
Ett och annat om och kring »Norra 

bolagets» tillkomst 

av arkivarien S t e n H o I m b e r g 

Då överståthållaren af Ugglas genom det kända pro
tokollet av 30 september 1875 tog initiativet till den 
kommitte, som skulle utreda frågan om spårväg i 
Stockholm, kan man säga, att hans åtgärd skedde »in 
the nick of time». Hade den kommit ett år eller några 
månader senare så är det mer än sannolikt, att stock
holmarna fått vänta åtskilliga år, innan detta moderna 
trafikmedel skapats, ty som sådant måste hästspårvag
narna vid den tiden betraktas. Den .första elektriska 
spårvägen i Europa blev först flera år senare verklig
het (Berlin-Gross-Liohtel1felde 1881). 

Saken var nämligen den att Sverige under senare de
len av 1870-talet genomlevde en kris s~m i första hand 
gick ut över järn- och trävaruindustrierna men som ,in
direkt berörde hela svenska folket. Nu hann man lagom 
och jämt rädda aktieteckningen, innan krisen på allvar 
satte in. 

Det första spårvägsbolagets - Stockholms Nya Spår
vägsaktiebolag - ursprungliga aktiekapital utgjorde 
625000: - kr. I de obalanserade miljardbudgeternas 
och de ofta återkommande miljoninsam1ingarnas Sverige 
är detta ett belopp, för vilket man inte just ramlar i 
farstun. På 1870-talet var emellertid beloppet betydande. 
Att under en kristid åstadkomma en så stor aktieteck
ning var därför en verklig bedrift och det synes böra 
ha ett rätt stort intresse att undersöka, från vilka sam
hällsskikt teckningarna kommo och även att i vissa fall 
lämna upplysningar om tecknarna. 

Detta har blivit möjligt, sedan handlingar tillhörande 
»Norra bolaget», som blev den allmänna beteckningen 
för det första spårvägsbolaget, efter 25-årig frånvaro i 
år återkommit till Tegnergatan. Bland dessa handlingar 
finnes särskilt en »Registerbok över aktietecknare i 
S. N. S.», som är upplysande i saken. Tyvärr innehåller 
den endast tecknarnas namn och tecknade belopp, icke 
yrke eller titel men med hjälp av kalendrar, biografiska 
lexika och minnet har det varit möjligt att identifiera 
det övervägande antalet av aktietecknarna. 

Emellertid vill jag först återkomma till den genom 
överståthållaren utsedda kommitten. Medlemmar av den
samma blevo kaptenen C. J. Knös, Rudolf Brodin, E. 
Fränckel och löjtnanten Ludvig Bromee. Deras »memo
rial» är daterat den 24 jan. 1876, således en anmärk
ningsvärt kort tid för ett så krävande uppdrag. (S()<l1l 
ersättning för detta åtnöjde de sig med ett mycket mått
ligt belopp, i allt kr. 833: 3 1.) 

Fränckel var maskindirektör och disponent för AB 
Atlas. Han ingick från början i spårvägsbolagets sty
relse och kvarstod ända till 1905. Vid detta års bolags
stämma återvaldes han trots avsägelse och utsågs även 
av styrelsen till dess ordförande, men vidhöll avsägel
sen. Bolaget Atlas blev leverantör av de första vagnarna 
till spårvägsboiaget. Dess anbud antogs dock först efter 
Konkurrens med utländska företag, 4 engelska, I franskt 
och I danskt. Det med Atlas kontrakterade priset, 
"kr. 3 300, var 625 resp. 280 kr. billigare än de högsta 
och lägsta utländska anbuden. Därtill levererades en 

Överstllthll11are Gustaf af Ugglas. mannen som tog initia
tivet till huvudstad ens sp1lrvägar. 

provvagn innan ordern - !O vagnar - blev definitiv. 
Vagnarna voro avsedda för 14 personer. 

