gången kort land körning ned till nämnda valten, lill antalet 

221- nämligen följande hela socknar: Gagnäf, Floda\ Nås, Jer

na, Leksand, Rättyik, Svärdsjö, " rika, Sundborn, Husby, Ål; 

Bjursås, Orsa, Mora, Sofia-Magdalena, El rda leu, "\Venjan, Sär

na samt största delen af Ore, Äppelbo, l\falung, Lima och 

Stora Tuna. Dessa socknar omfatta tillsamman en areal af 

5,494,965 tunnland. Då 7 af dem efter mätning och skifte 
pä en area af 1,208,938 tunnland " isat sig innehUlla ren skog

bärande mark T:"] 815,256 

kan man för de örriga ännu oarvittrade 15 t 
socknarne, som äro vida mindre odlade, med 

visshet antaga minst samma fÖl'hållande mel-

lan den totala arean och skogs vidden, hvarige-

nom erhålles för dem 2,890,313 

eller en sammanräknad skogsareal af . T:ld 3,705,569 

'För bedömmande af den årligt påräkneliga virkesqvan .. 
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titetcn, iCKe. sSsom den '11iilta, zifl'ran, utan såsom ett för yd rt 

ändamål tillräckligt, i alla afscenden och för framtiden (14tlt 

till(ii1'lUUgt minimum, har Löjtnant de Laval ä ena sidan 

icke antagit den för trakthuggning vanligen beräKnade äter

växttidelI (af 60 il 120) utan 150 år, och å andra sidan icke 

i t:.äkningen upptagit de 150 a 200 tr~id, som vid hyarje 

trakthuggning, eller t. ex. livart 150:de år, anses utgöra af

kastningen (Iwilken sistnämnda han deremot bibehållit för 
ortens egna" hehor.), utan endast" vid ]wararlllan trakthuggnin"g 

de 50 träd, som frun den ena trakthuggningen till den andra 

pläga qvarlcmnas såsom (riitl'iid" - d. Y. s. han har till af

salu utom orten endast upptagit 50 träd på tlmnlandet hvart-

300:de år, eller * träd årligen per tunnland - en af"erk
ni ng till a rsalu så Jåg, att dess tillgänglighet såsom minimum 

yäl af ingen lärer kunna dragas i tvifvelsmåll Detta mini

mum visar sig dock för of"anstå"ende" tunnland tal gifva icke 

mindre än 617,595 träd årligen, eller, då bvart och ett yan

ligen ger 2:ne s<~gstocka r om '1"5 il. 12 tum i lilländan, en 

summa sågstocl{ar af 1,235,190 st.. Sedan från denna sum

ma, af fl erahanda skäl ytterligare bHrvi t (((draget lwl( va an
talet, såsom for det virke, som dels äfven framdeles kom

mer att föras åt " Termland samt, på ",Voxna-ä lfven, åt Hel

singland, dels kan komma att nedruttna på otillgängligare 

ställen, i anseende till svårigheten att lledfol'sla detsamma till 

flottbart vatten o. s. Y., anser Löjtnant de Laval "det å
terstående partiet, eller 600,000 sågstockar, ändock kunna 

utan någon dryg transportkostnad åt'l1'gcn levereras vid 
Falun." 

Pådet .. beräkningen ej må onödigtvis inyecklas, må ingen 

del af detta virke här betraktas såsom storverksträd, bjälkar 

eller timmer, ulan alltsammans förvandlas till plank och brä

dej'. Då alltså hvarje stock minst lemnar 2 plank af 7 a1-
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nars längd, 3 tums tjocklek samt 12 iI 9 tums bredd och 2 
bräder af Samma längd samt I~ tums tjocklek, så erhålles deraf: 

Plank 100,000 tolfter 

Bräder 100,000 tolfter 200,000 tolfter. 

Med ledning af förestående kostnadsförslag, tabeller och 
uppgifter blir nu lätt att utröna, huru och i hvilken mon 

en jernvägs-anläggning mellan Gelle och Falun kan komma 
att bära sig. 

Flirslags-räkning ö/vet årlig inkomst och utgift vid 
Falu-Ge{le-Jernbanan. 

