
Strömsholms Kanals Historiska Förening

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen har under år 2018 haft följande sammansättning:
Ordförande: Kjell Nordeman Sekreterare: Hans-Ingvar Tidekrans
Kassör: Christina Aspenryd Ledamot: Håkan Jansson
Ledamot: Sylve Rolandsson Suppleant: Ingvor Regnemer
Suppleant: Anders Berlin Suppleant: David Lunde

Föreningen har under året haft sju styrelsemöten samt ett årsmöte vilket hölls i Söderbärke Folkets 
Hus den 18 mars.

Den 8 juli gjorde vi en utflykt till Dunshammar där en guide från Västervåla hembygdsförening 
informerade om hur man framställde järn utifrån sjömalm i blästerugnar så tidigt som på 300-talet.

Den 26 augusti var föreningen representerade vid firandet av ångbåten 200 år i Sverige.
S/S Rex hade dock läckage så vi for i stället med ångslupen Gerda till Stockholm och Drottningholm.

Den 16 september gjorde vi en utflykt till Oljeön där en riktig entreprenör, August Ålund, redan 1875  
byggde ett av Sveriges första oljeraffinaderier och började tillverka diverse oljor, men framför allt 
fotogen som ger en jämn och rökfri belysning och som förändrade levnads-villkoren för både 
människor och industrier.

Den 15 november arrangerade vi ett föredrag i Kanalbolagets hytta i Hallstammar där professor 
Reinhold Castensson föreläste om kanalteknik och om historiska kanaler.

Föreningen har under året införskaffat en hemsida     www.shkhf.se

Mycket energi har lagts ner på att bemöta Trafikverkets försök att kringgå en vattendom från år 1961 
som föreskriver att vid ombyggnad av E18 så ska en bro med 4 meters segelfri höjd anläggas drygt 
100 meter väster om den nuvarande bron, eller som Hugo Tiberg* uttrycker det:  "Strömsholms kanal 
förbinder ett stort område med Mälaren och världshaven. Här har av gammal hävd varit allmän 
farled och livlig sjötrafik med en fri höjd som 1944 begränsades av brobygge till 5,5 m. I regerings-
beslut 19 maj 1961 beslöts för omläggning av E 18 att vägen ska korsa leden på en bro av endast 2,5 
m höjd, med en angiven plan att höjning skulle ske till 5 m när leden görs om till motorväg. Men när 
nu motorvägen står inför byggnad 2019 har staten dragit öronen åt sig och förklarat sig ovillig att 
bekosta en sådan höjning."
De i styrelsen vars mandattid har utgått ställer härmed sina platser till förfogande.

Kjell Nordeman **Christina Aspenryd Hans-Ingvar Tidekrans

**Håkan Jansson **Ingvor Regnemer Anders Berlin

Sylve Rolandsson David Lunde

*/ Hugo Tiberg, född 1929, är professor emeritus vid Stockholms universitet samt rättsvetenskaplig 
författare sedan 1960-talet. Tiberg var även föreståndare för Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och 
annan transporträtt vid Stockholms universitet. 
**/ Dessa är valda på två år.


