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Swck.holmsbild omkring 1870. 

SPÅRVÄGENS ALLMÄNNA 
UTVECKLING. 

1877-1927. Femtio år. Inom denna tidrymd ligger Stock-
holms storartade utveckling från ett i våra ögon ganska idylliskt sam-
hälle om 148,000 invånare till en storstad om 453,000 invånare och 
med alla de kännetecken, som utmärka nutidens jäktande liv. Inom 
de redan för femtio år sedan planlagda stadsdelarna har befolknings-
siffran stigit i hög grad, och på ett tidigare oanat sätt har bebyggel-
sen vällt ut över områden, som förr lämnade plats för den rena lands-
bygden, och för vars befolkning en resa till Stockholm och å ter 
kunde vara en dagsresa, medan nu en stor del av stadens arbetande 
befolkning kunnat bosätta sig på denna forna landsbygd och h astigt 
och billigt fara till och från sina sysslor i de inre delarna av staden. 

Ett nödvändigt hjälpmedel för denna utveckling h ar varit spår-
vägarna, vilka den 10 juli 1927 fylla femtio år. Uppvuxna och ut-
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vecklade med Stockholm äro de ett med Stockholm, och torde med 
säkerhet kunna förutses, att spårvägarna även i fortsättningen skola 
verksamt bidraga till stadens vidare utveckling. 

* 
Behovet av förbättrade, billiga kommunikationer i Stockholm 

sträcker sig längre tillbaka i tiden än till år 1877. Sålunda ingingo 
två privatpersoner i januari 1870 till Kungl. Maj:t med ansökan om 
att »i likhet med vad i åtskilliga av Europas huvudstäder äger rum 
få på vissa gator i Stockholrn anlägga s. k. spårvägar för allmänhe-
tens betjänande och trafikens underlättande)>. Att ett spårvägsföretag 
på den tiden ansågs hava sina vanskliga sidor framgår av, att sö-
kandena bl. a. förbehöllo sig 10 års skattefrihet till kommunen. Före-
taget kom denna gång icke till stånd, bl. a. därför a tt myndigheterna 
icke tilläto, att spårvägar finge framdragas i Drottninggatan, vilket 
hade begärts i ansökningen. 

Fem år senare, när framför allt bostadsbristen gjort behovet av 
lättade kommunikationer allt mer kännbart, kom emellertid det för-
slag, som ledde till frågans lösning. Överståthållaren Gustaf af Ugglas 
gav den 30 september 1875 i uppdrag åt en kommitte av sakkunniga 
att uppgöra och till överståthållarämbetet inlämna en full ständig plan 
för spårvägars anläggande i huvudstaden. Denna kommitte avgav 
sitt betänkande den 24 januari 1876 och däri hemställdes, att man i 
betraktande av de svåra terrängförhållandena på Södermalm tills-
vidare skulle avstå från tanken att anlägga spårvägar å denna stads-
del, varemot i fråga om staden mellan broarna och Norrmalm kom-
mitterade föreslogo fl era spårvägslinjer i två särskilda system, det pri-
mära, v ilket, avsett att genast utföras, omfattade de reglerade och 
mer bebyggda stadsdelarna j ämte Kungl. Djurgården, samt det sekun-
dära, som senare skulle genomföras så småningom, omfattande de 
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yttre, mindre bebyggda staelsdelarna tillika med en del av deras när-
maste omgivningar. 

De upplysningar, som genom kommittebetänkandet vunnos, syntes 
så lovande fö r det tilltänkta företagets framgång, att inbjudning till 
bildande av ett aktiebolag med ändamål att bringa kommitterades 
förslag till utförande ansågs böra utgå, och denna inbjudning omfat-
tades med sådant intresse, att det icke dröjde länge innan ett dylikt 
bolag kom till stånd under benämning Stockholms Nya Spårvägs-
aktiebolag. Sedan Kungl. Maj :t den 12 april 1876 fastställt dess bo-
lagsordning, samt av aktiekapitalet, som skulle utgöra minst 500,000, 
högst 2,000,000 kronor, tecknats ett belopp, vida överstigande minimi-
kapitalet, erhöll bolaget av staelsfullmäktige den 10 juli 1876 tillstånd 
att anlägga och trafikera spårvägar. De linjer, å vilka bolaget så-
lunda erhöll koncession, voro följande: 

1. En linje från Slussplanen längs Skeppsbron, platsen nedanför 
Lejonbacken, Norrbro, Gustaf Adolfs torg, Strömgatan, Rosenbacl, 
Röda Bodam es torg, Nya Kungsholmsbrogatan (nuv. J akobsgatan), 
Tegelbacken, ·Nya Kungsholmsbron, Hantverkaregatan, Kungshalms-
torg och Trädgårdsgatan (nuv. Scheelegatan) till Reparchansgatan 
(nuv. Fleminggatan) . 

2. En linje från T egelbacken utefter Klara Strandgatan (nuv. Vasa-
gatan) och den beslutade fortsättningen därav genom kvarteret Lager-
bärsträdet till Barnhusgatan, denna gata fram till Drottninggatan, vidare 
över denna gata och därefter uti Adolf Fredriks södra kyrkogata, Stora 
Badstugatan, Trebackarlånggatan (n uv. Tegnersgatan), den öppna plat-
sen vid södra ändan av Roslagstullsgatan, Roslagstorg och Stora Träsk-
gatan (nuv. Birger Jarlsgatan) till Södra Humlegårdsgatan (nuv. Humle-
gårdsgatan), där linjen skulle sammanbindas med deti. näst följande: 

3. En linje med utgångspunkt å Gustaf Adolfs torg från den 
under 1. angivna linjen samt därifrån sträckande sig nedanför Kungl. 
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Första hästspärvagnen i Stockholm 1877. 

Operan förbi södra delen av Kungsträdgården samt vidare utefter 
Östra Trädgårdsgatan (nuv. Kungsträdgårdsgatan), Hamngatan, Norr-
malmstorg, Norrmalmsgatan (nuv. Biblioteksgatan), Södra Humlegårds-
gatan, Sturegatan och Norra Humlegårdsgatan (nuv. Karlavägen) till 
N y bro gatan. 

4. En linje utgående från den sistnämnda å Norrmalmstorg samt 
sträckande sig utefter Hamngatan, Nybrohamnen och Ladugårdslands 
Strandgata (nuv. Strandvägen) till Djurgårdsbron för att fortsätta över 
denna bro samt längs Stora vägen förbi Alkärret in i Allmänna gränd. 

Denna linjeplan blev aldrig fullständigt genomförd, utan vidtogos 
under byggnadstiden vissa förändringar i densamma, som nännare 
framgå av det efterföljande. 

De första för spårvägen togos i Ladugårdslands Strand-
gata den 3 maj 1877. Arbetet gick raskt framåt och redan den 10 juli 
samma år v oro två linjer färdiga för trafik. Dessa v oro: 
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l. Slussplan- Skeppsbron- Norrbro-Strömgatan - Ö stra Träd-
gårdsgatan- Hamngatan- Norrmalmstorg- Norrmalmsgatan - Södra 
H u m l egårdsga t an -S to ra Träskgatan-Roslagsto r g. 

2. Slussplan-Skeppsbron- Norrbro- Strömgatan-Östra Träd-
gårdsgatan-Hamngatan-Norrmalmstorg-Hamngatan - Nybroham-
nen-Ladugårdslands Strandgata-Grevbron. 

Å båda linjerna avgick vagn var lO:de minut i vardera r iktnin-
gen. Sträckan Slussen-Norrmalmstorg, som trafikerades av bada 
linjerna, fick följaktligen 5-minuterstrafik. 

I taxehänseende indelades de båda li njerna var för sig i två be-
talningsdistrikt med 10 öres avgift för vardera med taxegränsen vid 
Norrbro. En färd från Slussen till Grevbron kostade således 20 öre; 
likaså från Slussen ti ll Roslagstorg. 

Vagnarna voro enspända hästspårvagnar, var och en rymmande 
22 personer, varav 12 sittplatser. 

Hållplatser voro icke inrättade utefter linjerna, utan vagnarna 
stannades så ofta det påfordrades för av- och påstigning. 

Avgifterna nedlades av passa-
gerarna i en på vagnsgaveln in-
byggd betalningsbössa, men när efter 
några år större vagnar, dragna av två 
hästar, anskaffades, erhöllo dessa sär-
skild konduktör, som upptog avgif-
terna i en bössa. 

Det är lä tt att ur samtida press-
uttalanden utläsa den allmänna till-
fredsstä llelsen, då de första spår-
vagnarna började trafikera Stock-
holms gator. Så skriver Dagens Ny-
h eter den 10 juli 1877: Bild ur Söndags- issc 1878. 
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>>Sagan sanning blev en gång! I dag öppnas trafiken å de fär-
diga delarna av Stockholms spårvägar. Det är en tilldragelse, som 
förefaller märklig nog, då man erinrar sig huru många >> Om>> och 
>> men>>, som stått i vägen för införandet i huvudstaden av detta kom-
munikationsmedel, vilket är rent av oundgängligt för ett i snabb ut-
veckling varande stadssamhälle, där tomtplatser för nybyggnader icke 
kunna erhållas annat än i trakter, belägna på ett betydligt avstånd 
från de centrala stadsdelarna. 

Det kunde vara frestande nog att nu, då den första spårvagnen 
upplåtits för allmän trafik, kasta en återblick på de skeden spårvägs-
frågan hos oss haft att genomgå, innan elen äntligen blivit löst. Vi 
kunde tala om alla de krafter, som i det längsta motarbetat denna 
nyttiga anläggning : likgiltighet hos kommunens förtroendemän, bris-
tande företagsamhetsanda å ett håll, husägareintresse å ett annat 
o. s. v. Dock, allt det där må nu vara glömt för den glada verklig-
heten att vårt vackra Stockholm äntligen erhålli t denna nya och vä-
sen tliga hävstång för sin materiella förkovran.» 