Debet An Godstrafik, enligt Tab. I, som re
dan nu går till och fr. Gene och 

!SkepP:d'\B:kO R. 

i banans riktning • 185,050100,721 

» Godstrafik, enligt Tab. H, som nu 
finnes, men blir öf"erllyttad till 
banan från andra riktningar 55,650 41,815 

» Godstrafik efter banans öppnan
de, från Korssnäs: 

Dalvirke: 40,000 tolf:r 3-ts plank lt 2. R. 160,000 100,000 

30,000 d:o I-ts d:o il 44 sk. 60,000 27,500 

»Persontrafik, af den kalkylerade, eller 
94,949 Rdr, upptagas blott c:a ~ med 72,964 

Summa 450,700343,000 

Kredit Pr Drift- och underhållskostnad 175,000 

» Årlig behållning, motsvarande 7 
proc. af anläggningskapitalet 

Rdr 2,400,000 -,,.---1----- ~~~~ 
Summa 343,000 
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I afseende på denna inkomst- och utgifts-räkning kunna 

följande anmärkningar göras. Först och främst att den icke 

upptager all nu befintlig godstrafik, som gär till och frän 

Dalarne och kunnat upptagas ä Tab. II. Sil t. ex. finnes der 

icke ett enda Skepp:d af de varor,. som nu gå emellan Fa

lun och Westerås. Af dessa hade vi år 1851 upplagit ~ 

eller Skepp:d 68,000. Sedan att blott cirka i af persontra

fiken blif"it i kalkylen afsedd, ehuru, säsom förut blifvil er

inradt" största delen af öfra DalaIImogens ärliga utvandrin
gar icke i densamma ingå. Vidare at! vi af den virkesmas

sa af 100,000 tolfter 3-tums och lika många tolfter en-tums 
bräder endast påräknat 40,000 tolfter af förra samt 30,000 
dito af det sednare slaget, eller- endast 37~ procent,. af hvad 
Löjtnant de Laval beräknat såsom minimum. Till jemnfö

relse och såsom ett bevis, att denna qvantitet med största 

lätthet kan påräknas, mil anföras, att det lilla Gestrikland, 

enligt Landshöfdinge-Ämbetets m. fl. Omciella Berättelser, är
ligen utskeppar öfver 36,000 tolfter 3-tums plank, ehuru 
delta landskaps skogsareal är sil obetydlig emot Dalarnes. 
Ytterligare att intet afseende fästats på inkomsten för post
{liring, utarl'ende-ring af värdshuslokaler, magaziner och an
dra lägenheter, telegrafering,. trupptrans.porter, efTekttranspor
ter för kronans räkning, eller dylikt, ehuru, såsom bekant 
är, flera utländska banor under dessa rubriker hafva goda 
intrader. Slutligen att ingen t'il/växt i ,'Iinlsen, eller till-
ökad, genom banans anläggning fmmkaltad godstrafik upp
tagits. !allmänhet antages denna, enligt erfarenheten och 
bruket i alla länder, till minst 50 procent af den redan be

fintliga. Kongl. kommitteen för Röping-Hults-banan räknar 
den till 80 och Westerös-Dala-förslaget till 50 procent. Det 
enda, som vi i delta afseendei upptagit, är den nyssnämnda 

mindre delen af Dalarnes virke. 
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Del uppeubara skälet till denna IlterMllsamhet är, att 
hvad vi upptagit ändock visar sig frambringa en ovanlig be

hållning af ejmindreän 7 proc. Emedlcrlid kan det vara 

upplysande aU se, huru räkningen sk ulle uHaJJit, om vi hade 
upptagit säväl hela persontrafiken som ärven den vid ana 
jer.nvägsföretag påräknade tillväxt af gods/Taft"en af minst 
50 procent. Man hade då fått: 

Godstrafik, enligt Tab. I och II Udr 142,537 

Tillväxt deri, ellcr 50 proc. - 7'1,268 Udr 213,805 

Virke, genom flotning från örra Dalarne, 37~ 
proc. af den beräknade tillgången 

Persontrafik, hela den beräknade 
127,500 

94,949 

Summa ärlig inkomst Udr 436,254 
Afdrages härifrån drift- och underhållskostnaden 175,000 

återstår behållning Rdr 261,254 
motsvarande mera än tOk proc. af anl~ggningskapitalet Rdr 
2,400,000. 

Ei), i jemnföreJse med andra jernbans-anläggningar, sA. 
ovanligt gynnsam kaJkyl för denna nu föreslagna bana bör 

ingalunda väcka förundran, änmindre misstroende: den har 

sin naturliga och påtagliga orsak dels i den mängd jernbruk 

och andra bergverk, IlViI1ia den komme att med stor fördel 

betjena; dels i de stora och vidsträckta skogstillgånga'J', Da
larnes Höfdingedöme innesluter; dels ett tredje vigtigt och 

gynnsamt förhållande, som endast kan uppenbara sig der, 
hvarest, i brist på naturliga kommunikalionsutvägar åt flera 
divergerande håll , all rörelse måste sammanflyta åt ett, och 

hvarest så ledes jernYägen, om hans läge rätt väljes, bildar, 

så-alt-säga, heJa territoriets stora och gemensamma pulsåder. 
Likasom sjön Runn vid Falun, enligt hvad vi förr visat, rör 
Dalarnes talrika och stora "attendrag och not/eder utgör en 
den \'igligaste sammanloppspunkt, så skall äfven den blifvan-
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de jeruvägcn, fortsättande med konst der naturen slutat och 
på vägen upptagande ärven det .andra landskapets för ingen 
delovigtiga vallensystem, sälta dem bägge i lifgifvande för

ening med hafvet, all handels och rörelses hjerta. 

p,o,,,ndeles piboäliueliga 
t,oausporte,o. 

