
På jakt efter skogsfrun
Den 17 julioch den 2 aug
1991 giordevi försök att
finna skogsfrun i våra
trakter. Första försöket
gjordes åv initiativtagaren
Eertil Eriksson och undeF
tecknad. Exkursionen
utfördes i intensivt hållregn.

Vid det andra försöket vår
det uppehåll, men det var
mycket vått i markerna.
Denna gång bestod spa-
ningsgruppen av Eertil,
Harald, Henry Andersson
med barnbarnet Patrik samt
undertecknad.

Skogsfrun (Epipogium
äphyllum) påtrålfades
försla gången 1816 vid
Femsiö iSmåland. Nu
känner man flera 

'okaler,men nästan överållt år den
en storsållsynthet. På

kontinenten och i sydligä
Sverige våxer den i mullrik
bokskog med rikt och rörligt
markvåtten, långre norrut
vid kålldragoch båckar i
örtrik granskog. Bertil
anser, att J an-ols-skogen
bör ha förutsättningar för
att skogsfrun skåll kunna
våxa där.

Ulf Målmgren uppger 7
lokäler i Våstmanland, dock
inte allå i modern tid.

Skogs{run är en decime-
terhög orkide med blekgul,
bladlös stjälk, som har röd-
aktiga slidor nedtill. Den
blommar iåugusli med väl-
doftande, gulvitå och svagt
rödå blommor. Den saknar
rot och gröna blad. Jord-
stammen är korallformig,
genomvävd av svåmphyfer,
från vilka orkiden tar åll sin
näring. Avdenna anledning
kan den, till skillnad från
gröna växter, leva under
jorden i många år utan att
avslöja sin nårvaro.

Exk!rsionerna i Jan-Ols-
skogen varade 3-4 timmar
varje gån9. Vi gickvarsina
stråk. Vid den andra
exkursionen kunde formlig
skyttelinje anordnas, men
nå9on skogsfru kunde vi
dock inte påträffa. Men

iåkten upptas återigen
1992.

Andra fynd gjordes dock-
Bland annat påträffådes
knäroten på ettflertal
lokaler, inte tidigare kändå.
En enda planta av ungefär
ett 50-tal blommade, vilket
år ovanligt. På två nya
lokåler hittåde vi liten
häxört ifina grupper.

Nyby Bruk vid Torshålla och erfaren
bruksman och inte minst en kapital-
stark sådan.

Lisiöegendomen, variingick bl. a.

stora skogstillgångar, köpte
zethelius åv Groenskä {ideikom-
missetår 1851. Dårmed hade
bruket såkrat vad man tidigare Iidit
brist på, nåmligen skog och eget
träkol samt brånntorv.

zethelius hade på Nyby Bruk
experimenterat med puddelsmide,
en från England ilikhet med
lancashiresmide införd metod att i
sluten hård göra tackjärn smidbart.
I England använde man dock slen-
kol, som i Sveriqe var dyrt. Han

lyckades istället med en smidesme-
tod, dår brånslet ulgjordes av ved

eller råttäre uttryckt vedpinnar.
lvlan slapp således åven träkolen
genom att anvånda råvaran direkt.
Zetheliustog patent på vedmetod-
en, och därför år de enda bruk i

sverige som "vedpuddlat" just

Den smala vägen västerut

,.:>Z)

Energitillgån9ar och priserna på

dem hår under långliga tider varit
en viktig iaktorför månniskors och
nåringars existens och utveckling
och så kommer det att förbli. Häri
har vi orsaken till den under en
epok betydelsefulla ånläggning
som Lisjöbanan - Surahammars
"rälvä9" västerut - kom att utgörä.
Mången kunnig person har iolika
sammanhäng skildrät banans
historia. Ombedd, och med tänke
på att "MERGUS" är ett
f öreningsblad, vågar lag dock
samla mi9 för ett bankåseri, vål
medveten om att kånda fakta
kommer att upprepas.

Stockholmsguldsmeden Eric Adolf
zeth eliu s fö rvårvade år 1 845
Surahammårs Bruk vid exekutiv
försäljning, hållen iStockholm på

värdshuset Blå Porten, belåget på

Diurgården. värdshuset brann
sedermera. men Surahåmmars Bruk
gick en lyckosam framtid till mötes.
Zethelius var tidigåre ä9are tillKårlElworth
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Nyby och Surahammars 8ruk.

