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ÄLDRE FÖRSLAG TILL TUNNEL 

UNDER ÖRESUND

Trafikförbindelser under, på och över vattnet mellan 
Sverige och Danmark ha en ständig aktualitet. Om några 
av de projekt, som under årens lopp framkommit skri
ver Majoren vvk Richard Smedberg.



öresundstunnel

När en svensk får en slant över, vågar han på sin höjd anförtro 

sig åt sparbanken. Ej så med fransmannen. Till och med gemene mans 
håg därute står efter värdepapper, och denna lystnad har möjliggjort, 
att samvetslösa affärsmän och mutade politici kunnat locka till in
satser i de mest äventyrliga företag med påföljd, att Frankrike blivit 
de stora finansskandalernas land. Det egendomliga därvid är, att 
obligationsskojet ofta förbundits med storslagna planer i väg- och 
vattenbyggnad, där fransmännen varit ett föregångsfolk. Mest känd 
torde Panamaskandalen vara, som 1892 i någon mån försatte Frank
rike i samma förtvivlade läge, som vi nutilldags bevittna.

Det efterföljande anknyter till franskt 1880-talsfantasteri och in
träffade för 50 år sedan under den nationella svaghetsperiod i vårt 
land, då enligt Verner von Heidenstam man ytterst på hamnpiren i 
Malmö borde sätta en flammande transparang med påskriften: Ut
ländska lumpaffären.

1886 års förslag. På sommaren 1886 ankom nämligen till civildepartementet, då för 
tiden även samfärdselns högsta instans i vårt land, en skrivelse från 
Paris med anhållan om »koncession för anläggande av en järnbana 
mellan Skåne och Danmark under Öresund» med sträckning Malmö 
—Limhamn—Köpenhamn eller ungefär samma linje som våra dagars 
broförslag.

Sökande var en Mr Tranqois Deloncle, vilken uppgav sig vara 
docteur en droit et és lettres, ancien professeur å Técole des Hautes 
Etudes commercials de Paris, avocat å Paris, consul general de 
France, och som hans nordiska ombud anmälde sig en dansk ingeniör, 
Alexandre de Rothe1), som nöjde sig med att uppträda som ingénieur 
å Copenhague, et hydrographe en chef de la Compagnie du Canal 
de Panama.

Förslaget, som samtidigt ingavs till danska inrikesdepartementet, 
utgjorde endast ett led i en stort anlagd fransk plan, som gick ut på 
att komplettera Europas järnvägsnät med tunnlar under Messina-

J) Alexander Rothe föddes i Köpenhamn 1851, son av overretsprokurator Peter Rothe 
och Mathilde Jeanette Roux. Studerade i Schweiz och blev civilingenjör i Lausanne 
i början av 1880-talet. Efter några års vistelse i Köpenhamn, varunder han sysslade 
med tunnelförslaget och gifte sig med Julie Schow, reste R. till Argentina 1888, där 
han hade en ingenjörsfirma. 1910 återvände R. till Köpenhamn och dog därstädes 
samma år.



öresundstunnel

sundet, Engelska kanalen, Irländska sjön, Öresund och eventuellt 
Bältena.

En dansk uppgift, att Rothe tidigare planerat en tunnel mellan 
Helsingör och Hälsingborg har ej kunnat bekräftas.

Det bör här erinras om att den tekniska världen befann sig i ett 
kritiskt skede med hänsyn till järnvägsförbindelserna över vattnen. 
Frågan gällde bro, tunnel eller färja.

Rroproblemet kunde anses löst sedan 1850-talet både ifråga om 
grundläggning, material och stor spännvidd. Genom S:t Gotthards- 
tunnelns öppnande för trafik 1880 trodde man sig även kunna be
härska luftningsproblemet vid långa järnvägstunnlar. Tågfärjorna 
voro emellertid en uppgift, som man ännu brottades med. Lösningen 
kom från de stora sjöarna i Nordamerika 1888 eller efter Deloncles 
ansökan.

Dessförinnan eller sedan 1884 hade emellertid danskar och svenskar 
underhandlat om ångfärjeförbindelse Malmö—Köpenhamn och 1887 
diskuterades järnvägens fortsättning från Klampenborg till Helsingör 
med förslag till tågfärjor vidare till Hälsingborg, vilken sistnämnda 
förbindelse också kom till stånd 1892. Ångfärjetrafiken Malmö— 
Köpenhamn började däremot först 1895.