För beräkning af desamma förefinnas naturligtvis iall
män het inga fullt tillförlitliga utgllngspunkter; men då ett 

fullkomligt förbignende af dem ejheller vore i sin ordning, 

alldenstund Statens understöd för kommunikationens åstad

konunande måste harva Ull huhuds-yfte en för framtiden be

slåndande arbetsförtjcllst åt befolkningen och afsättning af 

nu värdelösa naturprodukter samt orlens förseende med dess 

behor med större säkerhet och för billigare pris än de när

varande; så torde det vara både rätt och tillfyllest, all nå

gra få delar af den utveckling i handel och näringar, som 

lättast kan förutses, åtminstone icke med tystnad förbigås. 

Godstrafikens 142,537 Rdr, med 50 proc. tillökning, Udr 71,268 

Dalvirkets 127,500 Rdr, dito 63,750 
Persontrafik, fyllnaden i den kalkylerade 94,949 Udr 21,985 
Westeråstrafik, i vår förra underd. 

ansökan upptagna . • •• 68,000 Skli[ 

50 proc. tillväxt 34,000 - Udr 102,000 

Malm, enligt officiella uppgifter, nu 
gående 

50 proc. tillväxt 

30,000 
15,000 

45,000 Skli[ Udr 24,600 
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Bruksef-
fekler: U.ngö 

Dalfors 

Furudal 

Svabensverk 

50 proc. tillväxt p~ 
de 4 sistnämnda 

Laggkärlstillverkningen 
640 lass a 4 Sk U, med 

900

1 
2,400 
2,700 8,200 

2,200 

4,100, 12,300 SkU Rdr· 11,500 

50 proc. förhöjning 4,000...... Rdr 4,000 
Diverse Dal-aUmogens 
s!öjdvaror, såsom väf
skedar, skåp, kistor, bå
tar, hjul, körredskap, 
ur, smiden,skinnvaror, 
värnader, tjära, slip- o. 
qvarnstenarm. m.,jem-

le lillväxt 50,000 • • • • Rdr 50,000 

Rdr 349,103 
Denna räkning, uppgående till något högre penningein

komst än uti vår antagna inkomst- och utgirts-räkning, vi

sar, bland annat, att vi kunnat upptaga ända till 100 procent 
tillväxt pä aU trafik, gods- och persontrafik elc. sammanslagna. 
Att den summa vi erhållit kunde ökas ännu mycket mera, 
följer deraf: att intet afseende blifvit fästadt på den föröka
de trafik, som komme att tillföras banan frän landtbruket; 
icke på de tillverkningar, som Gene stads växande industri 

skuUe skicka inåt landet; icke derpå att posten från Gefle 
vester ut och åter utantvirvel komme att rör kronans räk

ning föras på jernvägen; icke på den betydliga tiU- och ge
nomförsel, som blir att vänta af Norrlands och möjligen äl
ven några af Finlands alster, såsom kött, fläsk, .smör, talg, 
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lAgel, lin m. m., samt slutligen, såsom förr nämndt, icke pA 
trupptransporter, kronaDS effekter, inkomster på utarrende

rade banans lägenheter, telegraf o. s. v. Men då de speci
ficerade qvantiteterna redan uppgå till ett serdeles stort be
lopp, är det obehöftigt att med ett längre uppehåll vid den
na afdelning ytterligare. taga E. K. M:s Röga uppmärksam
het i anspråk. 

Allmiinna fördelat' af Jet'nviiget,. 

Efter det sålunda en kort och, såsom vi förmoda, i in

gen mon öfverdrifven skildring underdånigst bIifvit lemnad af 
den tillökning i trafik, som dels straxt efter banans öppnan

de, dels i den närmaste tiden derefter med all sannolikhet 

blefve att vänta, utöfvel' hvad vi uti vå,. kalkyl "pptagit; 
driste vi i djupaste underdånighet, för fullständighetens skull, 
korle'igen omnämna några af de allmänna fördelat·, som de 

bägge provinserna uppenbarligen komma att skörda af an

läggningen. Dessa blefvo: 
att omedelbar beröring vunnes med harvet samt en be

tydlig stapelplats och handelsstad, hvaraf skulle följa, att han
deln ginge genom första hand, eller genom sjelfva ex- och 

importören, såatt mellanhändernas vinster besparades åt pro
vinserna; likasom dessa derigenom oftare kunde bli delaktiga 