Torveldning var också intressant ur
industrisynpunkt och torvtäkt
upptogs faktiskt anom nuvarånde
samhällsbebyggelse. Vällugnar
hade byggts, avseddå för torveld-
ning och försöken slog vål ut. Nu
började det "brånnas" för torven i
Lisjö ! 5urahammars Bruk tycks ha
varit det {örsta våstmanländska
bruk, som använt sig av torveldning
i verkstädernä, dock åtföljt åv
Skultuna 9ruk som tog torvtrån
Hågervalls mosse vid Nygård.
Linbana drogs därifrån fram till
Skultuna. Även Surahammar fick
småningom sin linbanå f6r torv-
frakt, stråx efter första världskriqet,
från Toftmossen. Fundament finns
kvar här o(h där liksom givetvis
chefsboståden Toftmossen.

lnom bruksledningen sneglades
det, som antytts, åt Lisjö-hålletrill
och efter ett pår års utredånde
förelåg vjd en inkallad extra
bolagsstämma den 29 måj 1875en
skrivelse från disponenten
Alexandersson. Skrivelsen innehöll
törslag till byggande av jårnväq till
Lisjö. L4otiveringarna härtör var
mångordiga och innehöll bl. å. ått
"bruket gjordes så sjålvständigt
som möiligt vad åvser brånnmateri-
alier sarntidigt som rålvägen öpp-
nar en bekvåm tillförsel åv eJJekter
f rån tvenne skogsallmånningar".
En tålrik dragarstyrka skulle en9å-
qerås för att på annat sätt tramta
{örnödenheter - och all gödael -

som dårmed bortföllfrån egen'

domarna ! vidare att den båckiga
landsvägen "redan tillförene kan
endast med kännbara ekonomiska
uppoffringar hållas i farbart skick
för den trafik, som nu derå eger
rum", samt att vintrarna 1872 och
1873 då blid väderlek intråffar,
bestyrkt svårigheten eller omöjlig-
heten att genomföra landsvågs-
transporter. Kånns våderlekstypen
igen ?

lårnvågsbyg9et blev utan svårighet
bedutat. Frå9an 9ällde dock håst-
dragna järnvågstransporter eller
lokomotiv ? På norbergsbanan
körde man först med håstar innan
man föll för den tuffande
"Fdrstlingen". I de1 kortå perspek-
tivet skulle "levånde" håstkrafter
ställa sig billigare men med hänlyn
till banans länqd seqrade upp{att-
ninqen, ått lokomotivtransporter
skulle stålla sig effektivare totålt
sett.

lngenjör.1. Nilsson, som var anstålld
med järnvägsbygge vid SWB,
engågerådes att på sin fritid projek-
tera, ståka !t och kostnadsberäkna
jårnvägsdrågningen. Hån blev åven
den, som kom att ledå hela arbetet
f ram till järnvägens f ullbordån.

Sensommaren 1875 sattes
byggnationen ;gång. Man borjade
vid bruket och så tillkom broarna
över alla vattendragen där- Jårn-
vägsrålsen köptes f rån Norbergs då
ombyggda jårnvå9, som gjorts
normålspårig för att kunna anslutå
till det iust färdiqställda spåret till

Stockholm, ä9t av SWB.

5pårvidden för Lisiöbanan hade
beståmts till såregna 1093 mm mot
det annars brukliga måttet fdr
smaltpåriga järnvägar 891 mm.
Orsaken var att bruksledninqen
hade tänken att i sinom tid låta
järnvågsbygget fortsåtta våsterut,
för att anslutä lill Köping - uttert-
bergsjärnväg någonstans i höjd
med Gisslårbo eller Karmånsbo.
Sålunda skulle bruket få tillgång till
hämnen i Köpin9. Sistnämnda
tänke kom dock aldrig ått förverk-
ligas: Kolbåck - Ramnäs-banan
hann före.

vid byggandet av Köping - utters-
bergr iårnvä9 hade 3pårvidden
fastställts till 1039 mm men når ållt
var fårdigt och vågnarna anlånt,
upptäcktes en fadås: Mån hade
uppgivit fel mått mellan hjul-
flänsarna på vagnarna, når dessa

beställdes hos tillverkåren ! Enå
järnvågsskenan fick nu flyttås ut
och spikås om cirka två tum. De

båda jårnvågarna år därmed de
endå i Europa och förmodligen i

världen som hår haft spårvidden
1093 mm.