Löjtnanten Ludvig Bromee blev bolagets första verkst. 
direktör. Om honom mera i fortsättningen. Rudolf Bro
din var förmodligen identisk med den dåvarande stads
ingenjören J. R. Brodin. 

Så till aktieteckningen. Sammanlagt tecknades 6250 
aktier av 517 personer, således ungefär 12 aktier per 
tecknare, representerande ett belopp av I 200 kr. Den 
sista terminen för inbetalningarna var så sen som i de
cember 1877. Balansräkningen för sagda år upptager 
bland tillgångarna en post »obetalt aktiekapital» på 
kr. 16920: - . Men för 1878 har denna rubrik försvun
nit. Operationen var sålunda genomförd. 

Att teckningen skulle vara strängt lokalt betonad är 
naturligt. Landsorten representerades dock av 28 teck
nare med 374 aktier hemmahörande i 25 olika orter. Ut
landet (Helsingfors) är med på ett hörn med 2 teck
nare och IS aktier. 

Bland tecknarna låta sig följande grupper urskiljas: 

Grosshandlare, industriid
kare, rentiers, med de 
förstnämnda i överväldi
gande majoritet ........ 2 102 aktier, 89 tecknare, 


ungef. 24 aktier pr person 
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Norra Bolagets förste verkställande direktör Ludvig Bromee. 

Handlande 287 aktier, 27 tecknare, 
ungef. 10 aktier pr person 

Hantverkare och andra 
mindre företagare ...... 395 aktier, 3 I tecknare, 


ungef. 13 aktier pr person 


Professorer, läkare, lärare.. 128 aktier, IS tecknare, 

ungef. 8 aktier pr person 


Ämbets- och tjänstemän .. 390 aktier, 62 tecknare, 

ungef. 6 aktier pr person 


Officerare 295 aktier, zz tecknare, 

ungef. 13 aktier pr person 


Kvinnor .. . ..... . ....... . 189 aktier, 30 tecknare, 

ungef. 6 .aktier pr person 


:Yfan kan a v aktieteckningen läsa sig till huru efter
längtade spårvagnarna voro. Sålunda äro 19 tjänstemän 
i Riksbanken bland tecknarna från bankokommissarier 
ned till e. o. kanslister. Sammanlagda antalet aktier för 
dessa 19 är endast 28, således ungefär 1,5 aktie pr per
son. Men man får komma ihåg, att så uselt som de 
flesta av tecknarna voro avlönade, så utgjorde 100 kr. 

"Allt under ett tak,) skulle 
man kunna Säga om Spår
vägshuset vid Tegnergatan, 
ty där bodde hela den ordi
narie personalen på den 
tiden och ändå fanns där 
plats för kontoret! 

för t. ex. en e. o. kanslist en transaktion av betydenhet. 
Intresset i detta fall är lätt att förstå. Riksbanken hade 
den tiden och långt senare sitt kontor i den tessinska 
byggnaden vid Järntorget. Rakaste förbindelseleden med 
norr var den över all beskrivning ruskiga för att icke 
säga livsfarliga Österlånggatan. Att i stället gå de få 
stegen ned till Skeppsbron och där stiga på en spårvagn, 
måste ju ha synts tecknarna som ett under av komfort. 

16 personer och firmor tecknade 100 aktier eller mera, 
19 personer över 50 men under 100. 

Den största aktietecknaren var AB Stockholms Bygg
Qadsförening med zoo aktier. Detta bolags verkställande 
direktör var löjtnanten (sedermera kaptenen) i väg- och 
vattenbyggnadskåren Ludvig Bromee och identisk med 
Spårvägsbolagets förste chef. Att döma av den mycket 
anspråkslösa lön, som Bromee uppbar hos detsamma, 
ägnade han icke ,hela sin tid åt bolaget. Detta var första 
tiden även fallet med hans efterträdare i chefskapet för 
spårvägsbolaget ]. A. Brunskog (1880-1899), även han 
löjtnant och sedermera kapten i väg- och vattenbygg
nadskåren. Löjtnant Brunskog hade anställts som ar
betschef hos bolaget 1876 och utsågs 1878 till trafikchef. 
(Aven ingenjör Lie vid spårvägsbolaget i dåvarande 
Kristiania och utsedd som rådgivande ingenjör 1876 ha 
några spår icke kunnat anträffas.) 