af smiirre konjunkturfördelar; 

att vid missväxt i grannprovinserna, spanmäl och jord

frukter m. m. ändock kunde för Dalarne med lätthet påräk
nas från rikets sydligare eller mera aflägsna delar eller frAn 

utlandet, hvilket nu hindras, bland annat, af brist på handels
relationer och i väsendtlig mon äfven på formän i riktningen 

f"ån Gene till Falun, enär dessa under nuvarande förhållan

den sällan erMUa ilterrora till Gefle; 

alt alla omlastningar undvekos med thy åtföljande kost-
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nnder, tidsutdrägt, skador oeTl undervigt' samt deraf liä rrö:' 

rande osäkra och yilkorliga köpslut ; 
att alla magazins- och kommissions-kostnader i " resterås 

inbesparades, tillik.a med "åg-, . hamn- och bro-afgiUer m. ID. 

derstädes; 
att olägenheterna af Mälare-sli.utfarten, liRasom sRiI1naden 

mellan vågafgifter ffi. ffi. i Stockholm och Gene undgingos ; ' 

att provinsens handlande och näringsidkare lättare och i 
mindre qva'1ltiteter omsender kunde förse sig med varor 

och förnödenheter,. hvilket' i ej obetydlig mon skulle under.- · 

lätta handelns och näringarnes utveckling ; 

att merberörda utveckling, utom genom alla ofvanomförc.. 
mälda lördelar, hulvudsakligcn oeli; med största säkerhet 

skulle befordras genom den omedelbara beröringen innom tre 

timmars tid med hafvet och verldshandcln.;. 
alt transportvägen i· alla afsecnden erhölle en högst be

tydlig förkortning, då jernvägen från Falun till Gene visar 

knappast 8~ mil (hvarilrån ånglar tyg v.id öppet , 'allen g~ 
till Stockholm på 13 il lA timmar och , såsom redan lärer 

vara ifrågasatt, möjligen på 10 timmar), nuvarande lands,'ä

gen till GeOe mellan 10 och 11 mil , till Stock holm 23 mil 

och till W esterås 13! mil (hyariltiln till Stockholm är om

kring 12 sjömil) ; 
att 1 Skepp:d gods, som nu i lorlön på vägen mellan 

GeOe och Falun kostar minst 1 Rdr 32 sk, banko, skulle ned
sättas till l Rdr 3 sk., h,'arigenom således å de varor, som 

nu gå hela denna väg, besparades 29 sk. pr Skepp:d; 

att på 1 Skepp:d af de varor , som nu passera vägen 

söderut till W esterils och kosta i lorlön pr medium 2 Rdr 

b:ko pr Skepp:d v. v" men sedan kunde transporteras på 

Gene jernvägen, skulle besparas 45 sk. ; 

att lorlönen iallmänhet pä provinsernas produkter, s1l.-
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som al Ta'bellerna I oel, II synes, likasom på inköpsvarorna-, 
äfven skulle betydligt nedsättas. Forlönen på l Skepp:d stil ng
jern skulle för somliga bruk nedsättas med några sk:r, men 
för andra med ända till 40 sk. il 1 Rdr b:ko; på koppar med 
t { Rdr och pä några varor med 2 Rdr och deru töfver. For

lönen på 1 tunna Råg till Tunsta Faktori eller till Leksand, 
som nu från ' ''este rås , pcr -medium under vinter och som

mar -kan räknas till Rdr 1·: 30, -2., men sedan på jernväg , 
från Gelle till Falun till . Rdr - 36 sk. 
Provision i Falun 3 sk. 6~ rst. 

F orlön lrån Falun till TunsIa - 14 sk. 2. rst. -1: 5, 9 •• 

~kulle nedsättas med . '. • Rdr - 24, 4t, 
hvilka, såofta pris och öfriga omständigheter .gåfvo a?Iedning 
till spanmälens hemtande -frän Gef]~ skulle komma kö.paren 

tillgodo. På l Skepp:d saltvaro .. , som nu i .forlön per med. 

lrån Gelle till Tunsta kosta • . • • . '. Rdr 2: 10, 8. 

Och sedan på jernvägen till Falun Rdr 1: 6. 

Provision ibm '. .. -. • . 
Forlön från Falun till Tunsta .. . 

