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Sammanfattning
Materialet är transkriberingar med dithörande analyser och referenser ingående i den historiska forskningsstudien "En
skandinavisk järnvägskontraktör i Indien 1860-1869". I Joseph Stephens dagboksanteckningar från de inledande åren
1860-1863 i Indien återges, förutom lärlingsrollens arbetsmoment och fältstudier, även Josephs privata studier och
intressen. Motsvarande berättelse, och med utgångspunkt från lokala koloniala förhållanden, saknas till stora delar i
den litteratur som är tillgänglig idag. Detta gör historien om den unge kontraktörens liv i Indien unik och kan bidra
till nya kunskaper om hur dessa aktörer levde sina år i fält och vilka förutsättningar som gavs i en kolonialt präglad
miljö. Studien klargör även hur Joseph lade grunden till att bli den "ingenjör" och affärsman som var målet med
hans lärlingstid i Indien och som blev hans signum i skilda sammanhang även efter återkomsten till Skandinavien.
Materialet har utgjort grundstruktur i avhandlingen om Joseph Stephens tid i Indien.
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