Ett redan då mycket bekant industriföretag, ]. & C. G. 
Bolinders Mek. Verkstads AB, tecknade 100 aktier. Det 
var förmodligen mycket välkommet för konsul Jean Bo
linder att endast behöva vandra den lilla biten ned för 
Kaplansbacken och på Hantverkaregatan hejda spår
vagnen för att några minuter senare nästan vara vid 
porten av sitt gentila residens, »Bolinderska huset» (in
vid Grand Hotell). 

Ett annat stort företag tecknade även 100 aktier näm
ligen spannmålsfirman A. Svanberg & Co. Som firmans 
adress var Hantverkaregatan I, skulle man vara benä
gen antaga, att den var ägare till »Eldkvarnen» på stads
husets nuvarande plats, vilkens brand just vid denna tid 
(1878) var en så stor händelse, att man ännu i dag kan 
höra uttrycket att »nå'nting så'nt har inte hänt se'n Eld
kvarn brann». 

Bland gruppen grosshandlare etc. finns många till
hörande det dåtida Stockholms mest kända personer: 
\Vilh. H. Kempe, Ljusne-Woxna verkens ägare, vilkens 
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dotter gena m sitt testamente skapade Hallwylska museet 
vid Hamngatan, J. E. Francke ach Per ach Carl Wik
ström, trävarugrasshandlare, vilkas ansedda firmar allt
jämt bestå, H. R. Astrup, en av de många narrmän, 
sam, när skagarna i Narge började tryta, invaderade 
Sverige. Här blev Astrup ägare till Skutskär i Gävle 
distrikt, numera i Bergslagets besittning. Vidare fil. 
daktarn, grasshandlaren Otta M. Höglund, vilkens finna 
1878 gjarde kankurs, sannalikt det tragiska årets största 
ekanamiska tragedi i hela landet, då firman ägde eller 
finansierade ett 2a-tal järnverk. Den återuppstad emel
lertid ach sviker icke minnet fartlever den än i dag un
der det kända namnet Swedish Trading Ca. Namnet 
Ameln förekammer även, välbekant för Spårvägsbalaget 
i den hundraåriga firmans egenskap av saltleverantör. 
Grasshandlaren Carl David Philipssans namn är remar
kabelt för Spårvägsbalaget sam styrelseledamat ach kas
sadirektör 1877-1899. Två tecknare bära det kända 
»Skeppsbraadels»namnet Schwan, vilket namn tidigare 
under 1800-talet burits av två talmän i bargarståndet, 
varav den ene dessutam var den första afrälse ledarnaten 
av kanungens statsråd (1828). Tabaks- ach vingrass
handlarna ära talrikt representerade med de kända nam
nen Ljunglöf, Grönstedt, HelIgren, Högstedt, Lundberg. 
Knut Ljunglöf, fader till »Ljunglöfs Ettan», tecknade 
inte mindre än Isa aktier. Dessa tabaks- ach vingrass
handlare förstada att göra sig stara inkamster av sina 
näringar, men föga kunde de ana, att de i denna sin för
måga framdeles skulle Wl den grad ställas i skuggan av 
en svensk finansminister! 