Ingeniörsföreningen i Stockholm hade likaledes 1884—87 upp
märksammade överläggningar ej mindre än 3 gånger rörande spörs
målet om ångfärjeförbindelse Sverige—Danmark, därvid man jäm
förde alternativen Hälsingborg—Helsingör och Malmö—Köpen
hamn, men icke ett ord yttrades om det franska tunnelförslaget lik
som ej heller om ett ännu obestyrkt danskt påstående om ett tunnel
förslag Hälsingborg—Helsingör av år 1872. På samma sätt förhöll 
man sig på det y.e nordiska nationalekonomiska mötet i Köpenhamn 
sommaren 1888, där Danmark som genomgångsland för Norden liv
ligt diskuterades. Så litet hade en tunnellösning ingått i det tekniska 
medvetandet.

Med svensk statsförvaltnings formella noggrannhet sattes utred- 
ningsmaskineriet genast i gång, ehuru den ordrika men föga tekniska 
framställningen sannolikt skulle hava snabbt lagts på hyllan, om 
det funnits ingeniörer i regeringskansliet.

Det började med utrikesdepartementet, som efter en livlig brev
växling med vår beskickning i Paris kunde upplysa om följande:

att Mr Deloncle tjänstgjort i franska utrikesdepartementet inom 
konsulskarriären och var agent för ett banksyndikat, 43
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att det av honom åberopade ekonomiska underlaget, Banque ma- 
ritime i Paris, hade ett aktiekapital om 30 mill. frs, ansågs respektabel 
och hade en styrelse med ansedda män, dock att ställningen var något 
försvagad på grund av gruvspekulationer och

att de övriga ev. förlagsgivarna, Comptoir cBEscompte och Banque 
de Paris et des Pays-Bas, voro mycket solida.

Civilministern ansåg sig nu kunna gå vidare och hemställde hos 
utrikesdepartementet att ordna med utseendet av 1 å 2 danska fack
män att underhandla med cheferna för väg- och vattenbyggnadssty
relsen och styrelsen för statens järnvägstrafik, generaldirektörerna 
C. G. Beijer och C. O. Troilius (1813—99), vilka erhållit ärendet 
på remiss. Brevväxlingen med Köpenhamn gick ganska trögt men 
i oktober kom meddelande, att Danmark utsett tre av sina bästa väg- 
och vattenbyggare att förhandla med oss. De voro statsrådet, general
direktören Niels Henrik Holst (1828—89), kanske det främsta nam
net i Danmarks järnvägshistoria, Dansk Ingeniorforenings förste ord
förande, överingenjör, sedermera generaldirektören Isaac Wilhelm 
Tegner (1832—1909) och direktören för vattenbyggnadsväsendet 
överstelöjtnant Valdemar Kölderup-Rosenvinge (1828—89), likaledes 
en förstklassig kraft.

De svenska delegaterna voro också högtstående teknici, nämligen 
de tre förnämliga mariebergarna, generaldirektörerna Carl Beijer 
(1811—98) och Rudolf Cronstedt (1826—1903) samt överdirektören 
Carl Löfman (1829—96).

Och så började kommittésammanträdena i Köpenhamn, där för
utom den förutnämnde Rothe en broder till Deloncle, Henri Deloncle, 
förde det franska konsortiets talan. Det visade sig snart, att frans
männen endast hade mångordiga promemorior att komma med men 
inga tekniska förslag, försäkrande likväl, att det hela skulle stanna 
vid 50 mill. frs, vilket i svenskt mynt då motsvarade c:a 36 mill. kr. 
eller med hänsyn till prisindex c:a 100 mill. kr. just nu. Både de 
danska och svenska sakkunniga ställde sig försiktigt avvaktande och 
de våra återvände hem.

Strax därpå uppenbarade sig emellertid de bägge ombuden i Stock
holm, besvärande både civilministern och våra sakkunniga med all
mänt hållna ekonomiska beräkningar rörande fraktgodsmängd och 
trafikvolym i jämförelse med den samtidigt planerade tunneln under 
Engelska kanalen.