- 2. 

l: 29, 4; 

Skulle besparingen blifVa • . . Rdr - 29, 4; 
att alla de dagsverken med häst och karl, som nu lölja 

varorna under deras långsamma forsling efter landsvägarne, 

kom mo landt- och bergsbruk, skogshtlsllällning, öfri ga närin

gar och forslingar i hemO't'ten tillgodo, eller endast ror of"ar'l 

nä.mnda 240,700 Skepp:d pl1 östra "ägen, mo'tsvarande cirka 

150,000 Skepp:d cller 70,000 lass som gå hela vägen, vun

nas, 11 3 dngsverken, öfver 200,000 häst- och karldagsverkcn; 

och för de fran nuvarande " ' esterås-trafiken sannolikt till

fl ytande 68,000 Skepp:d å södra vägen, motsvarande ungemr 

25,000 lass 11 4 dagsverken, omkring 100,000, eller samman .. 

lagdt 300,000 häst· och mansdagsverken årligen. Det laller 

al sig sjellt, att härtill böra läggas de 20,000 dylika dagsver-
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ken, som nu åtgå för laggkär's-forslingar frän Elfdalen m. fl . 
socknar j likaledes ett stort antal dagsverken för slöjd varor 
och alla andra ortens alster och effekter, som ej uti ofvan

stående transporter ingAtt; en otrolig mängd dagsverken för 
de flockar af Dalfolk, som nu under långsamma tig utefter 

vägarne i alla provinser onJ'ttigt förspilla tid och människo
krafter, samt slutligen för alla de oberäkneliga forsliu gar, som 
dels ej kunnat, ehuru kända, i vår räkning intagas, dels all
tid skola undgå myndigheters och andras uppmärksamhet el
ler bcr"äkning ~ 

att många varOT, såsom spanmål, skulle bekommas af 
bättre beskaITenhet, såsom erMllna dels ur första hand, dels 

från andra orter; 
aU genom upphörande af eller inskränkning i allmogens 

vistande på långa farvägar och vandringar allt det onda skul
Je förebyggas, som nu uppkommer genom högre lcfnadskost

nad för människorna, dyrare utfordring för kreaturen, dessas 
förstöring, spillningens förlorande på vägarne, kJädslitning och, 
hvad högst vigtigt är. folkets undertiden alltmera tilltagande 

kroppsliga och sedliga förderf: i betraktande af vigten häraf, 
torde vi, utan alt här ånyo upprepa detaljerna, endast få å
beropa den siITerberäkning, som f. d. Stats-Rådet, Herr Lands

höfdingen Silfverstolpe i si~ motion innevarande Riksdag om 
en Jernväg mellan Wester5s och Dalarne uppgjol't och som 
visar, att en bonde i WestmanIand, som håller 2:ne hästar, 
årligen i biista och förmonligast. fallet ej kan genom fors
ling förskaITa sig en kontant behållning af mera än 84 Rdr 
Rgs, oaktadt lian då går miste om 48 karldagsverken och 
spillningen efter bägge hästarne under 48 dygnj 

att de stora skogstillgångar, uppgaende i detta ögonblick 

till flera millioner fullmogna träd, som från så många delar 

ar Kopparbergs län kunna till Falun med ringa kostnad fram-
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flottas, derigenom skulle, i stället rör intet, erhälla ett högt 
värde, sAsom försatta i en kort och föga kostsam kommuni
kation med ett af rikets betydligaste skeppsvarf och med hafvet; 

att slutligen, genom förenämnda fördelar sammanlagda, 
möjlighet bereddes till alla forut befinlIiga näringars under
lättande och deraf följande utvidgning samt till mångfaldiga 
och (illendel oberäkneliga nyas uppkomst; af hvilket allt 
arbetsfortjenst och välstånd skulle blifva den gemensamma 
vinsten för det nu till storsta delen fattiga, Statens hjelp och 
understod ofta behöfvande Dalfolket och den med bergsbruks
forslingar nu alltför uteslutande sysselsalta Gestrikaren. 

Till hvad här blifvit anfördt om allmänna fördelar af an
läggningen, bör dock i underd. läggas den anmärkning, att 
skogsegarne i Öster- och Westerdalarne utan en jernväg till 
Gefle skulle skörda föga fördel af den fria dispositionsrätt öf

ver skogarne , om hvilken de hos E. K. M:t gjort underdå
nig hemställan, som år 1851 äfven blifvit af andra parten, 
Stora Kopparbergs !lergslag, under bestämda vilkor medgifven 
och i anledning af hvilken E. Kg!. Maj:t till Rikets nu för
samlade Ständer aflåtit Nådig proposition. Snarare skulle 
motsatsen kunna inträffa, eller att priset på deras virke blef
ve lägre än nu , och tillochmed alltför mycket nedtryckt, 

alldenstund å ena sidan en utomordentlig mängd virke kom
me att till salu utbjudas, men å andra sidan endast err obe
tydlig efterfrågan kunde påräknas, emedan virket väl kan 

flottas till Runn och Falun, men icke utan för stor kostnad 
forslas vidare och till hafve!. Ett exempel bland andra pä 
misslyckad såväl flottning som landtrallsport nedanför sjön 
Runn af virke från Dalarne omtalas i Forsells Statistik af 
år 1844 sid, 154, 