Bland hantverkarna är att nämna kungl. havskrädda
ren Fr. Kceding, vilkens namn gått till eftervärlden 
kanske mindre på grund av hans anseende sam skicklig 
yrkesman än sam föremål för ett av Carl XV:s många 
bans mots. Vid en av bargerskapet anardnad s. k. 
assemble i Börshuset uttryckte K. i samtal med kungen 
sitt beklagande av, att publiken på assemblen var så 
blandad. »Du kan väl inte begära, käre Kreding, att vi 
alla ska vara skräddare), blev den konungsliga repliken. 
Firman Kreding levde långt fram i tiden till våra dagar, 
då den uppgick i en annan ansedd finma i branschen. 

Överståthållaren af UgglaS är först att nämna i grup
ven ämbetsmän ach tjänstemän. Han blev en betydelse-

Tänk en sån idyll Vasa
bron var på den tiden. 

full vän till det nya företaget, ach spårvägsbalaget fi
rade sitt lo-årsjubileum genam dels en gratifikation till 
persanalen dels att »med anledning av den välvilja 
Gustaf af Ugglas städse visat bala~et såsom uttryck för 
balagets tacksamhet härför låta prägla en medalj i guld 
över Herr Friherren». A. E. Raas, dåvarande skogs
styrelsens förtjänte chef, bör icke glömmas. Av särskilt 
intresse för balaget är havrättsassessarn A. V. Abergs
sans namn. A., inom kart justitieråd, förde till 1885 
ach kart före sitt frånfälle pennan med elegans i dubbel 
bemärkelse i balagets pratokallsbok. Bland uppdrag räk
nade A. även ledamatskap av riksdagen. 

I överensstämmelse med tidens sociala struktur skulle 
gruppen afficerare med några undantag även kunna 
benämnas medlemmar av ridderskapet ach adeln. Alla 
grader från generals till underlöjtnants ära represente
rade. Att uppmärksammas särskilt är förutvarande stats
rådet ach fartifikatiansgeneralen Br. Abr. Leijonhufvud_ 
Eget nag var det statsrådsämbete sam han beklätt sjö
ministerns. Från spårvägsbalagets början till 190.2, så
ledes under 2S år, fungerade L. sam styrelsens ordfö
rande. I aktieägareregistret förekammande namnet O. 
\Veidenhielm kan mycket väl vara dåvarande krigs
ministerns. 

Så kalT1111a vi till en intressant grupp nämligen kvin
narna, som bjuder på en överraskning. Bland tecknarna 
förekamrner nämligen en verklig grande dame - änke
drattning Jasefina, vår nuvarande kanungs farmar. I 
överensstämmelse med sitt vänliga sinnelag har han velat 
hjälpa till med teckning av aktier i balaget. Han kan 
knappast haft någan tanke på att själv företaga en färd 
med det maderna trafikmedlet, ty redan den eleganta 
krino.linens valuminösa beskaffenhet skulle förmadligen 
lagt ett ab salut hinder i vägen. I Wilhelmina Hierta 
återfinnes namnet på en annan mycket bekant stack
halmsdam. Han var änka till Lars Johan Hierta ach 
bekant för sina danatianer till mannens minne. (Lean. 
Smerling, som övertagit Hiertas grasshandelsfirma, fin
nes även bland tecknarna.) I övrigt representerades 
kvinnarna av änkenåder ach vanliga änkor, fröknar, 
»mamsellen, handels idkerska r, barnmorskar, värdshus
idkerskor etc. 

Många andra samhällsgrupper ära representerade 

156 



'~ 

.~ 

Några petitioner om indragna 
hå llplatser behövde man ej be

r ~-rfrr; ....-_ fara i spårvägens början, ty då 
-.r ~ ~(rr'r,-..",.. var det hållplats där ma n b e

hagade ställa sig och vifta. Man 
.r("r r <" ('" , riktigt hör av denna teckning
r rr: 0 vad kusken hade för åsikt om 

saken och i det avseendet varIt{lSi~sl() {;J 7RJlZJk.,~ nog kusk och häst rörande eniga. 

exelllpeh'is källarmästa-re, boktryckare, arkitekter, mu
rare, handel s-bokhållare, ja t. o. m. en artist. Särskilt 
lägger man märke till a tt fl era av vaktmästarna i de 
statliga nrken tecknade sig för aktier. Man förstår 
detta säregna förhållande bättre, när man erfar, att åt
skilliga av 7o-taletes »procisar» dvs. privatdi skontörer 
tillhörde denna kategori, som gärna »hjälpte» särskilt 
unga män i verken och ofta slutade sina dagar som väl
beställda husägare. 