Belysande för den förändring i stadens trafikliv, som skedde vid 
spårvagnarnas första uppträdande, är följande uttalande i Stockholms 
Dagblad den 11 juli 1877: 

>>Stockholms Spårvägar öppnades i går för aUmän trafik, seelan 
man under de närmast föregående trenne söckendagarna varit syssel-
satt att genom provkörningar inöva kuskar och h ästar samt vänja 
allmänheten vid det nya kommunikationsmedlet. Detta mål har na-
turligtvis icke på den korta tiden kunnat fullkomligt vinnas, ty fort-
farande måste liksom uneler provkörningsdagarna polis åtfölja vag-
narna på de olika turerna samt postera å de mera trafikerade plat-
serna utefter linjerna. Även behöver körsvennen för avgifternas hop-
samlande till sitt biträde en konduktör*, emedan hans tid och upp-

* A vs kaJlades efter n1\gra dagar. 
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märksamhet ännu äro strängt upptagna först och främst av hans egen 
vagn och sedan av åkande och gående, v ilka ofta endast genom starka 
larmsignaler från klockan kunna förmås att vika undan för spårvagnen,)) 

Den 25 augusti 1877 öppnades för trafik linjen Gustaf Adolfs torg 
-Strömgatan-Rosenbad-Röda Bodames torg-Nya Kungshalms-
brogatan- Tegelbacken- Nya Kungsholmsbron- Hantverkaregatan-
Kungsholmstorg. Vagn avgick var 10:de minut i vardera riktningen. 
A v gift 10 öre. Den 12 oktober förlängdes linjen Slussen -G rev bron 
till Allmänna gränd på Djurgården, elit vagnarna emellertid utgingo en-
dast på eftermiddagarna med en vagn var 10:de minut i vardera rikt-
ningen. Sträckan Grevbron-Allmänna gränd betingade ett pris av 10 
öre. Hela sträckan från Slussen till Djurgården kostade sålunda 30 öre. 

Den första vintern nalkades nu för spårvägstrafiken och det syntes 
ovisst, om trafiken skulle kunna upprätthållas i fullgod utsträckning, 
sedan snön börjat falla. Det var icke bara snömassorna, som hotade. 
Ä ven en annan fara låg nära. Det gällde, huruvida ett stadgande i 
den koncession, som beviljats bolaget av myndigheterna, skulle kunna 
fullgöras. Stadgandet lydde: 

)>12. När under vintertiden den för spårvägens bruk nödiga ren-
göring av spåren kan verka hinderlig för den allmänna trafiken genom 
att förstöra slädföret eller eljest vara till men för färden på gatorna, 
skola spårvagnarna utbytas mot andra lämpliga åkdon, vilka regel-
bundet h ållas i gång på samma linjer, som för spårvagnarna äro be-
stämda. Tidpunkten, då sådant ombyte skall ske och när spårvag-
narna åter må begagnas, bestämmes av överståthållarämbetet. )> 

Åtta täckta slädar inköptes för att möta nämnda behov, men de 
kommo aldrig till användning. 

T ill följd av snöhinder var trafiken inställd under den första vin-
tern endast under en dag i fyra timmar. Några år sen are, år 1881, 
var dock all trafik inställd under två dagar av samma orsak. 
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Gustaf Adolfs torg med gamla Operan 1877. 

Linjenätets utsträckning vid 1877 års slut har angivits å en dåtida 
karta över Stockholm, Bil. 1. 

Spårvägen utvecklades vidare. I det följande meddelas de vik-
tigaste data. 

1878 den 21 april öppnades för trafik linjen Raslagstorg-Grev-
bron-Allmänna gränd, vilken trafikerades under tiden 21 april-10 
oktober på sön- och helgdagar samt vardagar under eftermiddagarna 
med en vagn var 10:de minut i vardera riktningen. 

Den 22 juni förlängdes linjen Allmänna gränd-Roslagstorg från 
Roslagstorg över Trebackarlånggatan -Stora Badstugatan - Adolf Fred-
riks södra kyrkagata till Drottninggatan. Denna linjesträckning änd-
rades dock den 11 oktober samma år till den förutvarande och i stället 
förlängdes linjen Slussen-Roslagstorg med den senast byggda linje-
sträckan Roslagstorg-Drottninggatan, vilken betingade en särskild 
avgift av 10 öre. Härmed hade den blivande Ringlinjen börjat utformas. 
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Kungsholmslinj ens Hndstation vid Gustaf Adolfs torg 1879. 

Trafiken fortgick under år 1878 utan annat avbrott än under fyra 
dagar, 1-4 november, på linjen Gusta f Adolfs torg-Kungsholmstorg 
i anledning a y Eldkvarnens brand. (Å denna plats ligger nu Stock-
holms Stadshus) . 

1879 den1 december kunde sträckan Drottninggatan-Barnhusgatan 
- Klara Strandgatan- Tegelbacken tagas i bruk. Den sammanbands 
med linjen Slussen- Norrbro-Roslagstorg-Drottninggatan, varj ämte 
denna linje utsträcktes vidare på den förut befintliga spårsträckan 
Tegelbacken-Gustaf Adolfs torg. 10 öres avgift för sträcka n Raslags-
torg- T egelbacken-Gustaf Adolfs torg. 

Betalningsdistrikten hade under årets bötj an varit desamma som 
under föregående år, men då trafikinkomsterna under årets fyra första 
månader ej obetydligt understego inkomsterna uneler de motsvarande 
månaderna år 1878, beslöt styrelsen att försöksvis från börj an av maj 
månad sammanslå djurgårdsdistriktet med distriktet Norrbro-Grev-
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Vasabron omkring 1880. Bild ur Ny lllustrerad Tidning. 

bron och Roslagstorg-Grevbron, för att utröna om en billigare taxa 
kunde medföra ökad inkomst. Detta inträffade även, varför den änd-. 
rade taxan bibehölls. 

1880 den 14 juli kunde sträckan Tegelbacken-Vasabron-Lilla 
Nygatan- Slussen öppnas för trafik. Linjen Slussen-Norrbro-Ros-
lagstorg-Tegelbacken-Gustaf Adolfs torg avbröts vid Tegelbacken 
och fördes in på den nybyggda sträckan till Slussen, varigenom Ring-
linjen var färdigbildad. 

Taxegränsen vid Roslagstorg borttogs den 10 februari och när 
Ringlinjen öppnades för traflk - med en vagn var S:te minut i var-
dera riktningen - borttogs även taxegränsen vid Norrbro för denna 
linje, varigenom avgiften för färd på hela linjen blev 10 öre. Då 
Djurgårdslinjen under förmiddagarna trafikerade sträckan Slussen-
Grevbron behövde icke ny avgift erläggas vid taxegränsen på Norrbro, 
men den övriga trafi.ktiden, då linjen trafikerade sträckan Slussen-
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Norrbro friin Lejonbacken omkring 1880-talct. 

Allmänna gränd, bibehölls taxegränsen. Samtidigt med Ringlinjens 
öppnande infördes skyltar med olika färg på de olika linjerna. 

Vid 1880 års slut voro spårvägslinjerna tre, nämligen 
Ringlinjen, (gröna skyltar), 
Gustaf Adolfs torg- Kungsholmstorg, (gråa skyltar) och 
Slussen-Djurgården, (röda skyltar) . Dessutom hade under som-

rarna 1878-1880 linjen Roslagstorg- Djurgården trafikerats. 
1881 den 1 december öppnades för trafik en fjärde linje, Karl 

XII:s torg- Östra Trädgårdsgatan __:..Hamngatan - Norrmalmstorg-
Norrmalmsgatan - Södra Humlegårdsgatan -Sturegatan-Norra Hum-
legårdsgatan till Nybrogatan. Vagn avgick var 10:de minut i vardera 
riktningen. Avgift 10 öre. Samtidigt ändrades linjen Slussen-Djur-
gården till Karl XII:s torg- Djurgården. 

Från år 1881 fu1go linjerna följande benämningar: 
Ringlinjen, (gröna skyltar); 
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Djurgårdslinjens ;inds tation i AllmHnna gdind 1880-talct. 

Kungsholmslinjen, (gråa skyltar); 
Djurgårdslinjen, (röda skyltar); 
Ladugårdslandslinjen, (vita skyltar). 
1882 den 4 april Oyttades Ladugårdslandslinjens ändpunkt vid 

Karl XII:s torg till Norrmalmsgatans norra ände, mitt för Kungl. Bib-
lioteket, och Djurgårdslinjens ändpunkt från Karl Xll:s torg till Norrbro. 

Linjeändringen p å Ladugårdslandslinjen företogs för att undv ika 
den trängsel, som uppstod vid trafik med två linjers vagnar i den 
smala Norrmalmsgatan. Enär Ladugårdslandslinjen efter avkortn ingen 
blev endast 800 meter lång, vilken sträcka ansågs för kort för en avgift 
av 10 öre, infördes avgiftsfri övergång mellan denna linje och Ring-

. linjen. För att styrka rätten till övergång erhöllo passagerarna av 
konduktören en pollett, vilken av passageraren nedlades i betalnings-
bössan på övergångslinjen. Polletterna voro olika för båda linjerna. 
Detta var första gången övergång tillämpades vid Stockholms spårvägar. 
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Kyrkogårdslinjens ändpunkt vid Haga södra grindar 1886. 

Den 11 m aj förlängdes Kungsholmslinjen i Handtverkaregatan 
till Pilga tan. 

För Djurgårdslinjen flyttades den 1 december 1882 ändpunkten 
vid Norrbro till Norrmalmstorg. 

Vid 1882 års slut hade linjenätet följande utsträckning: 

Ringlinjen: Slussplan- Roslagstorg-Slussplan. 
L adugårdslandslinjen: Norrmalmsgatan- Nybrogatan. 
Kungsholmslinjen: Gustaf Adolfs torg-Pilgatan. 
Djurgårdslinjen: Norrmalmstorg-Allmänna gränd. 