• 
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Alt här upptaga alla inkast mot nl'tlan af en jernvägs 

öppnande från Dalarne till hafvet, blefve alltför vidll'ftigt och 

kan äfven anses i de flesta rall vara onödigt, sedan de, alla 

olägenheter ofvervägandc fördelarne af dylika anstalter nume

ta vunnit ett temligen allmänt erkännande i den upplystare 

opinionen. Några få, för vår saks framgång möjligtvis hin
derliga viJJomenftlgat äro dock att befara, synnerligast fråu 

en del allmoge, som ej kan hafva egen kännedom om den 

välgörande verkan, sådallc röretag i andra länder medfört, och 

derom icke blifvit upplyst. Dessa "illomeningar böra icke 

med tystnad förbigås. 

I första rummet kan i sådant afseenclc sättas den här 
och der ännu i våra dagar yltrade farhågan, att allmogen ge

nOm jernvägen skulle mista sin forslillgsförtjenst och komma 
i saknad af sysselsättning. Ehuru grundlösheten härar är 

tydlig, såväl för en allvarsammare eftertanke som för den 

om andra länders erfarenhet underkunnige, utbedja vi oss 
dock nåden, att, till den ifr~gayarande farhfiga ns lugnande, fA. 
i denna vår UndercHiniga Ansökning intaga nägra af skälen, 
hvarföre densamma ingenstädes g<1 tt och ej kunnat gå i full

bordan. Som nämligen jcrnyägen, för sin d yrhets skull, ej 

kan gå till alla jernbruk, gTufyor, hemman, verk och inrätt

ningar, så följer deTar ett fortfarande behor af forsHngar fram 

och åter meIJan jernbanan och sådane verk och lägenheter, 

forslingar som ständigt skola tilltaga, i sanllua mon näringar

ne genom den minskade transportkostnaden kunna utvidgas. 

Af enahanda skäl skola bergyel'kens och öfriga näringars be

hof af forslingar till sig från grufvoJ' , skogar o. s. V., i all
seende till ökade tillverkningar, städse ökas, men ingalunda 

minskas; liksom allmogen äfyen för egen räkning bl ir sys

selsatt dels med afhemtning från jernvägrn (If nödig spanmål, 

s iU, MIt m. m. , dels med framförande till densamma at sina 
egna produkter, säsorn trädvirke, slöjd varor, smide, stenva· 

ror, tjära o. s. v. I alla dessa fall vinner bonden dessutom 

den stora fördelen att få yerkställa forslingen i sin egen hem

bygd, hvarigcnom han och hans häst fara mindre illa samt 

hus och hem <ti så länge behöfva sakna nödig eftersyn. Hu

ru mycket hans landtbruk, skogshushållning och binäringar 

skulle vinna genom mängden -åt dem besparade dagsverken, 

.gödningsämne m. m.; derolll har redan förut blifvit ordadt. 

Någon har ifrågasatt, om en jernväg i Sverge vore all

vändbar under här stundom inträffande starka snövintrar. 

Härpå bchöfde väl blott svaras, att då jernvägar finnas an
vändbara under samma årstid i Norra Amerika och Ryss

Jand, dl t. el:. i Canada snöfallen, såsom bekant, ofta äro 

dubbelt så djupa som i Sverge ; så bör deraf utan vidare 

.bevisning följa, att ärven hos oss en sådan användbarhet skä

ligen kan förväntas. Invändningen är alstrad af okunnighet 

om de medel, man använder, föratt från jernvägen bortföra 
snön. Dessa äro nämligen ändamålsenligt inrättade snöplogar 

eller stora sköldar, som, fåstade på egna hjuldon, oupphör
ligt, eller t. ex. hvarje haIftimme , under pågående snöfall 

drifvas framför en ångvagn väglinjen utefter, hvarunder sjelf

va skölden nedförer massan af den nyfallna snön i de stora 

och djupa dikena och hvarefter serskilda, på bägge sidor 

framför hjulen fästade vingar eller tillbakaliggande skyma, 

fullständigt rensopa skenorna. Allt detta sker, utanat! tra

fiken under tiden behöfver stanna , emedan t. ex. å Falu

Gene-banan, de 4 reservång\'agllarne under snöväder skola 

ploga hvar sin fjerdedel af väglängdeD. En ny anledning 

till fruk tan för snöfallens inverkan finnes äfven deruti, att 

en eller annan jernbaD' i sedDare tider någongå ng blifvil 

derar öfverraskad ; men härvid förekommer, att l'nan vid dee-. 4 
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.. banor i .nseende till snöfallen. sällsynthet derstädes all
deles iel" gjort sig beredd på sådana, och lörthy icke varil 
försedd med snöplogar. 