Så fortsatte ärbetel med banvallen
upp över Hovgårds gärde - på åsen

fanns då blot't den gamla spån'
klädda kyrkan. På platsen för den
"nyå" helgedomen lå9 då socknens
fattighus. Ramnåsvägen öveft vä'
rådes vid snöplogba(ken. Där stod

snöplogar uppställda; väghåll-
ningsskyldigheten ålå9 den tiden

innehåvårna av den mantalssåtta
jorden, således bruk, bönder och
landbönder-

Vid Eglingbo -iag håller styvt På
det rikliga namnet - gick det åt
{yllning iden djupa sånkan, men
snart nåddes sjön G!åPen. siön
"der d refs- och driftogeln vistas

vissa tider på året och drifver
mycketfisktill land" tör att (itera
1700-tålsutgåvan av boken
"vestmanland", ett gediget arbete
av salpetersjuderiinspektören Olof
Gräu bosatt på Lycksta,Romfartuna.
Skraken5 ansamling i sjön höttetid
varsåledes vålkänd redan för
tvåhundråf emtio år sedan.

Eortom Baståsen drogs järnvägen
över allmänningsskog- Dår {anns
då som nu en rikliqt flödande källå,
som blev ett utmårkt tånknings-
stålle Jör lokets ångpannå- Tillsför
några år sedan fanns fort{arande
rördelår kvar på plåtsen. Nu är
kållan och diket då.ifrån rensad och
vattnet rekommenderat åt
törstande strupar I

Vid Skyttorp, där fort{arånde den
parstuga fanns, vilken nu är
belägen vid hembygdsgården söder
om kyrkan. iutade banan något
mot Högbyvågen. lntill sistnämnda
våg byggdes den gedigna lastkaj,
som vi{ortfårande kan se. Dår
lastådes all den torv, som kom att
brytas ur det intill belå9nä Björk-
kårret Redån år 1874 hade Norra
L;sjön sänkts - enligt uppgift sju fot
- och samtidiqt had€ även dikning



skett i torvmossen för dråneringen.

Till hösten 1876 var jårnvägsbygget
slutfört med Holmtorpet50m slut-
station. ldag tinnstvå körbroar
samt grundstenar kvär, vittnånde
om att dår laståts skogsprodukter
på tågetför vidåre be{ordran till
Suråhammår. Ett par år senare
fö rlångd es spå ret {ram till 'Lisiö
station" invid vågskålet till
ursiötorp. vid stationen var åven
kålk- och tegelugnar plåcerade.
Banans långd mätte nu 10 384 m.

Den rullande materielen hade
börjåt ånlända per pråm till slussen
i Sura: 24lastvagnår och 2 täckta
godsvagnar, varav en också fung-
eråde som bromsvagn. Kristine-
håmn-Sjöåndans järnvåg var vagns-
leveråntörer med Kristinehamns
l,lekåniskå Verk5tad som mellån-
hand. Sistnämndå företag var
d essulo m tillverkare av lokom oriver
'Va!lunder", eller "Vidunder" som
någon skåmtare utbråst, nä.jårn-
hästen en sensommardag per pråm
ånlånde till slussen.

Vem som uppfann lokets namn kan
män undra, men mången låsare av
desså råder hårsäkert, mereller
mindre motvilligt, bibringats
insiktår i fornnordisk mytologi och
därvid tråf{at på konstsmeden
Volund iDeh Äldre Eddåns
beråttels€r. Lämpligt namn dock
{ör €ttbolmande lok itiånst hos etl
iårnbruk. Vi harju - iförbigående
sågt' gott om nåmn iSurahammår,
tågna ur lorntida guda- och

hjåltesago.; Kvartersnåmnen
Midgård. Valhåll, Brage, Urd och
Verdandi o.s.v. Strax intill Lisjö
ståtion finns {ör övrigt efter
landsvågen en minnesrlta åv år
t882, inhuggen i ett jordJast sten,
block över Atle, dock knappast
sagans hjältekonung, utåh enligt
muntlig tradjtion i Lisiö minnes-
märke över ett kårt husdiur.