Under åren 1883-1885 pågick trafiken efter orubbad plan. 
1886 den 4 februari beslöts, att under vintermånaderna, då ång-

slupsförbindelsen mellan Strömparterren och Alkärret på Djurgården 
var avbruten, förmiddagstrafik å Djurgårdslinjen, vilken hittills på 
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vardagarna trafikerats endast på eftermiddagen, skulle uppehållas med 
två spårvagnar, med avgång var 20:de minut. 

Den 20 juli öppnades linjen Norrtullsgatan (vid Surbrunnsgatan) 
till Haga södra grindar. Vagn avgick var 10:de minut. Avgift 10 öre. 

Den 8 november öppnades för trafik linjen Stora Badstugatan (vid 
Tegnersgatan)-Surbrunnsgatan tillNorrtullsgatan. Linjen 
med den förut befintliga linjen till Haga, varefter båda linjesträckorna 

i "l 
Stocl<hoYms 

Nya Spårvägs 
Aktie-Bolag 

10öre. 

bildade en linje, som benämndes Kyrkogårdslinjen. 
Vagn avgick var 10:de minut i vardera riktningen 
och utgjorde avgiften för sträckan Tegnersgatan-
Norrtull 10 öre och Norrtull-Haga 5 öre. 

För att kunna kontrollera om passageraren be-
talt 10 eller 15 öre lämnade kusken vid avgiftens 
erläggande en biljett, å vilken var påtryckt 10 eller 

Biljett ä Kyrko- 15 öre. Biljetten återlämnades till kusken vid av-
gårdslinjen 1886· stigandet. Biljetterna, de första som användes vid 

spårvägen, voro tryckta i rullar, som förvarades i en cylinderformad 
hylsa, vilken kusken bar i en rem över axeln. 

Under år 1886 ändrades namnet Ladugårdslandslinjen till Öster-
malmslinjen. 

Med anledning av det hastigt tillväxande invånareantalet på Sö-
dermalm samt den fullkomliga bristen på trafikmedel i de inre och 
längre bort liggande delarna av Maria och Katarina församlingar, 
hade några för stadsdelarna intresserade personer år 1885 ingått till 
stadsfullmäktige med begäran om att få anlägga spårväg å vissa 
linjer på Södermalm. Den 7 augusti 1885 fastställde överståthällar-
ämbetet stadsfullmäktiges beslut av den 16 juni samrna år, vari med-
delades tillstånd åt sökandena att på 40 år få anlägga spårvägar å 
följande linjer: 
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En linje från Hornskroken längs Hornsgatan förbi Adolf Fred-
riks torg, vidare längs detta torgs östra sida i S:t Paulsgatan-Björn-
gårdsgatan och Maria Högbergsgata till Götgatan och i denna gata 
till Sandbergsgatan (n uv. Gotlandsgatan); 

en linje i Hornsgatan från östra sidan av Adolf Fredriks torg 
till Repslagaregatan; 

en linje i nuvarande Folkungagatan till Tjärhovs-Tvärgatan (nuv. 
Erstagatan) 

och en linje från· järnvägen ( Strandgatan längs Mälaren och 
uppfartsvägen därifrån till Hornsgatan. 

Den 1 april 1886 erhöllo koncessionsinnehavarna stadsfullmäk-
tiges medgivande att överlåta rättigheterna på Stockholms Södra 
Spårvägsaktiebolag, vars bolagsordning var av Kungl. Maj:t fastställd 
den 12 mars 1886. Den 29 april 1886 utökades koncessionen att även 
gälla sträckan från Repslagaregatan i Hornsgatan och Brunnsbacken 
till Karl Johans torg. 

Omöjligheten av att med hästspårvagnar trafikera linjen Slussen 
-Hornskroken ledde till beslut att å denna linje ängspårvagnar skulle 
komma till användning. 

Den 11 augusti 1887 öppnades å Södermalm följande linjer för 
trafik: 

med ängspårvagnar linjen Slussen-Hornskroken; 
» hästspårvagnar >> Adolf Fredriks torg-Tjärhovs-Tvär-

gatan. 
V agnarna av gin go var S:te minut. Avgift 10 öre med avgiftsfri 

övergång mellan de båda linjerna. Polletter användes härför. 
Stockholms Dagblad skriver om ängspårvagnarna den 12 augusti 

1887: 
»Spårvagnarna i och för sig äro ingen märkvärdighet, vi ha 

hunnit bliva vana därvid för länge sedan. Men Söder har i detta 
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Karl Johans torg 1888. Ångspärvagn och vändskiva. 

fall en avgjord överlägsenhet framför det övriga Stockholm. Det har 
m ed ens utan övergångar tagit nutidens mäktige hjälpare, ångan, i 
sin tjänst och visar oss huru i en kanske icke långt avlägsen framtid 
stadens kommunikationsväsende kommer att taga sig ut. 

N i passerar Slussen - naturligtvis har ni för att komma dit 
begagnat er av det norra spårvägsbolaget - och stiger in i den rym-
liga och eleganta ångspårvagnen, som väntar på andra sidan. Vag-
nen sätter sig i gång, ni drar en suck av lättnad vid tanken på att 
inga uttröttade hästar måste draga er upp för den starka stigningen 
och känner er med rask fart föras Hornsgatan fram. 

Det är dock en skön känsla att veta, att inga spj ärnande hästar be-
höva anstränga sig till det yttersta för att sätta den tunga kolossen i 
rörelse och ni ondgör er icke det ringaste över den digra frun, som 
hejdar vagnen mitt i backen. Det går ju så lätt alltsammans. Han 
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där framme - kusken eller rättare lokomotivföraren - gör en rö-
relse med handen - ni stannar. Han gör en till, och utan ansträng-
ning bär det av vidare. 

Betrakta era talrika medpassagerare. Samma känsla, som be-
härskar er, återspeglar sig i deras drag, idel solljus och belåtenhet 
överallt. Måhända beror det på att saken är .så ny och till följd 
därav rolig, men hör på konversationen till höger och vänster, och 
litet varstans skall ni få höra uttryck, som komma er att förmoda, 
att ni kommit in i ett sällskap av uteslutande cljurskyclclsvänner. 

Men ängspårvagnen går vidare, passerar Adolf Fredriks torg och 
lämnar av de passagerare, som med vanliga, av hästar dragna spår-
vagnar skola fortsätta åt Katarinatrakten. Han möter vid varje väx-
ling andra vagn ar, stannar vid Bellmansgatan, Timmermansgatan, 
Torkel Knutsons gata och Ringvägen, sätter sig igång med samma 
lätthet och fördjupar sig på de avlägsna delar av Hornsgatan, där 
man för några år sedan väl icke kunnat drömma om att någonsin i 
tiden få spårvagnar, mycket mindre sådana som gå med ånga. Och 
sålunda, inom en kvarts timmes tid, befinner ni er ända bort vid 
Hornskroken, dit ni aldrig varit och dit ni kanske ej heller någonsin 
kommit, om icke ängspårvagnen varit. 

Men olägenheterna, frågar ni? J a, de skulle väl ligga i de hin-
der för elen övriga traf-tken, som ängspårvagnarna åstadkomma, i 
skrämda hästar och därav följande obehag, för att icke tala om olycks-
händelser. Farhågorna ligga nära till hands och hava stöd för sig 
genom underrättelser från utländska städer, där ängspårvagnen in-
förts. Emellertid ser det ut som om våra hästar fått en släng av den 
nordiska flegman. Visserligen äro de något oroliga, då de möta den 
framilande vagnen, men det förefaller, som om den nye konkurrenten 
varken skulle vara dem obehaglig eller fruktansvärd. 

Men en olägenhet kvarstår dock alltid. Husvärdarna utefter 
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Tegnersgatan 2 a, b och c, där Stockholms Nya Spärvägsaktiebolags och Aktiebolaget 
Stockholms Spärvägars huvudkontor sedan 1887 varit inrymt. 

Hornsgatan lära vara mycket bekymrade för sina fönsterrutor och 
gardiner till följd av den stundtals tämligen starka rök, som ängvag-
nen giver ifrån sig.» 

* 
Där nu Aktiebolaget Stockholms Spårvägars huvudkontor är be-

läget, stod vid tiden för spårvägens tillkomst i hörnet av Roslagstulls-
gatan och Trebackarlånggatan ett tvåvånings vitrappat stenhus, som 
dittills använts som folkskola (se bilden å sid. 107). Sedan Stockholms 
Nya Spårvägsaktiebolag år 1876 förvärvat byggnaden, användes den-
samma till kontor och bostad åt personal vid bolaget och var skolan 
fortfarande under första spårvägstiden kvar i huset. Till år 1884 fick 
denna byggnad kvarstå, då den revs för att lämna plats för det nu-
varande huset. Under byggnadstiden förhyrdes lokal för bolagets 
kontor vid Norrmalmstorg. Inflyttning i det nya huset påbörjades år 
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1885, och när det i september 1887 var helt färdigt, upptogos lägen-
heterna av dels bolagets kontor och dels personal tillhörande bolaget. 
Huvudkontoret har allt sedan dess varit förlagt till denna byggnad. 

Spårvägsnätets utsträckning vid 1887 års slut är angiven å Bil. 2. 
1888 den 21 juni förlängdes ängspårvagnslinjen från Hornskroken 

genom Brännkyrkagatan till HornstulL 
Den 28 juni bestämdes avgiften till ·JO öre för färd på Kyrko-

gårdslinjen från Odenplan till Haga grindar. Denna linje hade tidi-. 
gare under året flyttats från Surbrunnsgatan till nyanlagda spår i 
Odengatan mellan Stora Badstugatan och Odenplan. 

Den 10 augusti förlängdes Östermalmslinjen i Karlavägen från 
Grevgatan till Artillerigatan. 

1889 den 15 juli öppnades för trafik linjen Kungsgatan (vid Drott-
ninggatan)-Nya Kungsbron-Fleminggatan till S:t Eriksgatan med 
vagn var 10:de minut och 10 öres avgift. Linjen benämndes Norra 
Kungsholmslinjen; förutvarande Kungsholmslinjen Gustaf Adolfs torg 
-Hantverkaregatan kallades härefter Södra Kungsholmslinjen. 