Då våra vederbörande till slut i bestämda ordalag krävde tekniskt44



Lilljeqvists förslag av december 1888 till undervattensbro mellan Hälsingborg 
och Helsingör, utarbetat i South Queensferry, en liten köping vid Forthbrons 
södra landfäste.



Qvistgaard—Ohrts förslag av oktober 1912 till normalsektioner för järnvägen 
Malmö—Köpenhamn.
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besked, beklagade sig främlingarna över bristande förtroende, men 
klämde slutligen fram ett kontraktsförslag, vari de bl. a. förbundo 
sig till följande:

att inom ett år verkställa undersökningar för en enkelspårig järn
bana under Öresund;

att bilda ett konsortium om 10 mill. frs aktiekapital;
att utfärda obligationer till ett belopp, motsvarande arbetskostna

den, vilken nu förklarades komma att stanna vid 30 mill. frs (-— 60 
mill. kr. i våra dagar) och

att fullborda byggandet inom 10 år.
Enligt samma kontrakt skulle konsortiets förmåner bestå i rätt att 

avbryta arbetet, om det visade sig omöjligt att genomföra, 99 års 
koncessionstid från trafikens början och under 40 år förbud för annat 
tunnelbygge under Öresund. Våra sakkunniga visade sig emellertid 
alltjämt tveksamma. De ansågo visserligen ångfärjor lämpliga och 
tunnel bättre.

Vidare borde en dylik byggas av staterna själva eller genom in
hemsk entreprenad, först i sista hand kunde man vända sig till det 
utländska kapitalet. I varje fall borde icke något avgörande träffas, 
förrän fullständiga förslag förelågo.

Av den efterföljande brevväxlingen får man en vision av huru 
förslagsställarne med livliga åtbörder och ord söka värja sig mot den 
kärva, nordiska sakligheten och till slut gör civilminister Julius Ed
vard von Krusenstjerna (1841 —1907) slut på diskuterandet genom att 
tillställa främlingarna en skrivelse, vilken »ej skulle lämna något 
övrigt att önska i fråga om tydlighet».

Danska regeringen fick kännedom om vad som försiggått i Stock
holm och i en rapport från vår beskickning i Köpenhamn meddelades 
följande om danska inrikesministeriets uppfattning:

»Man tycks fästa ringa tillit till de av Rothe uppgjorda planer och 
beräkningar, vilka också genom den löslighet, med vilken de äro 
komna tillsammans lätteligen kunna väcka den misstanke, att de 
mera äro avsedda att från regeringarnas sida framkalla en koncession 
eller någon liknande handling, som på börsen i Paris kan användas 
såsom spekulationspapper, än att tjäna till grundlag för utförandet 
av det omtalade storartade förslaget».

De bägge regeringarnas kritiska uppträdande torde ha medfört, 
att det var tvenne ganska nedstämda herrar, som vid luciatiden 1886 
lämnade vårt land. 47
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1888 års förslag. Sedan hördes ingenting av — Teknisk Tidskrift hade ej den minsta 
notis — och den digra pappersakten sjönk till botten i departementets 
dossier för att åter tagas fram efter 2 år till avslag på nyårsaftonen 
1888, den traditionella konseljen för massavverkning av skräp.

I samma månad som den svenska regeringen gjorde slut på det 
franska äventyret, utarbetade en av våra mera kända brobyg
gare under 1800-talet, civilingeniör Johan Rudolf Lilljeqvist2) för
slag till »undervattensbro mellan Hälsingborg och Helsingör», av
sedd att kompletteras av tyskarna med en liknande konstruktion mel
lan Låland och Femern. Lilljeqvist hade en långvarig utländsk verk
samhet bakom sig och var vid tiden för förslagets offentliggörande 
biträdande ingeniör vid det stora Forthbrobygget i Skottland. Det var 
sålunda en man, som borde veta, vad han gjorde.

Det som bland annat gav Lilljeqvist impulsen till Öresundsförslaget 
var den stränga vintern 1887—88, då Sverige under 6 veckor var iso
lerat från Europa. Med hänsyn bland annat till isproblemet ansåg 
han dock en bro omöjlig och tunnel avfärdades under hänvisning till 
de överraskningar berggrunden kunde erbjuda. Han tänkte sig där
för en undervattensbro.

