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• I början av 1600-talet försökte 
Södermalm att få bli egen stad och 
16 I 9 lär särskilda privilegier för den 
'nya staden ha varit utskrivna. Under 
Karl X Gustavs regeringstid hyste man 
planer på att förlägga kungliga slottet, 
ämbetsverken och arsenalen till Sö
dermalm. Inget blev av utom Södra 
Stadshuset vid Södermalmstorg. 

Södermalm var en lantlig idyll fram 
till 16 lo-talet. Större delen av den 
kuperade ön - tidigare kallad Åsön 
- användes av borgarna som kreaturs- ' 
beten. De närmare stadsholmen belä.g
na trakterna upptogs av trädgårdar, 
fiskarstugor och andra småkåkar. Des
sa bostäder var otrygga i orostider, 
när fienden brände och skövlade på 
malmarna. När Gustav Vasa tågade in 
i Stockholm I p 3 lär det knappast 
ha funnits ett enda hus kvar på Söder. 

År 1635 inkorporerades Söder med 
Stockholm och ungefär samtidigt upp
rä ttades stadsplanen för staden under 
ledning av dess förste överståthållare 
Klas Fleming. De gamla befästningar
na förstördes, Skeppsbron blev en 
hamn, där oceanfarare kunde lossa och 
lasta direkt vid kaj. Under denna tid 
började Södermalm bli bostadsplats för 
märkliga män. Nu tillkom också Sö
ders två huvudgator, Hornsgatan och 
Götgatan. 

Det förnämsta bostadshuset 
Götgatan 16 - uppfördes av den 
svenska industriens fader Louis de 
Geer, efter hoUänd5'kt mönster, år 
1651. Den förnäma malmgården köp
tes sedermera av Ebba Brahe och hon 
bodde där till sin död .. Under 1700
talet ägdes fastigheten av den kände 
tobaksfabrikören Nils Schönborg. Just 
nu håller Stockholm stad på att iord
ningställa fastigheten i s,itt ursprung
liga skick, varefter den kommer att 
uthyras som bostad åt holländska am
bassadören i Sverige. 

SLUSS,A,R 

Under medeltiden skilde ett brett 
sund Södermalm från Stadslholmen. 
Fartyg som skulle från Saltsjön till 
Mälaren eller vice versa »varpades» 
genom Söderström. SegLngsrännan var 
mycket besvärlig och ofta fastnade 
fartygen i broöppningen eller gick på 
grund. Landhöjningar och utfyllnader 
gjorde att de två stadsdelarna närmade 
sig varann och på 1630-talet anlades 
här ett slussverk av trä. Efter unge
fär ett halvt år var anläggningen för
fallen och föråldrad och man tvingades 
bygga en ny sluss. Arbetet anförtrod
des Kristoffer Polhem och hans son 
Gabriel. Ett sekel senare var Polhems
slussen omodern. Nils Ericson, den 
store järnvägsbyggaren, fick denna 
gång uppdraget att bygga en ny sluss. 
Den invigdes 1850 av konungen. I 
anslutning till den nya slussen anlades 
ett stort torg som fick namnet Karl 
Johans Torg efter den 1854 avtäckta 
ryttarsta tyn över den förste Berna
dotten. Statyn är utförd av B. E. 
Fogelberg och bekostad av kung 
Oscar 1. 

Vid Söderström låg ,från 1640-talet 
fram till 1840-talet två kvarnar. Som 
närmaste granne fanns ett slakthus 
och det s. k. Fiskarehuset. Allt för
svann 1850. 

För samfärdseln mellan Stockholmen 
och Söder fanns under medeltiden en 
bro över Söderström. På 1600-talet 
anlades ytterligare en bro, denna gång 
i Skeppsbrons förlängning. Dessa d ubb
la brosystem fanns kvar tills den nya 
Slussen stod färdig. Den västra bron 
kallades Röda slussen och den östra 
Blå slussen. 

TRAFIKELÄNDE 

Ju mer trafiken växte desto mer 
kaotiska blev trafikförhållandena vid 
Slussen och vid 19oo-talets början 
diskuterade stadens myndigheter en 

ombyggnad av hela området. 193 I på
börjades arbetet och den 15 oktober 
1935 kunde man inviga den nuvarande 
Slussen. 

Slussen - hjärtpunkten i Söders 
trafiknä t, det smala näs, där all trafik 
mellan norr och söder pressas ihop 
omformades till en sinnrikt löst tra
fikknut med stor kapacitet. Anlägg
ningen är byggd enligt klöverblads
systemet, dvs. i olika plan. Trafik
lederna skär varandra. Slussmaskineriet 
var beräknat att kosta 15 miljoner 
men räkningen slutade på 13 miljoner. 
En god affär för staden. 