Den 25 oktober flyttades ändstationen Adolf Fredriks torg å linjen 
Adolf Fredriks torg-Tjärhovs Tvärgatan till Ragvaldsgatan (vid 
Hornsgatan). Spåren på sträckan Adolf Fredriks torg-S:t Pauls-
gatan-Björngårdsgatan-Högbergsgatan flyttades därvid till Ragvalds-
gatan-S:t Paulsgatan-Götgatan. I samband med denna förändring 
erhöllo passagerarna på denna linje-Katarinalinjen-tillåtelse att 
avgiftsfritt använda sig av en fätja, som gick mellan Ragvaldsbro och 
Köttorget. Ångslupsbolaget erhöll av södra spårvägsbolaget viss 
ersättning för varje spårvägstrafikant, som använt färjan. Samtrafiken 
med färjan pågick till dess den elektriska driften infördes. 

Som det vid Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag efter ett par 
års verksamhet visat sig, att trafikinkomsterna ej täckte driftskostna-
derna, beslöts, att taxan från och med den 1 mars 1890 skulle höjas 
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Tvåspänd hästspårvagn med hjälph1ist vid Norrtull 1890-talet. 

från 10 till 12 öre med avgiftsfri övergång mellan de båda linjerna. 
Denna taxehöjning visade sig emellertid icke medföra åsyftad verkan, 
varför zontariff infördes den 1 september samma år. Denna bibehölls 
sedan till 1 januari 1892. Avgifterna voro följande: 5 öre för en zon, 
10 öre för två zoner samt 12 öre för tre zoner. Spårvägslinjerna voro 
enkelspåriga med mötesplatser, och zonindelningen hade uppgjorts 
med ledning av dessa mötesplatser. Vid resa inom en zon fick man 
passera ett mötesspår och fortsätta till det nästföljande; vid resa på 
två zone·r fick man passera tre mötesspår och fortsätta till det fjärde; 
tre zoner omfattade hela linjen. För kontroll infördes biljetter, tryckta 
i rullar. 

Då icke heller genom detta taxesystem södra spårvägsbolagets 
ekonomiska ställning förbättrades, uppläts trafikeringen av det södra 
spårvägsnätet genom kontrakt av den 31 december 189"1 till ett nybil-
dat bolag, Södra Spårvägarnas Trafikaktiebolag, v ilket sedan bedrev 
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Utryckning från stallgården vid Roslagstullsgatan 1890-talct. 

rörelsen till den 1 maj 1900, då den åter övertogs av Stockholms Södra 
Spårvägsaktiebolag. Det nya bolagets första åtgärder voro dels att 
avskaffa zontariffen och åter införa enhetstariff med avgiftsfri över-
gång och dels att minska trafiktätheten från s-minuters- till 71/ 2-mi-
nuterstrafik. A v giften sattes till 10 öre och S öre för barn under 10 
år. Vid köp av 100 polletter lämnades 10 % rabatt. 

1891 den 1 april förlängdes Norra Kungsholmslinjen från Fleming-
gatan genom S:t Eriksgatan till Drottningholmsvägen. 

Den 21 juli förlängdes Östermalmslinjen i Kartavägen från Artille-
rigatan till Karlaplan. 

Under år 1892 började Ringlinjens södergående vagnar föras från 
Tegnersgatan genom Luntmakaregatan till Fredriks Kyrkogata 
i stället för genom Stora Badstugatan. Ä ven så flyttades linjen från 
Biblioteksgatan söder om Stureplan till nyanlagda spår Stureplan 
Birger Jarlsgatan-Nybroplan-Hamngatan till Norrmalmstorg. 
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SpärvUgsstationen vid Tegnersgatan 1890-talet. 

1894 i september träffades överenskommelse mellan Stockholms 
Nya Spårvägsaktiebolag och Stockholm-Rimbo järnvägsaktiebolag, 
vilket senare bolag genom oförutsedda omständigheter urståndsatts 
att enligt beräkning kunna vid månadens början öppna trafik på 
den elektriska banan Humlegårdsgatan-Östra stationen, att två av 

.l 
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Övergängsbiljett 1894. 

spårvägsbolagets större vagnar skulle för-
ändras till järnvägens smalare spårvidd och 
provisoriskt mot en ersättning av 15 kronor 
per vagn och dag uppehålla trafik från Humle-
gårdsgatan genom Engelbrektsgatan till Östra 
stationen. Vagnarna drogos av tre hästar 
vardera och kördes av spårvägens kuskar. 
Avgifterna upptogos av järnvägens konduk-
törer (10 öre) . Denna trafik uppehölls om-
kring ett halvt år. 



Norrbro 1890-talet. 

Den 1 oktober infördes avgiftsfri övergång mellan de båda 
Kungsholmslinjerna och Ringlinjen, och erhöllo passagerarna över-
gångsbiljetter av konduktören för att styrka sin rätt till övergång. 
För övergången mellan Ringlinjen och Östermalmslinjen bibehöllos 
polletter. 

Den 28 novem-
ber öppnades för tra-
fik linjen Norra Ban-
torget-Torsgatan-
Odengatan till Norr-
tullsgatan. Linjen 
kallades V asastads-
linjen. V agn avgick 
var 10:de minut. A v-
gift 10 öre med rätt Övergångsbiljett för 2 ombyten 1895. 
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Stockholmsutställningen 1897. Spårvägen framdragen över den provisoriska träbron, 
som anlagts tinder den nya brons byggande. 

till avgiftsfri övergång till och från Norrtull med Kyrkogårdslinjens 
vagnar. Övergångsbiljetter användes. 

1895 den 1 april infördes avgiftsfti övergång mellan å ena sidan 
Vasastadslinjen och Kyrkogårdslinjen söder om Odenplan samt å 
andra sidan Ringlinjen och Östermalmslinjen. Genom detta med-
givande blev det möjligt att befara tre olika linjer för 10 öre, t. ex. 
från Östermalmslinjen till Ringlinjen och från denna linje till Norra 
Kungsholmslinjen. Polletterna för ombyte till och från Östermalms-
linjen avskaffades och perforerade dubbelövergångsbiljetter infördes. 
A v dessa avrev konduktören på den första övergångslinjen halva 
biljetten och konduktören på den andra övergångslinjen emottog och 
makulerade den andra biljetthalvan. Övergångsresa till och från 
Kyrkogårdslinjen norr om Odenplan var dock belagd med särskild 
avgift enligt följande taxa: 
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Riddarhustorget 1899. 

För resa över eller från Ringlinjen till Norrtull ......... 15 öre 
>> >> » >> >> >> >> Haga .. . . . . . . .. . . 20 >> 

Den 1juli infördes s-min u terstrafik på de båda Kungsholmslinjerna. 
Under år 1896 fl yttades spåren för Ringlinjen från Birger j a rls-

gatan- Nybroplan- Hamngatan- Norrmalmstorg till Birger j a rlsgatan-
Smålandsgatan-Norrmalrnstorg och likaledes från Biblioteksgatan 
och Humlegårdsgatan till Birger j arlsgatan mellan Stureplan och 
Engelbrektsplan. Å Östermalmslinjen flyttades spåren från Humle-
gårdsgatan till Sturegatan och Stureplan. 

1897 den 5 oktober sammanbundos Norra och Södra Kungs-
holmslinjerna över Fridhemsgatan till en gemensam linje, benämnd 
Kungsholmslinjen, med följande sträckning: Gustaf Adolfs torg- Hant-
verkaregatan-Fridhemsgatan- Fleminggatan - Kungsgatan (vid Drott-
ninggatan). A v gift 10 öre för hela linjen. 
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1898 den 1 januari utsträcktes Östermalmslinjen från Karlaplan 
genom Narvavägen-Strandvägen till Norrmalmstorg. 

1900 leddes Ringlinjens norrgående vagnar genom Munkbrogatan 
från Komhamnstorg till Riddarhustorget 

Samma år förändrades Kyrkogårdslinjens benämning till I:Iaga-
linjen. 

År 1900, det sista året, innan elektrifieringen började genomföras, 
hade spårvägsnätet i Stockholm den utsträckning, som angives å Bil. 3. 

Fullsatt. Bild ur Söndags-Nisse 1901. 

År 1901 infördes den elektriska spårvägsdriften å Södermalm. 
Den först elektrifierade sträckan var Hornsgatan mellan Ragvalds-
gatan och Ringvägen och framgick där det första elektriska tåget den 
5 september 1901. Övriga linjesträckor anlades snart härefter, och var 
redan den 16 november samma år den elektriska driften 
införd å hela spårvägsnätet å Södermalm. 

Den 16 oktober utsträcktes Katarinalinjen från Erstagatan till 
Tegelvikstorget. 

30 



Motorvagnar å Karl J ohans torg 1901. 
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Övergångsbiljett 1902. 
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Våröversvämning på Mälanorget 1904. 

1902 den 11 juli flytta-
des V asastadslinjen från Tors-
gatan- Odengatan-Odenplan 

y·· ;1 till Dalagatan-Odengatan-
(1· 

11 ( , Odenplan. 
År 1903 började arbetet 

:::::::::... \ m ed elektrifiering av det norra 
} spårvägsnätet, och den 13 feb-

Förspannspojkc. 
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ruari 1904 framgick den första 
elektriska spårvagnen i trafik 
på Norr å sträckan Norra 
Bantorget- Odenplan- Haga. 
Dessförinnan hade sträckan 

Bild ur Söndags-Nisse 1901. Tegnersgatan-Roslagsgatan till 



Den s is ta h listspån·agnen 10 februari 1905. 

Ingemarsgatan anlagts och använts som övningssträcka för personalen 
på de elektriska vagnarna. 

Under ,år 1904 och början av år 1905 fullföljdes elektrifieringen 
och den 10 februari 1905 gick den sista hästspårvagnen i Stockholm 
i trafik - å sträckan T egelbacken-Fridhemsgatan. 