Den skulle bestå av en kontinuerlig tub med en yttre och inre järn
beklädnad samt mellan dem ett 1 m tjockt betonglager, eventuellt 
armerat, med hänsyn till den yttre tubens röstning och bortfallande. 
Tubens vikt skulle motsvara den undanträngda vattenmassan, så att 
belastningen å pelarna bleve jämförelsevis ringa. Den skulle byggas 
i 30-meterslängder, som hopsattes. På var 30:6 meter skulle densam
ma uppbäras av korta pelare, på vilka brobalkarna inuti tunneln vila. 
Pelarna skulle utföras som betongfyllda järnkasuner med pneumatisk 
grundläggning. Lilljeqvist var övertygad om att kostnaderna skulle 
stanna vid 12 mill. kr. eller i nuvärde c:a 30 mill. kr.

Hans utredning visade sig i fortsättningen huvudsakligen bestå av 
ekonomiska spekulationer, stödjande sig på utländska erfarenheter 
och gående ut på att affären var lysande. Det låg nämligen nära till 
hands för Lilljeqvist, som tillbragt så många år i Frankrike och Eng-

2) Johan Rudolf Lilljeqvist föddes i Stockholm 1855, studentexamen 1875 och examen 
från Tekniska Högskolan 1880. Ritare hos Th. Seyrig i Paris 1881, kontrollingenjör 
vid Compagnie des chemins de fer de l’Est 1881—83, biträdande ingenjör vid Forth- 
brobyggnaden 1883—90, brokonstruktör i London 1890—94, varunder L. erövrade i:sta 
priset i internationell brotävlan i Australien. Efter återkomsten till Sverige grundade 
L. Elektrokemiska A.-B. i Bengtsfors 1895, vars verkställande direktör han var till 
sin död 1930.
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land, att jämföra sin undervattensbro med det stora broförslag över 
Engelska kanalen, som beräknades bliva en god affär trots den oer
hörda anläggningskostnaden om 1.000 mill. kr. eller i nutida valuta 
c:a 2.700 mill. kr. Utgående från nationalekonomiska beräkningar 
kom han till den slutsatsen, att de nordiska folken med ekonomisk 
fördel skulle kunna lägga ut 140 mill. kr. eller 380 mill. kr. nutilldags 
på förbindelser i Öresund. Det av stort fosterländsk patos präglade 
förslaget synes hava utdelats i broschyr, men satte föga spår. Vi be- 
funno ju oss också i en period av mindervärdeskänslor med utpräglad 
misstro mot landsmän.

Det dröjde nära ett kvartsekel, innan tanken på en tunnelbana 1909 års förslag, 
ånyo togs upp, denna gång av en hemmasvensk ingeniör, den siste 
mariebergaren i väg- och vattenbyggnadskåren, f. d. kapten Albrecht 
Johan Qvistgaard.3 4)

Hans danske nästan jämnårige anförvant, landsinspektören, in
geniör Heinrich OhrtA) i Köpenhamn hade nämligen i »Tidskrift 
for industri» 1908 framlagt förslag om järnvägstunnel under Stora 
Bält och bro över Lilla Bält (refererat i Tekn. Tidskrift vv 1908 
h. 3), ett spörsmål, som sysselsatt danskarna sedan 1858, från vilken 
tidpunkt det ena förslaget efter det andra sett dagen. Detta gav Qvist- 
gaard, som dragit sig tillbaka från aktiv ingeniörsverksamhet till

3) Albrecht Johan Carl Agathon Fredrik Qvistgaard föddes i Vällinge i Skåne 1839, 
examinerades från skeppsbyggeinstitutet i Karlskrona 1863 och avlade civilingenjörs
examen vid krigshögskolan i Marieberg 1869. Q. var anställd vid statens järnvägs
byggnader 1863—65, 69—71. Under år 1868 var Q. konstruktör vid mekanisk verk
stad, stationsingenjör vid Karlshamn—Vislanda, Vislanda—Bolmens och Lund—Träl- 
leborgs järnvägsbyggnader 1872—77. E. o. biträdande ingenjör i södra väg- och 
vattenbyggnadsdistriktet 1877—1900. Arbetschef vid hamnbyggnader i Karlshamn 
1878—84. Verkställande direktör för träindustri 1880—1908. Konsulterande ingen
jör vid Hanö och Grankullavikens hamnbyggnader, upprättat förslag till väg- och 
vattenbyggnader och varit sakkunnig i vattenmål hos häradsrätter. Innehade lant
egendomen Hulevik sedan 1873. Avled 1922.