Någon egentlig invagnrngs,
ceremonisynes inte ha skett när
lärnvågen skulle tas i bruk, bortsett
lrån uppståndehen vid lokets
ankomst. Eruksbefolkningen lär hå
gått man ur huse. Det var med
andra ord'barå åk",som en kånd
åkäre av annan sort utlåtsig.
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vaulunder fick sitt första stall på

bruksholmen "på gr!nden tillden
f örutvarande herrgårdsbYggna-
den". Den som undrar över sitt-
nämnda ord bör besöka Gyllene
Hjulet eller, som det numera heter,
l\,4otorcykelmus6et i Surahåmmår-
Råttvikskonstnäreö
lerk Werkmåster, hådangången
sedån några år, har där utfört en

utomordentligt välgjord och

värdefull väggmålning, där motivet
år just bruksholmen "anno
dåzumal". Är man bekvämare av

sig kan sidan 61 i boken "5ura
socken" ttuderas i enahanda syfte.

Lokstallet fick år 1886 flyttas,
eftersom en expånderande industri
kråvde ökat utrymme. SYggnaden

förlades till Hovqårdsgårde, vid
vägkorsningen, där vägen till
slussen viker åv trån låndsvägen.
Norr om lokstallet byggdes en lång
lada med ilera tvärväg9a./brånd-
vä99år av tegel för lagring av
lisjöbrånslet, sålundå på behörigt
åvstånd från industrin.

Trafiken var igång på banån. Lo-
komotivet kunde få !pp tågsåttet
till en hastighet av cirka 45 km/tim.
I motlutetfrån Bovållen mot
Skyttorp kunde det dock vara värre,
när lasten var tung. Normalt drogs
åtta tilltio vagnår, våråv en täckt
sådån längst bak i form åv broms-
vagn och med bromSaren som
besättnin9. I övrigt bestod
personalen av loktöråren och
eldaren. arbetsdagen vår elva
timmar lån9 och två turer mellan
Lisjö och 5uråhammar var regel.

len tåckt godsvägn eller ien särskilt
inredd personvagn kunde påssage

rare få tölja med, gratit men "på
egen risk" som det bevarade
anrlaget lyder- Andråtisdagen i

månaden var torgdå9 i Su.a-
hammar- invid nuvarande
stenhuset - o.h mororfrån Lhjö
fann det lågligt med en tågtur,
kånkande på sinå åqgkorqar.

Privata godstransporter var också
möjliga, åven om det inte skedde i

större utstråckning. En frakttaxa
var därför faststålld, dår en vagns-
last ved betingade kr 27:30 att
transportera. samma kvåntitet kalk
I8:50, spannmål 30:80 och miölk
10r50.

vintertid törde loket snöplog, men

når drivornå var alltför mastiga, fick
snöskottarlåget ingriPa.

Guterade folknöjen vår de lust-
resor i lövade vagnar med tå9et till
Lisjö, organiserade av olika sam-
manslutningar, exemPelvis På
midsommardaqårna och i lingon-
tider. lJng rom gammaldeltog och
man stuvade in sig sjålv På de
obekvämä lastvagnarna, som för
tillfället med Iösa bånkar apterats
för personbefordran- En skön dåg
i 9ko9 och markföljde och
Dalbacken inbiöd även då till
svalkande dopP.

Sedån ASEA år 1917 förvärvåt
aktiemåjoriteten i Suråhammars
Bruks AB änordnade5 ett antal år
sommarlovtkoloni vid Lisjö h€rr'
gård för barn till an5tållda vid aSEA

i Våsterås. Verksåmheten förestods
rent praktiskt av ett par lärarinnor
och en överlärare, alla från
Våsterås. , min ågo finns några kort
från den tiden. På ett har ett
sjuttiofemtal bårn satt sig i grön-
9råset invid nordgavein åv den
dåvarande herrgårdsbyggnaden av
år 1824. Den brann 1937, värefter
den nuvarande kom till. Av barnens
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haj I 937.

SOMI,IARLOVSKOLOIIl I
Sa ra Linder, född
näs kyrIb!. (Foto

miner ått doma år de glad a, nojda
och mätta, i Llsjö hade man nära ti
livsmedlen. Landets {örsörjnin gs-
situation den tjden var ju annar!
tögå ävundsvärd. Ett annat konter,
fej visar Vaulunder med vagnar
fylldå avferiebarn inför starten
från Surahammar mot Lisjö. Till
Suråhcmmar had e de anlånt per

år I324 nPdh.!nnen i

LISJU. Lärarinnan till hd,aer å.
Eriksson i Erik 0lsqård€n i Rar-
Emil Ui jqård)



normalspår och nu skulle mån

vidare till lantlig idyll. säkert en

apännandedag.