Bild ur Söndags-Nisse 1906. 
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När den sista hästspårvagnen försvann, försvann även ett folknöje, 
som särskilt varit mycket omtyckt av det unga släktet, nämligen de 
s. k. förspannen. I de största stigningarna på Stockholms gator voro 
särskilda hjälphästar stationerade, såsom t. ex. i Sturegatan, Oden-
gatan från Stora Badstugatan till Odenplan, Kartago backe i Hant-
verkaregatan. Förspannet, en eller två hästar, fördes av en förspanns-
pojke, vilken hade till uppgift att, när vagnen med god fart nalkades 
backens början, hoppa upp på spårvagnens fotsteg och haka fast 
hjälphästens draglina i spårvagnen, varefter ekipaget ofta i karriär . 
forcerade backen. . . 

I och med den elektriska driftens införande på norra nätet er-
höllo linjerna nummer. Under tiden före elektrifieringen hade inga 
bestämda hållplatser funnits, utan kusken hade stannat vagnen när 
några passagerare önskat stiga på eller av. När den elektriska driften 
började, infördes bestämda hållplatser, angivna med hållplatstavlor. 

1904 den 13 februari avskaffades tilläggstaxan till Haga. 
1904 den 1 oktober utsträcktes Djurgårdslinjen från Allmänna 

gränd tiJl Bellmansro. 
- - - ...... = s Gäller elldast vid ocb m ed lliistkom-

m.IUJde _!l atta valtlJ. F ötverl tas 
fil 
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Övergångsbiljett 1904. 
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1905 den 11 februari utsträcktes Kungsholmslinjen från Fridhems.:. 
gatan till Mariebergsgatan. 

Den 20 mars öppnades linje 5 för trafik, Norra Bantorget-
Dalagatan-Karlbergsvägen-Karlberg. 

Den 1 maj öppnades linje 6, Sturegatan (vid Valhallavägen)-
Sturevägen-Värtan. Linjen förlängdes i Sturegatan till Stureplan 
den 20 augusti. 

Den 1 september öppnades å Södermalm en ny linje, Skanstulls-
linjen, med sträckning Södra Bantorget-Götgatan-Skanstull. 

Den 1 november förlängdes linjen i Roslagsgatan från Ingemars-
gatan till Solnavägen. 

Den 22 december öppnades för trafik en under året anlagd linje 
i Sibyllegatan mellan Nybroplan och Valhallavägen, vilken sträcka 
blev en del av linje 4. 

Ytterligare en del ändringar i linjeföringen verkställdes i sam-
band med införande av den elektriska driften, och omfattade vid 1905 
års slut de norra och södra spårvägsnäten följande linjer: 

DET NORRA NÄTET. 

Linje 1. Ringlinjen (gröna skyltar). 
>> 2. Ringljnje: Mariebergsgatan-Tegelhacken- Strandvägen-Djur-

gårdsbron-Karl a vägen -Sturegatan-Tegnersgatan-Olovs-
gatan-Kungsgatan-Fleminggatan-Mariebergsgatan (vi ta 
skyltar). 

>> 3. Haga-Vasagatan-Slussen-Norrmalmstorg- Roslagstull (röda 
·skyltar) . 

» 4. Norrmalmstorg - Sibyllegatan- ValhaHavägen -Odengatan-
S:t Eriksplan (blåa skyltar). 

» 5. Norra Bantorget-Karlberg (gula skyltar). 

35 



/ 

»Den sjuarmade mannen». Bild ur Söndags-Nisse 1904. 

Linje 6. Stureplan-Värtan (röda skyltar med gröna kanter). 
>> 7. Norrmalmstorg-Djurgården (blåa skyltar med gula kanter). 

Avgift 10 öre med en fri övergång mellan samtliga linjer utom 
linje 7. På vissa sträckor fri övergång till två linjer. 

DET SÖDRA NÄTET. 

Linje L Slussen-Hornstull (vita skyltar). 
>> II. Slussen-Ragvaldsgatan-Götgatan-Folkungagatan-Tegel-

vikstorget (röda skyltar). 
» III. Södra Bantorget-Skanstull (gröna skyltar). 

A vgi.ft 10 öre med en fri övergång. 
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:\Iotorvagnar ,·id I-laga södra g rindar 1904. 

1906 den 17 februari sammanbondos linjerna S, Norra Bantorget 
- Karlberg och 6, Stm:eplan-Värtan, till en linje, n:r S, Karlberg-
Dalagatan - Vasagatan-Gustaf Adolfs torg- Stureplan- Värtan. 

Den 1 mars inrättades å norra nätet s. k. arbetartågslinjer med 
trafiktid ;5,30-8 f. m. Linjerna blevo två, dels linje 3 i dess ordina-
rie utsträckning, med undantag för att arbetartågen även sedan Upp-
landsgatan börjat trafikeras fortfarande gingo i Dalagatan, och dels 
en ny linje, Värtan-Slussen-Hantverkaregatan till Fridhemsgatan, 
v ilken endast trafikerades kl. S,30-8 f. m. Vagn avgick var 10:de minut 
i vardera riktningen. Taxan var S öre för morgonresan med rätt till 
avgiftsfri övergång mellan båda linjerna samt dessutom rätt att vid 
avgiftens erläggande på morgonen för ytterljgare S öre erhålla en retur-
bilj ett, vilken gällde för återresa på eftermiddagen samma dag p å vissa 
sträckor av linjerna 1 - S. Bilje tter infördes, och konduktören använde 
icke betalningsbössa på arbetartågslinjerna. 
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Den 6 april bestämdes för det norra linjenätet, att ett barn under 
6 år fick medfölja äldre person utan särskild avgift. För två barn 
under 6 år erlades en avgift. 

Den 1 juli 1906 avskaffades de- hittills vid Stockholms Nya Spår-
vägsaktiebolag använda betalningsbössorna och biljettsystem infördes 
över hela linjenätet. Samtidigt avskaffades de växelpaket med växel-
mynt å. 1 krona, 50 öre och 25 öre, ·SOm hittills tillhandahållits, och 
konduktören växlade direkt ur växelKassan. Rabattbiljetthäften om 
11 rabattbiljetter till ett pris av 1 krona infördes. 

Det nya biljettsystemet, som bl. a. medförde anställande av bil-
jettkontrollörerna, väckte på sin tid icke ringa uppmärksamhet och 
mången trodde, att det icke skulle bli garnmalt - allra senast skulle 
det komrna bort på vintern, då konduktörerna blevo valhänta i kylan. 
Det motstod emellertid påfrestningen och i närvarande stund torde 
ingen, som har någon kännedom om hithörande förhållanden, önska 
bössorna tillbaka. 

1906 den 1 november ändrades linje 3 såtillvida, att den fördes 
från Norra Bantorget till Odenplan genom Upplandsgatan i stället för 
Dalagatan. 
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Övergångsbiljett 1906. 

38 



Den 15 december förlängdes linje 4 från S:t Eriksplan över den 
nybyggda S:t Eriksbron och vidare genom S:t Eriksgatan till Hant-
verkaregatan. 

1907 den 1 februari utbyttes rabattbiljetthäftena såsom svår-
hanterliga mot perforerade rabattkupongkort 

Den 26 oktober öppnades spårväg på sträckan Islinge-Hersby-
holm på Lidingön, vilken linje år 1909 utsträcktes till Kyrkviken. Spår-
vägen ägdes av Lidingö Trafikaktiebolag, men trafikerades av Stock-
holms Nya Spårvägsaktiebolag med dess personal och vagnar enligt 
gjord överenskommelse. Från Ropsten till Islinge fördes trafikanterna 
över Värtan med fätja. 

Den 1 december förlängdes linje 5 från Värtan till Ropsten och 
sträckan Elektricitetsverket-Ropsten belades med en avgift av 5 öre· 
Särskilda rabattkort å 1,50 kr. med 11 rabattkuponger för resa med 
linje 5 från Stockholm till Ropsten infördes. 

1908 den 1 januari inträdde Stockholms stad som delägare i 
Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag genom att övertaga halva aktie-
antalet. Samtidigt övertog bolaget den av Stockholms stad ny-
byggda spårvägen Skanstull- Enskede. 

1908 den 1 februari förlängdes linjen Slussen- Tegelviken till 
DanvikstulL 

Den 1'1 april utsträcktes linje 3, Haga- Slussen-Roslagstull, till 
Hagalund, och var därmed bötjan gjord till spårvägens förortslinje-
nät Avgiften för den nya sträckan Haga södra-Hagalund 5 öre. 
Rabattkort å 0,50 kr., innehållande 11 rabattkuponger för denna sträcka, 
infördes. 

Den 1 september borttogs spåret i Mariebergsgatan och linje 2, 
Mariebergsgatan-Djurgårdsbron- Mariebergsgatan, upphörde att vara 
ringlinje. 

Den 1 december flyttades tariffgränsen på linje 5, Karlberg-
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Gustaf Adolfs torg-Ropsten, från Elektricitetsverket till Hjorthags-
vägen (nuv. Kolaregatan). 

1909 den 1 januari förlängdes Skanstullslinjen från Södra Ban-
torget till Slussen och den 1 april från Skanstull till Kyrkogårds-
vägen i Enskede. Till att börja med måste vagnbyte företagas vid 
Skanstull, men sedan infördes direkta vagnar Slussen-Enskede. 

»Mannen som gör vad som faller honom in». Bild ur Söndags-Nisse 1906. 

Den 3 juni bestämdes för södra nätet, att avgift ej behövde be-
talas för barn under 3 år, medföljande äldre person. 

Under tiden 4 juni - 3 oktober var linje 7, Norrmalmstorg- Djur-
gården, förlängd ti ll Friesens park, där den avslutades med en stor 
slinga vid ingången till utställningsområdet. 

Den 16 juli infördes på Stockholms Södra Spårvägsaktiebolags 
samtliga linjer övergångsbiljetter i stället för polletter. 
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Från och med den 2 augusti överfördes v art 4:de tåg på linje S 

medelst ångfärja till Lidingön. 
Den 13 september öppnades för trafik sträckan Hagalund-Rå-

sunda. Trafiken up pehölls med en vagn, som avgick från ändstatio-
nerna var 20:de minut. Avgiften, 10 öre, upptogs i en betalnings-
bössa av föraren-konduktören. 