4) Heinrich Emil Ohrt föddes på Jylland 1839. Han fick sin utbildning i Köpenhamn 
dels till ingenjör vid den Polytekniske Lxreanstalt, dels till landinspektör (lantmätare) 
vid Landbohojskolan. Hans verksamhet omfattade huvudsakligen järnvägsbyggande 
med början vid de sjoellandske jernbaner. På 1860-talet innehade O. en ledande ställ
ning vid byggandet av den östjyske Lazngdebane, varpå följde några års verksamhet 
som landinspektör i Vejle. 1874—78 finna vi honom som överingenjör vid byggandet 
av de lollandske jernbaner och sedan följer en 30-årig ingenjörs- och lantmäteriverk
samhet med kvarter i Köpenhamn. O. företog flera utländska studieresor och utövade 
teknisk-litterär verksamhet. Vid sekelskiftet utarbetade han förslag till tunnel under 
St. Bält och sedermera kom samarbetet med Qvistgaard rörande öresundstunneln, som 
upptog hans tankar intill döden 1920.
4
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fädernegården, säteriet Hulevik vid Äsnen i Värendsbygden, impulsen 
att syssla med problemet.

I januari 1909 eller vid 70 års ålder var han färdig med ett tekniskt 
principförslag, som framlades i Järnbanebladet (häfte 6). Förslaget 
upptog 2 alternativ, av vilka Malmö—Köpenhamn föredrogs fram
för Hälsingborg—Helsingör.

I det förstnämnda har man nämligen att räkna med förekomsten 
av tät kalkskiffer, medan det senare sannolikt erbjuder sköra sten
kolsformationer. I Malmöförslaget behöva tunnlarna ej heller ned
föras djupare än 27 m under vattenytan, medan Hälsingborgslinjen 
sänker sig 50 m därunder. Lutningarna bliva därför gynnsammare i 
det förra fallet.

Längduppgifterna ställa sig sålunda (km): från Malmö, tunnel 16, 
total 36; från Hälsingborg, tunnel 9, total 12.

Trots större längd i Malmöförslaget var Qvistgaard övertygad om 
dess företräden både i ekonomiskt och andra avseenden. Bland annat 
framhöll han den inkomst, som kunde påräknas av kalkstensförsälj- 
ningen. Tidsvinsten i den dubbelspåriga tunneln med eldrift i jäm
förelse med ångfärjetrafik beräknades till 1 timme och 36 minuter.

Det förefaller som om Qvistgaard låtit utdela särtryck till tidningar 
och riksdagsmän.

Den svenska pressen ställde sig välvillig till förslaget och ansåg, att 
frågan icke »fick dö en gång till». Tidningarna voro sålunda över
tygade om möjligheterna av förslagets förverkligande ur teknisk men 
dess svaghet ur finansiell synpunkt, närmast med tanke på den snara 
tillkomsten av ångfärjeförbindelsen Trälleborg—Sassnitz. Vidare an
såg man förslaget ej komma till sin rätt utan fasta förbindelser mellan 
de danska öarna, d. v. s. tunnel under Stora Bält och bro över Lilla 
Bält. Även försvaret av tunnelmynningarna i händelse av krig ingav 
bekymmer. Teknisk Tidskrift fortsatte sin Törnrosasömn utan den 
minsta lilla notis.