Under förstå världskriget blev
jårnvägslinien tidvis håstbånå och
når våtjlunder skulle renoverås år
1917 drogs veden från Lisiö på två
vågnar, dragna av oxar. Två man
följde tågsättet, en körde oxarna,
den andre var bromsare på sistå

vagnen. I utförslöPorna JPändes
dragarnä itrån och vagnårnå fi.k
rulla av egen kraft tills bromsåren
stannatdem- Oxarna med förare
kom småningom lunkånde och så

spände5 kreaturen för igen.

Förste lokföraren på jårnvägslinjen
hette Carl Svensson och titulerådes
maskinist. Enligt kontrakt den 29
juli 1876 uppbar hån en lön av kr
90:- per månad. För övertid utgick
en timlön av 45 öre-

Redån år 1877 hår do(k loket fått
en annan förare, legendäriske
Frans Liunggren med poetisk ådra.
Han kom att inneha denna tiänst i

fyrtio år. Längrefråm återges ett
åvskedskvåde av Ljunggren till sitt
kära lokomotiv.

Andra förare av "järnhåsten' var
Gustav Hedberg, Knut Spännare
och "Lok-lvar" Andersson- Sist-

nåmnde häde åven lång tid varit
eldare, till en början under Fråns

Liunggrens befå1.

lvar Andersson hade bevarat
åtskilliga minnen från tå9livet.

Bl.a. berättade han följande, i mitt
tycke oförargliga och enbårt
roande episod. Tåget hade gjort
uppehåll vid allmänningskållan f ör
ättfylla på vatten iångPannan.
Liunggren beordrade eldaren att se

till loket, bromsåren skulle PumPå
vatten medan Liunggren sjålv skulle
setill vagnarnå. Når fården
återupptogs upptäckte lvar ätt
Liunggrens storväst var nerspilld
med miölk, vilket lvårfånn 5i9

föranlåten ätt påpeka, vårvid
Ljunggren utbräst: "Sannerligen,
sannerligen har jag inte låtit
förråda mig !' Han hädeunder
uppehållet tullat ur miölkf laskorna
från Lisjö, vilket inte lär ha UPP-

repats. Mjölken trån Lisjö lastades

av vid det år 1900 uppförda
mejeriet invid slussen. Tegelbygg-
naden finns kvar och hyser företåg
med skilda tillverkningar.

Sensommaren 1925, enligt uPPgift
den 13 augusti, gjordes sista relan
mellan Lisjö och Surahammar.
Utvecklingen hade under femtio-
årsperioden gjort trånsportånlågg-
ningen otidsenlig. Explosionsmo-
torn hade revolutionerat landsvä95-

tråtiken och iverkstäderna på bru-
ket hade elkraft och koksfått en
dominerande roll. Frans Ljunggren
hade spått vaulunders ändalykt i
martinugnarna, där man "kokade
järnskrot". Framsynt folk såg dock
till att 'iårnhästen" bevarades åt
eftervärlden tillsammäns med last_

och personvagn i brukets magnifika
museum. Värre gick det försyster-
loket Lotta iSvanå -

egentligen sWB:s lok nr 11

"Sundbyberg" - som, ehuru
utrångerat, traf ikerat bånan Svanå

ståtion på normalspår, 1435 mm,
från år 1914, också i Surahammars
Bruks regi- Lotta håmnade på

brukets skrotgård vid mitten av
1930-talet.

Hösten 1928 började mån riva
järnvägsspåret, vilket den litterate
brukspojken från svanå, Ture 8lom,
{inståmt skildrat. Han söktesig
småningom till bokförlågsvärlden i

Stockholm.

Först f ick stationshuset i Lisjö fdr-
svinna, en kioskliknande byggnad
"vars våggar var {yllda av genera-
tioners klotter och dår såvål person,
som sexuålforskare skulle håft
åtskilligt material ått inhåmta". Så

revs rålseh, såvål ttick- som huvud-
spår. I banvallens förlän9ning, dår
stickspåret i Lisiö en gån9 lå9, finns
fa ktiskt fort{a rå n de en växelföråre
åv iårn kvarlåmnad. Kanskenågot
för bruksmusåel, annars kan den
gott ligqå kvar som mihne-

VAULUNDER - enl i9t
Lokföra r€n är Kn t

girqer A taqet vjd Ljsjö statioh.
spännar€. (Fotografen okänd ).