Den 1 november infördes arbetartågstaxa på Enskedelinjen kl. 
S,30-8 f. m. och den 1 december även på Hornsgatslinjen och Dan-
vikstullslinjen. Avgiften bestämdes till S öre med avgiftsfri övergång 
sp.mt rätt att för ytterligare s öre erhålla returbi ljett, gällande för åter-
resa samma dag kl. 4-7 e. m. Biljettsystem infördes för arbetartågs-
trafiken . 

Den 1 november borttogs tilläggsavgiften, S öre, för sträckan 
Hjorthagsvägen-Ropsten . 

1910 den 11 maj öpp11ades trafik på sträckan Råsunda- Sund-
byberg, varefter linje 3 fick sträckningen S,undb yberg- Slussen-Roslags-
tull. Avgifterna blevo på sträckan Haga södra grindar-Sundbyberg : 

Haga-Hagalund .. .. ....... .. ...... . S öre 
» -Sundbyberg ...... ...... ..... . 10 » 

Hagalund-Sundbyberg .... ... .. S )) 

Å sträckan Haga södra grindar-Sundbyberg ha sedermera upp-
repade taxeföränd ringar vidtagits. 

Under åren 1910 och 1911 anlade Aktiebolaget Södra Förstads-
banan tre spårvägslinjer från Liljeholmsbron till de delvis nyanlagda 
sydvästra förortssamhällena i Brännkyrka. Stockholms Södra Spår-
vägsaktiebolag, som åtagit sig trafikeringen, öppnade i augusti 1911 
trafik å samtliga tre linjer: 

Li ljeholmsbron-Hägerstens alle, 
)) - Tellusborg 

och )) -Midsommarkransen. 
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Avgiften bestämdes till 10 öre för enkel tur med avgiftsfri över-
gång mellan linjerna. Barn under 10 år 5 öre. 

Under de följande åren taxan på Södra Förstadsbanan änd-
rats ett flertal gånger. 

1911 den 24 november öppnades för trafik den nyanlagda delen 
av Kungsgatan mellan Stureplan och Hötorget. Efter att förut 
ha framgått från Stureplan via Birger Jarlsgatan-Tegnersgatan-

Bads tugatanJ 01 f '11 H'' f· d }' · 2 Luntmakarcgatan - o sgatan t1 o torget, ram rogs nu lllJe genom 
den nya Kungsgatan, varigenom linjen förkortades c:a 1,000 meter. 

Den 23 december 1910 hade Stockholms stad erhållit koncessio1;1 
att anlägga spårväg från S:t Eriksgatan till Alvik i Bromma socken, 
och sedan sträckan S:t Eriksgatan-Tranebergssund blivit färdigbyggd, 
öppnades den 14 mars 1912 trafik, som drevs av Stockholms spår-
vägar, å denna linjesträcka. Trafiken ordnades så, att var 4:de vagn 
(20 min. trafik) på linje 2 framdrogs till Tranebergssund. A v gift på 
den nya sträckan 10 öre. Vid köp av rabattkort 50 % rabatt. 

1913 den 1 maj utsträcktes linjen Liljeholmsbron-Hägerstens 
alle till Mälarhöjden. 

1914 den 1 februari öppnades för trafik linje IV å Södermalm: 
Slussen-Katarinavägen-Renstjärnasgatan (vid Folkungagatan). 

Sedan den nya pontonbron över Tranebergssund och spårvägs-
linjen å Brommalandet av Stockholms stad färdigställts, utsträcktes 
spårvägstrafiken den 28 maj 1914 till Alvik. Den 29 augusti samma 
år, sedan de den 18 maj 1914 koncessionerade linjerna Alvik-Äppel-
viken och Alvik-Uivsunda av Stockholms stad utbyggts, framdrogs 
trafiken till Äppelviken och insattes särskild vagn, som trafikerade 
linjen Alvik-Ulvsunda. 

Från den 3 augusti upphörde överförandet av spårvagnar på färjan 
mellan Ropsten och Islinge. 

Från den 17 november 1914 leddes den södergående trafiken från 
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Riddarhustorget till Kornhamnstorg genom Stora Nygatan i stället för 
genom Lilla Nygatan. 

1915 den 1 januari utsträcktes linje IV, Slussen-Folkungagatan, 
till Nytorget och den 1 maj i Skånegatan till Götgatan. 

Från den 9 juli leddes den norrgående trafiken från Kornhamns-
torg till Riddarhustorget genom Lilla Nygatan i stället för genom 
Munk.brogatan. 

Den 1 december utsträcktes Södra Förstadsbanans' linjer över 
den nya Liljeholmsbron till HornstulL 

1916 den 1 maj utsträcktes linje IV, Slussen-Götgatan, i Skåne-
gatan till Årstalunden. 

Den 1 september flyttades trafiken för södergående tåg från Lunt-
makaregatan till den nyanlagda Sveavägen, där förut den norrgående 
trafiken framgick. 

Den 31 december, när den 40-åriga koncessionen utlöpt, övertogs 
Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag av Aktiebolaget Stockholms Spår-
vägar. Det hade under koncessionstidens sista år livligt diskuterats, 
huruvida det gamla bolaget skulle få sin .koncession förnyad eller 
om Stockholms stad skulle övertaga driften eller på något sätt ingå 
som delägare i företaget. Den 2 juli 1915 beslöto stadsfullmäktige, 
att staden skulle inträda som delägare i ett nytt bolag, Aktiebolaget 
Stockholms Spårvägar, som för framtiden skulle handhava spårvägs-
driften, och skulle staden därvid erhålla halva aktiestocken som er-
sättning för beviljandet av koncessionen. Genom kontrakt av den 
18 april 1916 inköpte Aktiebolaget Stockholms Spårvägar av Stock-
holms stad de ovan nämnda spårvägslinjerna från S:t Eriksgatan till 
Appelviken och Ulvsunda att tillträdas den 31 december 1916. 

Med 1917 års ingång infördes avgiftsfri övergång från och till 
linje 7, Djurgårdslinjen. 
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Samtidigt upphörde spårvägsbolagets trafik på Lidingön och 
övertogs trafikeringen av Lidingöbanan av Lidingö Trafikaktiebolag. 

1917 den 1 januari utsträcktes linje III, Enskedelinjen, från Kyrko-
gårdsvägen till De gamlas väg. 

Den 1 februari inrättades en särskild Brommalinje , med vart-
annat tåg från Tegelbacken till Äppelviken och vartannat till Ulv-
sunda. 

Den 1 mars utsträcktes linje IV, Slussen-Årstalunden, Rosen-
lundgatan till Hornsgatan. 

På grund av den under kristiden uppkomna kolbristen i landet 
utfärdade Kungl. Maj:t den 13 mars 1917 en förordning om åtgärder 
för minskning av bränsleåtgången vid en del elektricitetsverk. Detta 
hade ti ll följd, att en avsevärd inskränkning i spårvägstrafiken i Stock-
holm måste genomföras från och med april 1917. 

Dessa inskränkningar bestodo dels i minskning av trafiktätheten, 
dels i att trafiken å söndagar igångsattes senare på morgonen och 
slutade tidigare på dels i indragning av alla de extratåg, 
som eljest brukade insättas under rusningstiderna och dels i indrag-
ning av vissa hållplatser. Ävenså infördes ståplatser i vagnarna och 
antalet plattformsplatser ökades. 

Efter ett år kunde dessa besvärliga trafikinskränkningar upphöra, 
sedan Stockholms elektricitetsverk erhållit energitillskott från Älv-
karlebyverket, och var trafiken åter i normala gängor i maj 1918. 

Sedan Aktiebolaget Stockholms Spårvägar år 1918 förvärvat 
Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag och samtidigt övertagit driften 
å Södra Förstadsbanans linjer, infördes elen 1 september 1918 biljett-
system på det södra linjenätet i likhet med det som förut tillämpats 
på det norra nätet. 
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1919 elen 1 januari omnumrerades linjerna på det södra linjenätet. 
Linje I, Slussen-Hornstu11, erhöll nr 10. 



Linje II, Slussen-Ragvaldsgatan-Södra Bantorget-Danvikstull, 
erhöll nr 9. 

» III, Slussen-Ragvaldsgatan-Södra Bantorget-Enskede, er-
höll nr 8. 

» IV, Slussen-Katarinavägen-Skånegatan-Hornsgatan, er-
höll nr 6. 

Den 27 april1919 höjdes avgiften för den ordinarie trafiken från 10 
till 1S öre, varvid dock infördes avgiftsfri samtrafik mellan de norra 
och södra spårvägsnäten vid Slussen. A v giften på arbetartågslinjerna 
höjdes från s till 10 öre för enkel resa samt från 10 till 1S öre för 
tur- och returresa. I samband härmed flyttades tariffgränsen på 
Sundbybergslinjen från Haga södra grindar ti ll Hagalund och tilläggs-
avgiften på Brommalinjen, nu benämnd nr 12, borttogs. Samma dag 
infördes arbeta1·tåg på samtliga linjer. 

Den 9 augusti infördes nattrafik å vissa linjer mellan kl. 12-2 
på natten med en taxa av 6S öre och ett tillägg för sträckan Hagalund-
Sundbyberg av S öre (efter den 1 december 1919 10 öre). 

Nattrafikslinjerna voro: 
Linje 3. Sundbyberg- Slussen- Roslagstull. 

» 4. Norrmalmstorg- Sibyllegatan- Odengatan till Hantver-
karegatan. 

>> S. Tegelbacken- Värtan. 
>> 7. Norrmalmstorg-Djurgården. 
>> 8. Slussen- Kyrkogårdsvägen (Enskedc). 
>> 10. Slussen-HornstulL 
» 1.2. Tegelbacken-Alvik. 

Den 1 oktober 1919 skedde ånyo en ökning av taxan genom höj-
ning av grundavgiften från 1S till 20 öre. Samtidigt höjdes avgiften 
för tur- och returresa å arbetartåg från 1S till 20 öre. 