De danska facktidskrifterna och tidningarna, vilka alltid ägnat 
öresundsproblemen stor uppmärksamhet, voro däremot helt naturligt 
ivriga för saken. Ja, de blevo riktigt lyriska i sina uttalanden. Eller 
vad sägs om detta prov: »Trafikudviklingen vil selvfolgelig blive 
enorm og naar denne Tunnel engang suppleres med Tunnel over Sto- 
rebelt og Bro over Lillebelt, vil Byer som Narvik og Luleå i ultima 
Thule komme i direkte Sporforbindelse med hele Europa. Det er 
Fremtidsmusik, men Tonerne af den klinger nsermere og nasrmere.»50
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Den tyska pressen slog i allmänhet vakt om den 1909 öppnade ång- 
färjeleden Trälleborg—Sassnitz, men insåg tunnelns betydelse för ett 
nordiskt försvarsförbund och föreföll man övertygad om att den 
skulle komma till stånd inom kort. Därvid kunde man konstatera, 
huru av en fjäder blir en fet anka. Sålunda påstodo vissa tyska tid
ningar, att frågan var föremål för riksdagens synnerliga uppmärk
samhet och att ett gynnsamt beslut snart kunde väntas. En gransk
ning av riksdagshandlingarna visar, att icke ett ord om öresunds
tunneln förekommit. Upprinnelsen till allt detta torde ha varit det 
lilla Qvistgaardska särtrycket.

Det officiella Sverige var ju på grund av den nationella väckelse, 
som fick en stöt under unionskrisen 1905, i färd med att lösgöra vårt 
land från beroendet av Danmark i flera hänseenden, materiella och 
andliga. I intervjuer ställde sig därför de ledande avvaktande, icke 
minst med tanke på det förestående öppnandet av den 110 km långa 
Trälleborg—Sassnitzleden. Man var sålunda angelägen upplysa Tysk
land om att förslaget var helt och hållet privat.

Västmakternas press misstänkte, att tunnelförslaget syftade till ett 
försvarsförbund mellan Sverige och Danmark och att Tyskland låg 
bakom, planerande tunnlar även mellan de danska öarna.

Den franska pressen var rätt upphetsad och förklarade, att, när de 
skandinaviska småstaterna kunna bygga en tunnel på 36 km, borde 
fransmännen kunna åstadkomma en dylik på 31 km under Engelska 
kanalen för att trygga transporterna under den väntade uppgörelsen 
med Tyskland. Särskilt anmärkningsvärt är, att Paristidningarna för
tego, att deras egna landsmän ett kvartsekel tidigare framkommit med 
tunnelförslaget. Den misstro mot Tyskland, som ledde till världskriget 
fem år senare, spårades sålunda även i denna nordiska angelägenhet.

Men Qvistgaard fullföljde arbetet utan att bry sig om den uppstån- 1912 års förslag, 
delse principförslaget föranlett. Tillsammans med Orth framlades så
lunda i oktober 1912 betänkande med ritningar och kostnadsförslag.
Sträckningen har förut antytts, och avsåg förslaget nu enkelspår men 
med mötesplats på Saltholmen. Beträffande infarten till Malmö åbe
ropades bland annat ett förslag av dåvarande kaptenen Ingemar Pe
tersson (f. 1870). Totala längden utgjorde 50,7 km, maximilutningen 
1 :ioo och minst krökningsradie i huvudspår = 600 m. Tunneln skulle 
hava cirkelrund tvärsektion med 6,3 m invändig diameter. Konstruk
tionen tänktes utförd antingen som järn tub med bakmursfyllning av 
inpressat cementbruk eller murad med granit- eller betongblock. Möj- 51
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VÄXELKURSER
-------------- Holland (f/oriner) = H
------ Belgien {betgas )= B
-------Österrike (shilling) = 0~
.........rör.Staterna(do!lar ) -US.

■ Tyskland (riksmark) = T 
Frankrike( francs )- F 
England (pund ) = E 
Schweiz (francs) = 5

Hevolution och krig

V\

r
Stockho/m /95k ”/, 

Richard Smedberg

Tab. i. De i det föregående meddelade kostnadernas förvandling till nuvärde måste ske med 
hjälp av växelkurvor och prisindices. Vad särskilt angår de förra är det förhållandet mellan 
francen och kronan, som intresserar oss. Frankrike, som införde guldmyntfoten 1803, har 
trots oron i Europa 1848—78 utmärkt sig för utomordentlig ekonomisk soliditet ända fram 
till alla valutors väldiga rubbning 1914 och sedan har francen fört en orolig tillvaro. Steg
ringen i francvärdet 1858 berodde på övergången från 1 riksdaler =150 öre till 1 riksdaler 
riksmynt — 100 öre (1855) och tillämpningen av växelkursernas noterande (1858). »Den 
gamla goda tiden» är i många avseenden ett oriktigt uttryck, men från 1873, då Sverige in
förde guldmyntfoten till 1914 har man verkligen fog för omdömet, när man betraktar de 
nästan oföränderliga växelkurserna.