Dernäst torde till besvarande böra upptagas det påstå
endet, att i ett land, der mindre haslighet anses erlordra" 
hästkralt vore tillfyllestgörande och man derigenom borde 
söka en besparing i anläggningskostnaden. För besvarande 
just af denna fråga hade kostnadsförslaget till-en-början blif
vii uppställdt alternativt för lIng- och för hästkraft. Dervid 
yppade sig naturligtvis, alt anlöggningen af en hästbana ej 
skulle kosta mera än omkring t af en ångbana, eller Banko 
Rdr 1,637,600; men med hästkraft kunna ärligen endast på
räknas cirka 150 arbetsdagar, eftersom det under vintern 
och vid inträtTande snölall är omöjligt att hålla en jernbana 
farbar med annat än snabblöpande ångvagnar, som, enligt 
hvad härofvan redan bIifvit omförmäldt, ofta kunna passera 
hanan fram och åter. !\Ian måste säledes under hallva tiden 
framlorsla dubbelt så mycket gods; och kommer dertill , all 
häslame ej kunna på en gång gå mera än 4} mil. 1IIed be
räkning al 150 arbetsdagar årligen erlordras alt kunna dag
ligen transportera Irån Falun till Gene cirka 2,400 Skepp:d 
och från Gene till Falun c:a 1,000 Skepp:d, eller 120 vag
nar med 20 Skepp:ds lass ena och 8 Skepp:ds lass andra 
~ägen. Alltså behölvas 480 hästar, il 4; mil, med körare i 
ständig rörelse under 150 dagar eller årligen 324,000 mil 
-a 16 sk. •••••••.•.•. Rdr 108,000 
-720 vagnIörare eller 108,000 dagsv. il 32 sk. 
Tran.portmaterielets underhåll . • • • • 
Banans och Byggnadernas d:o, Anöningar m. m. 

(4~ proc.) • .. • • • • • 

72,000 
15,000 

70,000 

S:a Il:k.o lIdr 265,000 

Om dlede. anläggningssumman rör en hästbana kan in-

61 

.kränkas till J, ,il uppstiger deremot drift- och underhdlIs

kostnaden för en sådan till 1t gång sil mycket som lör en 
ångbana. 

Det torde här vara öfverfiödigt alt påminna derorn t aU 
nämnda massa af häsl- och karldagsverken samt föraredags
verken just under den angelägnaste tiden, eller sommaren, 
kommo att borttagas Irån landtbruket och ölriga näriDgar pl 
bägge sidor om hästbanan. 

Srormäktigste, Allernådigste Konung! 

Sedan vi nu hart näden söka ådagalägga, att en jernväg 
(ör ångkraft mellan Falun och Gene är behöflig och alt den 
är möjlig; att en södan, ärven med beräkning al blolt en del 
af den varutrafik, som redan eger rum från och till orterna, 
ickeallenast skall bära sig utan lemna en årlig behöllning af 
minst sju procent af anläggningskapitalet; alt den sannolika 
tillökningen j trafik a denna linje i en snar framtid ulan all 
svlirighet kunnat uppskattas till öh'er ! million Skepp:d, e
huru, med förbigående af mcingfaldiga transporter, blott en 
obetydlig del al Dalskogarnes tillgångar dervid blirvit tagen-i 
anspråk; att Rikets största skeppsvarf derigenom skulle kun
na lörses med ett så behöfligt material, som moget och lullt 
tjenligt skeppsvirkc; att många och slora fördelar i örrigt ge
nom anläggningen skulle Rikets handel och tv änne provinser 
tillskl'ndas, ländande till näringames upphjelpande samt bere
dande al arbetsrörtjcnst och bergning åt en vanloltad allmo
ge, - våge vi i djupaste Underdånighet anhålla, det täcktes 
E. K. 111. till Rikets Ständer aflåta Nådig proposition derom: 

A) alt, då denna anläggning, ehuru med all möjlig viss
het redan frAn början yinstbringande, erfordrar, en kostnad, 
vida ölverstigande alla de enskilda krafter, som här kunna 
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för ändamAJet ålitas, Rikets Ständer, såsom enda utvägen aU 
bereda möjlighet att anläggningen företaga, måtte åt det Bo
Jag, vi rör nämnda jerm'ägs-anläggning bilda, anvisa elt Stat5-
Mn af B:ko 1,600,000 Rdr, motsvarande l af anläggnings
kostnaden, och detta med följande vilkor och förbindelser, 
nämligen: 

1:0) all Bolaget tecknar sig för den återstående tredje
delen af anläggningskostnaden, eller för 800,000 Rdr sam
ma mynt; 

2:0) att Statslånet, sIlsnart l af aktiesumman blifvil 
lecknade och hälften af det tecknade beloppet blifvit inbe
taldt, får till Bolaget utbetalas, pil det sätt, , 