Den 1 oktober 1920 fö retogs en ytterligare höjning av taxan, 
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och skedde i samband härmed en reglering av zonerna å ytterlin-
jerna. A v giften höjdes härvid från 20 till 25 öre för enkel färd, och 
belades dessutom övergångsrätt till annan linje med 5 öres övergångs-
avgift. A v giften för arbetartågstrafiken bibehölls oförändrad på f. m. 
med 10 öre för enkel färd, men rätten till returåkning på e. m. för 
lägre avgift avskaffades. Ä ven för arbetartågstrafiken infördes en 
tilläggsavgift av 5 öre för övergång. Avgiften för nattrafiken höjdes 
från 65 öre till 75 öre och 1 krona vid övergång. Mellan södra och 
norra näten medgavs fortfarande avgiftsfri övergång vid Slussen. 
Rabattkorten avskaffades samtidigt. 

Linjenätet indelades i taxehänseende en inre zon och följande 
ytterzon er: 

Linje 3 och 5. Haga södra grindar-HagaJund och Hagalund-
Sundbyberg, 

» 8. Slakthuset-De gamlas väg. 
» 12. Tranebergssunds västra-Äppelviken, 
,, 13. Tranebergssunds västra-Ulvsunda. (Fr. o. m. 1 oktober 

1920 från linje 12 avskiljd linje.) 
För färd enbart på ytterzon (ej Södra Förstadsbanan och sträckan 

Haga södra grindar- Sundbyberg) blev avgiften densamma som för 
inre zonen. För färd på ytterzon i förening med resa inom inre zonen 
blev avgiften densamma som för inre zonen med en tilläggsavgift av 5 öre. 

Å sträckan Haga södra grindar-Sundbyberg utgjorde avgiften 
10 öre för vardera av de två zonerna, såväl vid färd enbart i ytter-
zonen som vid gemensam färd i inner- och ytterzonerna. 

Södra Förstadsbanan, som under år 1920 förvärvats av Aktiebolaget 
Stockholms Spårvägar, var vid övertagandet indelad i följande zoner: 

Hornstull-Mälarhöjden 4 zoner: Grönbrink 
- Aspudd en, Aspudden-Hägerstens alle och Hägerstens alle-Mälar-
höjden. 
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Hornstull-Tellusborg 2 zoner: Hornstull-Grönbrink och Grön-
brink-Tellusborg. 

Hornstull-Midsommarkransen 2 zoner: . Hornstull-Grönbrink 
och Grönbrink-Midsommar kransen. 

Taxan å Södra Förstadsbanan, som vid övertagandet utgjorde 
10 öre för en zon, 15 öre för två, 20 öre för tre och 30 öre för fyra 
zoner, ändrades den 1 oktober 1920 till: för två zoner 10 öre samt för 
tre och fyra zoner 20 öre. 

Den allmänna rörelsen led vid denna tid stor brist på växelmynt, 
varför bolaget lät tillverka och genom konduktörerna försälja polletter 
å 25 och 30 öre, vilka gällde för enkel resa och övergångsresa på 
spårvagn. 

I samband med införandet av den nya taxan den 1 oktober 1920 
företogs viss omläggning av en del linjer i avsikt att: bereda trafi-
kanterna större möjlighet att begagna sig av enkel färd utan behov av 
den från sagda dag med avgift belagda övergången. 

Linjenätet fick härvid följande utseende: 
Linje 1. Lilla ringlinjen. 

» 2. Mariebergsgatan-Djurgårdsbron-Fridhemsgatan. 
» 3. Roslagstull-Slussen-Sundbyberg. 
» 4. Stora ringlinjen: Slussen - Norrmalmstorg- Sibyllegatan-

adengatan-Hantverkaregatan- Tegelbacken- Slussen. 
» 5. Karlberg-Gustaf Adolfs torg-Haga södra grindar. (Vissa 

tider av dagen till Sundbyberg.) 
» 6. Slussen-Katarinavägen- Skånegatan-Hornstull. 
» 7. Norrmalmstorg-Djurgården. 
» 8. Slussen- Ragvaldsgatan-Enskede (De gamlas väg). 
» 9. Slussen-Ragvaldsgatan- Danvikstull. 
» 10. Slussen- HornstulL 
» 11. Mariebergsgatan-Stureplan-Värtan. 
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Östra Slussgatan och östra s lussbroarna 1927. 

Linje 12. Tegelbacken-Äppelviken. 
>> 13. T egelbacken-Ulvsunda. 
>> 23. Hornstull-Mälarhöjden. 
>> 24. Hornstull-Tellusborg. 
» 25. Hornstuli-Midsommarkransen. 
>> 26. Kadberg-Slussen- Värtan. 
>> 27. Kornhamnstorg- Haga södra grindar. 

Arbetartåg infördes på samtliga linjer utom linje 12. 
1922. Sedan ombyggnaden av slussbroarna slutförts, anordnades 

från och med den 1 april genomgående trafik mellan de norra och 
södra stadsdelarna, och tillämpades från sagda dag en ny linjeplan av 
följande utseende: 
Linje 1. Ringlinjen. 

>> 2. Essingevägen- Djurgårdsbron - Mariebergsgatan. 
» 3. Haga södra grindar-HornstulL 
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Linje 4. Skanstull-Ragvalds-
gatan- Östermalm 
-Odenplan-Kungs-
holmen- Katarina-
vägen-Horns tull. 

)) S. Karl berg- Gustaf 
Adolfs torg-Haga 
södra grindar. 

)) 6. Roslagstull-Skans-
tull. 

)) 7. Norrmalmstorg-
Djurgården. 

)) 8. Slussen-Katarina-
vägen-Enskede. 

» 9. Karlberg-Ragvalds-
gatan-Danvikstull. 

)> 10. Värtan-HornstulL 
)) 11. Värtan-Mariebergsgatan. 
)) 12. Tegelbacken-Äppelviken. 
)) 13. Tegelbacken-Ulvsunda. 
)) 14. Roslagstull-Kornhamnstorg. 

Signaltorn vid Slussen 1922. 

)) 1S. Norra Bantorget-Sundbyberg. 
)) 16. Slussen-Mälarhöjden. 
>> 17 T. Slussen-Tellusborg. 
)) 17M. Slussen- Midsommarkransen. 

För trafikens dirigering över slussbroarna uppbyggdes ett signal-
torn, vilket togs i bruk den 21 juni 1922. 

1923 den 1 maj företogs följande taxesänkning: 
Grundavgiften för färd i ordinarie trafik sänktes från 25 till 20 öre 

med bibehållen s-öres avgift för övergång. I nattrafik sänktes av-
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giften från 75 till 40 öre och tilläggsavgiften för övergång från 25 
till 10 öre. 

Från och med den 1 maj tilläts, att hundar medtogos å spårvagn 
mot enahanda avgift som passagerare. 

Den 1 juni infördes rabattkort å 2 honor, innehållande 11 ra-
battkuponger. 

Den 1 oktober utsträcktes linje 12, Tegelbacken-Äppelviken, till 
Smedslätten. 

Den 27 oktober öppnades den nybyggda sträckan Södertäljevägen 
- Gröndal, vilken traflkerades av en ny linje, nr 18, Slussen-Gröndal. 

Den 6 november öppnades den nybyggda bandelen Midsommar-
kransen-Svandammsvägen-Tellusborg och sammanslogos därvid lin-
ierna 17 T och17M till en linje 17: Slussen-Midsommarkransen-T el-
lusborg. Spåret å den förutvarande Tellusborgslinjen -17 T- mellan 
Nybohov och T ellusborg upprevs därefter. 

Under år 1923 verkställdes försök med enmansvagnar, d. v. s. 
motorvagnar m ed endast en mans besättning. Vagnarnavoro utrustade 
med nödbroms, och skedde av- och påstigning över främre plattformen, 
där föraren vid påstigning upptog avgiften. Försöken gåvo till re-
sultat, att enmansvagnar icke utan avsevärda förseningar och besvär-
.- -- tigheter kunde användas i dag-
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trafik, men att de med fördel 
kunde användas i den glesare och 
svagare nattrafiken. Fr. o. m. den 
8 november 1923 ombesörja de 
nattrafik å vissa linjer. 

1924 den 14 j anuari öppnades 
linje 19, Karlaplan-Frihamnen, 
för 'trafik. Trafiken ombesörjes 
med en bensinmotorspårvagn och 
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Övergångsbi ljelt 1927. 

pågår endast vardagar. Banan och bensinmotorvagnen hava be-
kostats av Stock.holms stad genom fri hamnsnämnden. Aktiebolaget 
Stockholms Spårvägar ombesötjer trafiken och underhållet. 

Den 1 apri l företogs en ny taxesänkning - grundavgiften sänktes 
från 20 till 15 öre - och samtidigt skedde en omläggning i viss ut-
sträckning av taxesystemet, som därefter är ordnat sålunda. 

Hela spårvägsnätet indelas i taxehänseende i två zoner, innerzon 
och ytterzon. 

Den inre zonen begränsas av hållstationerna Roslagstull, Haga 
södra grindar, Karlberg, Mariebergsgatan, Essingevägen, Hornstull, 
Hammarbygatan, Danvikstull, Bellmansro och Ropsten. 

För färd endast inom en zon erläggas följande avgifter: 
Enkel resa Övergångsresa 

å vagn i dagtrafik 15 öre 20 öre 
>> » » nattrafik ..... ..... ...... ..... 30 » 40 » 

Vid sammanhängande färd inom två zoner utgår, jämte ovan 
stadgade avgifter för den första zonen, en till 10 öre nedsatt avgift 
för den andra zonen. 

Vid färd å förortslinje inom inre zonen i riktning mot ytterzonen 
skall tilläggsavgiften för andra zonen erläggas, även om resan icke 
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utsträckes utöver den inre zonen. Denna bestämmelse är tillkommen för 
att i möjligaste mån reservera förortsvagnarna för de förortsresande. 

Å Frihamnslinjen är avgiften 10 öre för enkel färd. Övergångs-
biljett mellan denna och annan linje utlämnas icke. 