Det nya slussmaskineriet medförde 
flera rivningar inom området. Den 
gamla järngraven, som anlades på 
1500-talet som yttersta befästning 
framför det medeltida Söderport, för
stördes. Järngraven användes under 
århundraden som upplag och som pas
sage för järnbärarna. Denna gamla 
yrkeskår fraktade järnet från Mälar
skutorna till oceanfartygen i Salt
sjön. Arbetet var hårt, lönen dålig och 
fattigdomen stor. August Blanche har 
skrivit en pjäs om denna yrkeskår un
der namnet »Järnbäraren». Järnbära
ren var även ganska törstig av sig 
i en gammal berättelse heter det bl. a. 
»brännvinet följer järnbäraren som 
rosten järnet!» 

Delar av järngraven försvann i och 
med att järnvägstunneln under Söder
malm byggdes. Tunneln sprängdes 
1866. Uppfarten till Södermalmstorg 
byggdes 1869 och den gamla Brunns
backen höjdes. Härvid försvann den 
gamla brunnen, som givit backen dess 
namn. Brunnen var ett mycket känt 
vattenhämtningsställe. 

Backarna från Slussen var ur kom
munikationssynpunkt mycket besvär
liga. Det märktes bl. a. på att spår
vagnen från Slussen upp mot Horns
gatan aldrig drogs av hästar. I stället 
införde man trafik med ångspårvagn, 
detta vidunder till maskin som med 
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dån, stånk, låg fart och fantastiska J ohans Torg, tre personer döda,des och Hjärne höll föreläsningar i medicin, 

rökmoln forcerade Brunnsbacken. 29 skadades. huset blev rysk kyrka och därefter 


katolsk, det blev säte för delar av råd

KATARINAHISSEN SÖDER FAR T-BANA husrä tren, na,viga tionsskola, fängelse 


Ä ven för de gående var det jobbigt 
att knoga uppför Götgatan och Stora 
Glasbruksgatan, Katarinavägens före
gångare. Någon spårvagn eller annat 
kommunikationsmedel fanns icke. En 
klok man kom då på iden att man 
skulle kunna transportera folk med 
hiss upp till Söders höjder. Mannen 
var ingenjör Knut Lindmark. År I 8 8 I 
fick han tillstånd att bygga en gång
bro med elevator mellan Stadsgården 
och Mosebacke. I mars I 883 invigdes 
Katarinahissen. Stockholmarna var för
tjusta och naturligtvis även alla lands
ortsbor. Hissen blev en turistattraktion 
av rang. Över en och en halv miljon 
trafikanter hade man och priset var 
hyfsat, fem öre för uppfärd och 3 öre 
för nedfärd. Den nya hissen blev fär
dig I 9 35. Det funktionalistiska huset 
som utgör ett markant inslag i stads
bilden ägs liksom den nya Katarina
hissen av Kooperativa Förbundet. 

SpARVÄGSHISTORIA 

En av Stockholms första spårvägs
linjer , som invigdes 1877, nämligen 
linjen från Roslagstorg till Slussen, 
hade ändstation vid Slussen, ooh här 
debuterade Söders stolthet, ångspår
vagnen, år 1887. Söder fick år 190I 
Stockholms första elektriska spårvägs
förbindelser. Ett annat viktigt trafik
datum för Slussen är kl. 5.17 den I 

april I922, då genomgående trafik 
öppnades mellan det södra och norra 
nätet. Det var en vagn på linje 3, som 
först passerade Slussen på sin väg mot 
Hornstull. 

Två större olyckor, där spårvagnar 
varit inblandade, har också hänt vid 
Slussen. Vagnar har »skenat» i de 
branta söderbackarna. Den I 7 mars 
I905 körde en vagn ner på kajen vid 
Slussgraven och blev hängande delvis 
över vattnet. Den 6 juli 1939 välte 
en spårvagn på linje 3 nere vid Karl 

R iinlllliis/arf hllU I Qch • '"up/all, dth'orcmde Karl 
j fl!iaJJI Torg. ['%/ "r / ron 19° -/ . 

En glädjedag på gamla Söder inträf
fade den 3 o september I 9 33. Då fick 
nämligen stadsdelen Stockholms första 
»metro» eller »underground», tun
neln mellan Slussen och Skanstull. Med 
pomp och ståt förrättade Gustaf V 
in vigningen. Dåvarande ga tuJborgar
rådet Yngve Larsson talade och sade 
bl. a. att Mälardrottningen »är som en 
för hårt snörd dam och värst är hon 
på mitten, (chockerad hostning från 
fru Anna Johansson- V,isborg) ja, jag 
menar Slussen, men nu skall tunneln 
lätta på trycket». MasS()r av stock
holmare åkte T-bana, en sensation av 
stora mått. 