På ett a lldeles lysande sätt äro källarmästarna före
trädda: Bengt Carlsson, den gamla Operakällarens av
hållne »Lagman Bengt», bröderna Wilhelm och Manne 
Davidsson, fäd er till det Hassel,backen som äldre stock
holmare (landsortsbor och utlänningar även) med så 
uppriktig saknad minnas, konditor H. R. Berns, skapa
ren av det stora etablissementet vid Berzelii park, Th. 
Blanch. Den sistnämndes namn lever kvar i Blanchs 
Ca fe, förmodligen ock i Blanche-teatern, ehuru i så fall 
en oriktig stavning föreligger. Sviker ej minnet var det 
i Blanchs Cafe und er B:s egen tid och just under dessa 
år som stockholmarna för första gången fingo se elek
trisk belysning stråla. Blanchegatan, där bussarna på 
linje 66 efter sin slingrande färd genom staden förut 
inträlfade, är väl uppkal'lad efter August, folktribunen 
och författaren? 

Bland boktryckare förekomma så förnäma namn som 
P. A. Norstedt och Albert Bonnier - men även namnet 

J. F. Hagström, ägare och utgivare av »Fädern eslan
det», på sin tid en av Stockholms mest beryktade per
soner. 

Namnen på två trafikmän ha sparats till sist: Över
direktören Hj. Elworths och majoren CJ. Adelskölds . 
Elworth var överdirektör i »KongJ. Styrelsen för Sta
tens jernvägstrafik» och brukade personligen föra då
tidens kungliga extratåg. För spårvägsbolaget har hans 
namn ett särskilt intresse därigenom, att han dels kon
trasignerat dels å styrelsens vägnar undertecknat två 
för spårvägsbolaget märkliga handlinga r av 15/8 och 
21 /8 1877, vilka handlingar gåvo bolaget rättighet att 
korsa järnvägslinjen, den s. k. sammanbindningsbanan, 
vid infarten till Kungsholmen. Det märkligaste är väl 
emellertid, att de grönköpingsmässiga förhållanden , som 
dessa handlingar auktoriserade, alltjämt efter 66 år 
bestå. Men så är det väl ej heller någon svensk tra
fikled, som orsakat så många kommitteer, utredningar 
och tidningsartiklar som »sammanbindningsbanan ». Re
dan innan den beslutades arbetades det på sina håll för 
en Smedsuddslinje. Intressant skulle det vara att kun
na bedöma vad som för staden hade varit bäst. 

Så till trafikmannen nr z, Clas Adelsköld, den be
kante järnvägsbyggaren, Nils Ericsons samtida. N am
net intresserar även därför, att det kan tjäna som fö-r
bindelseled till en annan för Spårväg&bolaget viktig per
son. A. hade, sedan han i sin verksamhet nedlagt 
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många spår, byggt sig en bostad vid Villagatan 2 i 
»villastaden» norr om Humlegården. Genom att nämna 
detta uppnås kontakt med den åsyftade personen 
bankdirektören J. H. Palme. Han var initiativtagare 
till »villastaden», som icke blev vad namnet anger. 
Tomternas utnyttjande i de berörda kvarteren var un
derkastat bestämmelser av servituts natur: man fick 
icke bebygga hela tomtytan utan mellan byggnaderna 
och gatan och grannarna skulle finnas öppna plante
ringar. Men det bestämdes ingenting om höjden och 
därför blev, som var man kan övertyga sig, »villastaden» 
med några få undantag ingenting annat än en anhop
ning av hyreskaserner. Palme överflyttade så sin väl
diga energi på skapandet av Djursholms villastad, och 
i den egensk<IJpen fick spårväg9bolaget en hel del att 
göra med honom. Men Palme var även verkst. direktör 
i Stockholms Intecknings Garantiaktiebolag, där Spår
vägsbolaget ända fram till sekelskiftet hade sina affä
rer, och där var nog kontakten med Palme ännu liv
ligare. 