Tab. 3.
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Tab. 2 och 3. Prisindices öka un
der normala förhållanden c:a 2 °/o 
årligen fram till 1914, då världs
kriget medför en alltmera våld
sam rubbning med kulmen 1920, 
varefter det stora prisfallet tager 
vid till 1923. Nu inträder ett virr- 
varr på det sätt, att materialpriser 
fortsätta med långsam sjunkning, 
medan arbetslönerna alltjämt fö
rete oregelbundenheter, ja t. o. 
m. stegringar. Det är då den be
römda svenska rationaliseringen 
börjar verka och åstadkommer 
allt regelbundnare förlopp i pris
nivån, som nu fortskrider sakta 
uppåt i ganska god anslutning till 
1914, så att vårt land företer en 
glädjande bild av lugn utveck
ling, glömskt av mardrömmen 
19x4—23.

1913 /» !9JS !6 // 18 !9 1920 2/ 22 23 2» !92S 26 27 28 29 1930 5/ 52 53 3»

Tab. 2. Prisindices 1913-3**- i 
Norge (N) och Sverige ($) 
(under och efter världskriget)

Hus, järnvelg och 
kraftverk
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öresundstunnel

ligen kunde man tänka sig en tredje lösning i armerad betong. Bygg
nadstiden sattes till 7 år, men beräknades senare till 9 år. Kostnaden 
pr längdmeter för de olika alternativen ansågs bliva ungefär lika eller 
c:a 4.000 kr.

Ur det detaljerade kostnadsförslaget inhämtas, att själva anlägg
ningskostnaden utgör c:a 69 mill. kr. eller i nutidsvärde 95 mill. kr. 
eller ungefär samma belopp, som fransmännen först framkastat. För 
rullande materiel, elektrifiering och omkostnader för kapitalets an
skaffning och förräntning beräknades åtgå c:a 21 mill. kr. (nu c:a 
30 mill. kr.).

På nyåret 1914 togo Qvistgaard och Orth nästa steg genom att in
giva koncessionsansökningar till svenska och danska regeringarna. 
Och så bröt kriget ut, varvid Öresund sannerligen ej blev någon frid
full plats för fortsatta undersökningar, och de bägge ländernas stats- 
banestyrelser fingo annat att tänka på. Det blev dock remiss till järn
vägsstyrelsen, som i sin tur begärde yttrande av föregångsmannen på 
järn vägsekonomiens område, civilingeniör Erik Winell (1873—1930). 
Denna olyckliga människa arbetade långsamt och omständligt och det 
var först efter mer än två år, hösten 1916, man lyckades efter påstöt
ningar avtvinga honom ett utlåtande. Det är karakteristiskt för sin 
upphovsmans sätt att analysera ett problem, givande och tagande utan 
en verkligt positiv ståndpunkt. Till att börja med kritiserar Winell 
vissa tekniska detaljer, såsom den 6 å 7 km långa vägförlängningen 
på danska sidan, tunnelmynningarnas förläggande i själva vatten
brynet på Amager och Saltholmen, frånvaron av dräneringsanord- 
ningar i tunnlarna och den ringa tjockleken, 5 —12 m, mellan tunnel
taket och havsbottnen. Winell övergår därefter till att besvara frågan, 
huru stor trafik den enkelspåriga tunnelbanan teoretiskt kan svälja. 
Fian förutsätter därvid i båda riktningarna tillsammans pr dygn kun
na framföras 28 godståg och 14 persontåg, förande pr år mer än 2 
mill. ton gods och c:a 1 mill. passagerare.