SÖDERMALMSTORG 

Södermalmstorg, denna gamla för
näma plats, en pendang till Norr
malms torg eJler Gustaf Adolfs Torg, 
som alla var tvungna att passera för 
att komma till Södermalm, har blivit 
en skugga av sitt forna jag. Idag en 
plats i sten, förr en oas med en stor 
basarbyggnad mitt på torget. Här låg 
också ett detachement, den s. k. Söder
vakten, en avdelning av högvakten, 
förlagd ända fram till 1907 - Gustaf 
V:s tronbestigning -. 

Vid torget låg Södra stadshuset, av
sett att bli Stockholms främsta monu
mentalbyggnad. Stadshuset var by.ggt 
av Tessinarna under slutet av 1600
talet. Arbetet försenades avsevärt, ty 
två gånger utbröt eldsvåda, 1680 och 
I 697. Efter den sista branden fick 
byggnaden ungefär det utseende den 
har idag. Platsen framför huset har 
använts som salutorg framför allt av 
österifrån kommande utländska köp
män. Bodarna kallades därför förr 
Ryssbodarna. 

I huset fanns naturligtvis en källa
re, Södra stadshuskällaren, en omtyckt 
plats för fester av alla slag. I Stads
huset hände för övrigt mycket: Urban 

SödefIJ/I1IJ11J/o/'~ OtV \·/tmm. Dr/nI} if/to/' W· 
Hm-11IIa/lf koppar/tic/: jråll 16JO, 

och arrest. Många dödsdömda har sut
tit här, t. ex. Georg von Görtz, han 
med nödmynten under Karl XII:s tid, 
som halshöggs I 7 I 9. 

Huset inrymmer numera stadens 
eget museum, Stockholms Stads
museum. 

KÄNDA HUS 

Hornsgatan 4 och Södermalrrustorg 
8, Södermalms första stenhus, är upp
fört på I640-talet av vllskänken 
Hans Marschalk. I huset låg förr ett 
gästgiveri kallat Svanen. 

Södermalmstorg 6 uppfördes av 
borgmästaren Jakob Grundel, som var 
den första praeses i stadens byggnads
kollegium. 

Södermalmstorg 4. Riksrådet Johan 
Skytte är den förste kände ägaren 
av huset. År 1721 omnämnes, att i 
huset hölls »ett litet krögerij av coffer
dieänkan Hulda Berg». Ett annat 
känt schweizeri var inrymt här, det 
s. k. Bajardska. Bajard var dåtidens 
mest populära restauratör i huvud
staden. Hli5et 'eldhärjades på 1750
talet och ombyggdes i början av I900
talet. Konstnären Anders Zorn har 
haft sin atelje här. 

Ett annat näringsställe vid torget 
var Pelikan känt från 1700-talet och 
berömt för sitt enormt rikliga smör
gåsbord. 

Söder hyser en av Stockholms för
nämsta hamnar, Stadsgården. Ham
nen har gamla anor, ty redan på 1580
talet hör man talas om att vågbrytare, 
bryggor och skepp ligger i närheten 
av Södermalmstorg. Stora hamnar
beten började på 18 70-talet och efter 
vissa avbrott kunde man inviga en 
modern hamnanläggning den 2 augusti 
I9 I o. Söderborna var mäkta impone
rade av hamnens moderna anläggning-

Forts_på sid. 2} 

Högl'Okleu pd lIorra sidoll av SiidermnlmSlorg 
som dm sng III Jb're 19°7
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Forls.Jrdn sid. I7 

ar. »De moderna 
narna ett prov på teknikens under, 
ty några få handgrepp kan man 
medelst lyftkranar lossa och lasta 
ofantligt tunga föremål fartygen». 

Stadsgården blev den första 
där gatubelysning anordnades 

med Det hände på 1880
talet. 

Julafton 1893 var det stor fest i 
ty då invigdes Saltsjö

banan. 191 I elektrifierades banan och 
1936 blev den änd a till 
Slussen. 

Från Södermalm har man ett stor
mUllJIallJla över Slussen, 

Martin i flera 
beskrivet av August 

på ett oefterhärmligt sätt i inledning
en till Röda Rummet: 

»Långt nere under honom bullrade 
den nyvaknade 
snurrade nere i 
stängerna skramlade i 
vakternas pipor 
vid Skeppsbron 
omnibussarna HVl"V""'

på den 
och hojt i 