Det var i Inteckningsbolaget som bolaget fick bl. a. 
de pengar, som erfordrades för det 1884 beslutade stora 
bygget vid nuvarande Tegnergatan. Beloppet, som en
treprenören, byggmästaren C. A. Olsson, skulle ha, ut
gjorde 285000: - utom kakelugnar och »quadrigonen 
på attiquen». Men det var även en annan sak, som 
byggmästaren ej behövde betala. Av statybildhuggaren 
C. J. Dyfverman beställdes för 6000 kr. tvenne grupper, 
vardera bestående aven figur och ett fyrspann att an
bringas på taket av boningshuset för att, som sedermera 
statsrådet och presidenten Sven Herman Wikblad, vil
ken efter justitierådet Abergsson förde pennan i proto
kollen, uttryckte saken giva detta »beläget å en i en 
nära framtid framstående odh bemärkt plats i Stock
holm ett prydligt utseende och dermed i sin mån till 
hufvudstadens förskönande bidraga». Men naturens 
makter hade tydligen en annan uppfattning än den frej
dade ämbetsmannen om skönhetsvärdet, ty vid en häftig 
storm 1891 skadades och delvis nedrasade grupperna, 
som numera kröna cirkusbyggnaden vid Djurgårds
slätten. 

I samband med Palmes pioniärsverksamhet i Djurs
holm hade Spårvägsbolaget att taga ställning till olika 
planer: en linje Roslagstull-Tegnergatan som fortsätt
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En av stallgårdarna. 

ning ,på en järnväg Djursholm-Roslagstull och till en 
koncession för hästspårväg Östra Station-Engelbrekts
gatan. Tidigare hade man avslagit en framställning om 
en linj e från Drottning Christinas väg, Engelbrekts-, 
Östermalms-, Sturegatorna till Karlavägen. Slutet på 
dessa projekt för · Spårvägsbolagets del blev, att då man 
ej fick den slutligen beslutade elektriska spårvägen 
Humlegårdsgatan-Djursholm i beräknad tid färdig, så 
uthyrde Spårvägsbolaget, sedan spårvidden ändrats, en 
av sina större vagnar för trafik Humlegårdsgatan
Östra stationen. Med kusk och tre hästar kostade den 
IS kr. per dag. Av detta pris skulle man vilja döma, 
att man ej ville skaffa sig fördelar på bekostnad aven 
broder, som kommit i nöd. Möjligen beredde det även 
de kanske en aning konservativa herrarna i Spårvägs
bolaget en stilla glädje, att det var med en hederlig 
häst9pårvagn, som de nyordnade dJursholmsborna blevo 
hulpna. 

Korpfältskyttet 
1943 års tävlan i korporationsfältskytte gay följ ande 

resultat: 

I) Spårvägen 713 träffar; 2) L. M. Ericsson 703 
träffar; 3) Esselte 682 träffar; 4) Mjölkcentralen 680 
träffar. 

Med stor tillfredsställelse ange VI aven följande indi
viduella resultat: 

Mästarklassen: 

l:a pris: R. Örnström, Spårvägen 124 träffar; 2:a 
pris: B. Forsberg, Spårvägen II3 träffar. 

Klass 4: 

4:e pris: G. Berg, Spårvägen 104 träffar. 
Sekrctcraren. 

För säkerhetens skull: använd ej ned. 
slitna skiftnycklar eller andra bristfälliga 

verktyg i arbetet! 