3:0) att utbetalningarne till Bolaget ske i samma förhål
lande som arbetsåren, eller att l af hela den för Ilret beräk
..nade arbetskostnads-summan ställes till Bolagets disposition. 
IrAn och med den 1 Januari samma år j 

4:0) att den sista hälften af aktiegarnes teckning~summa 
äfven må inbetalas i sistnämnda förhållande och på sam"!a 
tider; 

5:0) att årlig ränla ;l den af aktieegarne utlagda summan 
ma. af hvarje lirs behållning å jernvägsrörelsen till dessa ut

betalas efter 5 för hundrade l,er är; 

6:0) att derefter af samma behållning förs! erlägges år

lig ränta å Statslånet efter 4 för hundrade per år ,ami all 
återstoden af behållningen användes till amortering af sjelfv. 

Statslånet; 
7:0) att på förenämnda ,ält med räntebetalningar och 

amortering fortfares" sålänge något af Statslånet med ränta 
är oguldet: och att först derefter Bolaget må disponera ölver 
hela behållningen af jernvägsrörelsen; 

8:0) alt Staten, i händel,e Bolage! innom 25 år, efler
dot b.nan i .in helhet blifvit för trafiken öppnad, icke skull. 

hafva ilterguldit Staten dess hin jeDlte ränta, må, om den d 
önskar, ega förelägga Bolaget en ytterligare tid af minst !) 

ar, efter Itvilkens förlopp, om S4tslänet med ränt. ejlteller 
då är inbetald t, banan med tillbehör må utan vidare ersält
ning tillfalla Staten; 

9:0) att Staten efter 30 år, förlopp, sed,m hela banan 
bliCvit for trafiken öppnad, mB, om den önskar, ega rätt att 
inlösa banan med tillbehör föt den summa, hvarl medelaC .. 
komsten -under de 5 för Bolaget mrdelaktigaste af de sista 7 
~ren före det, då tillkännagifvandel derom gjorts, utgör 5 
procent; 

10:0) aH, i händelse heja banan jnnom 2 år efter sitt 
öppnande för trdfiken visat all hon bär sig, Dalaget må å
ligga alt fortsätta henne från Falun till närmaste lämpliga 
punkt vid Insjön i Åls socken, eDlot erhållande ,. på lika , 'i1-

kor, af deremot svarande ytterligare Statslån och vid äfven
tyr att, om denna fortsättning det oaktadt uraktlåtes, tiden, 
efter hvilken, enligt 8:de punkten härofvan, Staten eger rätt 

att, i händelse af uteblifven full inlösen af Statslånet, före
lägga ny tid för samma inlösen, må förkortas ined 2 år, el
ler till 23 år från hela banans öppnande; och 

B) att jernvägsbolaget må komma i åtnjutande af ,am

ma ,kattefrihet, som blilvit beviljad Göta Kanals-, Köping
Hults-jernvägs- och andra dylika bolag, 

Härför"!an våga vi i sammanhang härmed i Underdånig
het föreställa oss, det E. K. M., om anläggningen kan kom
ma till ,tånd, täckes, på derom ingifvande ,erskild Underdå
nig Ansökan, i Nåder bevilja Bolaget tullfri införsel af de 
machinel'", verktyg, vagnar, rails I lokomotiver och turnplales, 
som ej af inhemsk tillverkning kunna erhållas till minst lika 
billigt pris och samma godhet. 

Öfver hv.d vi si\lunda v~g.t j djupaete Underd~njiltot 



framställa, driste vi anMlla, att E. K. M:t täckte. Inhemta 
E. K. M:ts Befallningshafvandes yttrande, föratt detta, enligt 
en af Rikets förra Ständers Stato-utskott derom framställd 
önskan, må kunna bidraga till sakens desto fullständigare 

pröfning. 
Jemte Underdånigt tillkännagif.ande· af var öfvertygelse, 

att kostnadssummans anskaffande ej skall lyckas, med min
dre hjelp från det allmännas sida kan erhällas, underställe vi 
E. K. Maj:ts eget Höga bepröfvande, huruvid~ några närma
re bestämmanden till framtida trygghet för trafiken och in
dustrien ma. anses behöfliga eller icke; öfverlemnande i ör
rigt denna för Dalarne och Gestrikland s1l utomordentligt 
maktpåliggande angelägenhet åt E. K. Maj:ts Nådiga hägn

och framhärda 

med djupaste vördnad, etc. 

R ä t t els er. 

Sid. 12 rad. 2 sUr: sydvestligaste; läs: sydliga.te. 

14 10 i' , från. 

21 11 norr; söder. 

24 20 223,500; 223,O~0. 

39 10 den; Dalarnes. 

40 24 dels ett; dels i ett. 
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