Till jämförelse kan nämnas, att den totala öresundstrafiken för 
närvarande rör sig med c:a 50 procent flera passagerare men med 
betydligt mindre gods. Nettoinkomsten beräknar Winell till c:a 4 
mill. kr., alltså en god ränta. Men han reserverar sig uttryckligen med 
hänsyn till alla osäkra faktorer och avslutar den intressanta utred
ningen med följande sammanfattning: »Den föreslagna anläggningen 
torde icke böra betraktas såsom under alla förhållanden ekonomiskt 
omöjlig. Det slutliga omdömet avhänger dock i väsentlig mån, såsom54
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förslagsställarna själva tidigare framhållit, bland annat av den rent 
inre danska frågan om fasta spåranläggningar vid Stora och Lilla 
Bält. Dessutom äro de tekniska förarbetena ännu alltför ofullständiga 
för ett definitivt omdöme om förslaget i dess helhet. Skulle emellertid 
en välvillig hållning från svenska statens sida kunna leda enskild 
offervillighet till att verkställa ytterligare undersökningar i frågan, 
synes en eller annan utfästelse ifråga om villighet till medgivande av 
den sökta koncessionen icke vara alldeles omotiverad.»

Anmärkningsvärt är, att då underhandstrevare hos myndigheterna 
givit vid handen, att staterna knappast hade pengar för ändamålet, 
förslagsställarna inledde underhandlingar med en fransk storbank re
dan före världskrigets början. Denna ställde sig välvillig till förslaget 
och var beredd att satsa 200 mill. frs, men så kom kriget. Då emel
lertid kriget artade sig till att bliva en normal verksamhet för Europas 
folk, upptogos underhandlingarna på nytt 1916, varvid banken för
klarade, att den stod för sitt åtagande, så fort kriget var slut.

Efter två års paus kom i december 1918 järnvägsstyrelsens avstyr
kande, undertecknat av generaldirektör Axel Granholm (f. 1872) och 
överingeniör Hjalmar Fogelmarck (f. 1866). Styrelsen, som i stort 
sett stödjer sig på Winells utredning, framhåller bland annat, att mel
lan Malmö och Köpenhamn godstrafiken måste ökas 9 ggr och per
sontrafiken 14 ggr för att företaget skall bära sig och detta anses 
ouppenåeligt inom överskådlig tid. Därmed var också civildeparte
mentet färdigt med ärendet och i konseljen 31/1 1919 föranledde an
sökningen ingen åtgärd.

Den nu 80-årige Qvistgaard och hans anförvant Ohrt synas dock 
ej hava uppgivit hoppet, ty de fortsatte underhandlingarna med det 
danska trafikministeriet. Bland annat framlades ett nytt kostnads
förslag i oktober 1919, slutande på 135 mill. kr. i anläggning, eller 
enligt nuvärde c:a 60 mill. kr., även detta belopp märkvärdigt lika 
fransmännens senare uppskattning 33 år tidigare. Därtill kom för 
rullande material, administration, kapitalets anskaffning och förränt
ning 45 mill. kr. i dåtida valuta (nu c:a 20 mill. kr.). Alltså en avse
värd nedsättning efter fortsatta grundundersökningar m. m. Även 
den danska regeringen ställde sig avvisande under hänvisning till de 
på grund av världskriget rådande vanskliga förhållandena, varför 
frågan borde ställas på framtiden. Och så blev det tyst även om detta 
förslag. Ohrt dog följande år och Qvistgaard tre år därefter. 55
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litteratur.
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När man i våra dagar skall taga ståndpunkt i Öresundstrafikens 
frågeställning, tunnel under eller bro över, tvekar man icke att för
orda den senare. I synnerhet är man i Danmark med dess erfarenhet 
om stora brobyggen intresserad för en dylik lösning. Visserligen är 
anläggningskostnaden för en bro åtminstone 50 procent större, men 
en dylik måste medföra en 3-dubbling av inkomsterna, då den till
godoser reselivets utveckling just i denna bygd, där tåg, bil och cykel 
äro nästan likvärdiga. All erfarenhet pekar dessutom hän på att när 
en trafikled förbättras, ökas samfärdseln avsevärt. I synnerhet gäller 
detta numera om bilar och cyklar. Och framför allt föreligger ett både 
materiellt och andligt behov i Norden att erhålla en tilltalande, isfri
förbindelse med Västeuropa.
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