Den lägre avgiften å de tidiga morgontågen - den s. k. arbetar-
tågstaxan - bortföll från den 1 april i samband med den nya taxans 
trädande i kraft. 

Rabattkort tillhandahållas för kr. 1: 50 med 11 kuponger att an-
vändas som betalning av 15-öresavgiften samt rabattkort a 70 öre 
med 11 kuponger, att användas som betalning av 10-öresavgiften inom 
andra zonen. För resa med en förortslinje mellan någon plats i 
staelens inre delar (inre zonen) och en inom yttre zonen belägen förort 
utgör således avgiften vid kontant betalning 25 öre och vid använ-
dande av rabattkort 20 öre. Försäljningen av de polletter a 25 och 
30 öre, som infördes den 1 oktober 1920, upphörde. 

1924 den 1 april sammanslogos linjerna 1, Ringlinjen, och 14, Ros-
lagstull- Kornhamnstorg, till en linje, benämnd linje 1, Ringlinjen, 
vilken erhöll följande sträckning: Slussen-Vasagatan-Barnhusga-
tan -Sveavägen -Odengatan-Roslagsgatan-BirgerJarlsgatan-Norr-
malmstorg-Slussen. 

Den 30 augusti utsträcktes linje 12, Tegelbacken-Smedslätten, 
till Ålstens gård. 

Den 20 september ändrades linje 2 såtillvida, att dess förutva-
rande ändpunkt vid Mariebergsgatan flyttades till korsningen av Frid-
hemsgatan och Drottningholmsvägen, elit tågen framföras från Fle-
minggatan genom S:t Eriksgatan. 

I enlighet med samtrafiksavtal mellan Norra och Södxa Lidingö-
banorna och spårvägsbolaget infördes den 1 mars 1925 i samband 
med den nya Lidingöbrons öppnande för spårvägstrafik de båda Lidingö-
banornas tåg från Ropsten till Humlegårdsgatan mellan Sturegatan och 
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Spårviigståg å s tads linje 1927. 

Engelbrektsplan. Den norra banan erhöll linjenumret 20 och den södra 
linjenumret 21. Trafiken upprätthålles på båda banorna med tåg var 
30:de minut. Taxa och biljettsystem på sträckan Humlegårdsgatan-
Ropsten äro desamma som på innerzonen på spårvägens förortslinjer. 

Samrna dag förändrades linje 11 såtillvida, att dess dittillsvarande 
ändpunkt vid Ropsten flyttades till Djurgårdsbron, dit tågen framfördes 
från Stureplan genom Birger jarlsgatan, Nybroplan och Strandvägen. 

Den 15 augusti 1925 öppnades trafik på den nyanlagda bandelen 
Engelbrektsplan- Engelbrektsgatan- Karlavägen- Uggleviksgatan-
Östra stationen och den 1 september på de nya bandelarna Sturegatan 
-Linnegatan-Grevgatan-Karlaplan och Norrtulisgatan-Vanadis-
vägen-Vanadisplan. 

Följande linjeförändringar v idtogas i samband härmed: Linje 5, 
Karlberg-Gustaf Adolfs torg-Haga södra grindar, ändrades såtillvida, 
att dess förutvarande ändstation vid Haga södra grindar flyttades till 
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Ä ndpunkten a,· spärvägs linje 12 med spårs linga vid iinds tationen Höglandstorget 1927. 

Östra stationen. Linje 11 ändrades sålunda, a tt den från stureplan 
framfördes Sturegatan-Linnegatan-Grevgatan till Karlaplan. 

En ny linje nr 14, Vanadisplan-Sveavägen-Stureplan-Djur-
gården, bildades genom sammanslagning av viss del av förutvarande 
linje 5 med linje 7. I samband h ärmed nedlades den ordinarie trafiken 
å linje 7, och trafikeras härefter linje 7 endast då behov därav föreligger. 

1926 elen 1 juli utsträcktes linje 8, Slussen- De gamlas väg, till 
Skarpnäck. 

Den 1 oktober utsträcktes linje 12, Tegelbacken-Ålsten, från 
Ålstens gård till Höglandstorget 

Från och med elen 1 april 1927 upphörde all spårvägstrafik på 
den av linjerna 4 och 9 trafikerade sträckan Södra Bantorget-Göt-
gatan-S:t Paulsgatan-Ragvaldsgatan- Hornsgatan. Linjerna 4 och 
9 framföras därefter från Slussen genom Katarinavägen till sina re-
spektive ändstationer Skanstull och DanvikstulL 

54 



Inre linds tation fö r förorts linjerna 12 och 13 vid Röd bodtorget 1927. 

Den 10 juli 1927, SO år efter den första spårvägslinjens öppnande, 
har Stockholms spårvägsnät nedan angivna utsträckning, vilken an-
gives å Bil. 4: 

Linje 1. 
)) 2. 
)) 3. 
)) 4. 
)) s. 
)) 6. 
)) 7. 

)) 9. 

STADS LI N J E R : 

Ringlinjen: Slussen- Odengatan - Slussen. 
Fridhemsgatan - Djurgårdsbron - Essingevägen. 
Haga södra grindar-HornstulL 
Hornstull-Odenplan- Skanstull. 
Karlberg-Gustaf Adolfs torg-Östra stationen. 
Roslagstull-Skanstull. 
Norrmalmstorg- Djurgården. 

(Trafikeras endast tillf:illigt som förstlirkningslinje till linje 14.) 
Karl berg-DanvikstulL 

» 10. Värtan- HornstulL 
» 11. Mariebergsgatan- Karlaplan. 
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Linje 14. Vanadisplan-Djurgården. 
>> 19. Karlaplan-Frihamnen. 

(Trafikeras endast vardagar.) 

FÖRORTSLINJER: 
Linje 8. Slussen-Enskede-Skarpnäck. 

>> 12. T egelbacken-Ålsten-Höglandstorget 
» 13. T egelbacken-Ulvsunda. 
» 15. Norr.a Bantorget- Sundbyberg. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

16. 
17. 
18. 
20. 
21. 

Slussen-Mälarhöjden. 
Slussen-Midsommarkransen-T ellusborg. 
Slussen-Gröndal. 
Humlegårdsgatan-Ropsten (K yr k viken). 
Humlegårdsgatan-Ropsten ( Gåshaga). 

Trafiktätheten å stadslinjerna uppgår till ett tåg i v ardera rikt-
ningen var 6:e minut. . För förortslinjerna varierar trafiktätheten å de 
olika linjerna mellan 10- och 20-minuterstrafik. Under de mest trafi-
kerade tiderna av dagen är tätare trafik anordnad å de flesta stads-
och förortslinjer. * 

Som av de.t föregående framgår, har taxan under de gångna 
50 åren undergått en mängd förändringar. Bortsett från detaljänd-
ringar, . som vid en mångfald tillfällen ägt rum, särskilt på förorts-
linjerna, har taxan i stort sett förändrats sålunda: 

1. Tiden före elen 27 april1919: å norra nätet 10 öres avgift med 
fri övergång till norra nätets linjer; å södra nätet 10 öres avgift 
m ed fri övergång till södra nätets linjer. Ingen övergångsrätt vid 
Slussen mellan norra och södra näten . 

2. Ticlen 27 april 1919- 30 september 1919: å norra nätet 15 öres 
avgift m ed fri övergång till norra nätets linjer; å södra nätet 15 öres 
avgift med fri övergång . till södra nätets linjer. Fri övergång vid 
Slussen mellan norra och södra näten. 
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3. Tiden 1 ok tober 1919-30 september 1920: å norra nätet 20 
öres avgift med fri övergång till norra nätets linjer; å södra nätet 
20 öres avgift med fri övergång till södra nätets linjer. Fri övergång 
vid Slussen mellan norra och södra n äten. 

4. Tiden 1 oktober 1920-31 mars 1922: å norra nätet 25 öres 
avgift med 5 öres tillägg vid övergång; å södra nätet 25 öres avgift 
med 5 öres tillägg vid övergång. Fri övergång vid Slussen mellan 
norra och södra näten. 

5. Tiden 1 april 1922-30 april 1923: taxan lika med föregående 
period, men norra och södra näten sedan den 1 april 1922 samman-
bundna vid Slussen. 

6. Tiden 1 maj 1923-31 mars 1924: avgiften 20 öre med 5 öres 
tillägg vid övergång. 

7. Efter 1 april 1924: avgiften 15 öre med 5 öres tillägg vid 
övergång. 

För att bereda skolungdomen billiga resor till och från skolan, 
infördes år 1911 å det norra nätet skolkort och h ade dylika n ågra år 
tidigare införts på det södra nätet. Dessa skolkort hava särskilt under 
senare år rönt en allt livligare efterfrågan och försåldes under år 1926 
ett antal av 10,657. Priset på dessa kort utgör för n ärvarande under 
höstterminen: 

för en linje ....... ..... ...... .. .... ..... ...................... 12 kr. 
>> två linjer .. ......... ......... ..... .... ... ... .... .. ... .... 16 >> 

» tre » 

under vårterminen: 
för en linje 

...... ........ .... ........................ ..... . 20 )) 

16 )) 
» två linjer ........ ... ... ........ ... ... ................ .. . 20 » 

» tre )) 24 )) 
Skolkorten betinga för närvarande samma pris å stads- och för-

ortslinjerna. 
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Norrbro 1890-talet. 

Passagerareantalets tillväxt under de gångna 50 åren framgår av 
den grafiska framställningen å sid. 58. Här nedan några förklarande 
ord till densamma. 

För tiden 10 juli-31 december 1877 är upptaget 1,193,078 passa-
gerare, v ilket gör 6,818 per dag. 

Såväl för detta år som för de följande åren under spårvägens första 
tid är att märka, att vissa av spårvägslinjerna voro indelade i betal-
ningsdistrikt och att en passagerare, som medföljde samma vagn från 
ett betalningsdistrikt in på ett annat, har räknats som en ny passa-
gerai·e. Allt efter som dessa taxegränser avskaffades bortföll denna 
dubbelräkning. 

De tre första åren visar passagerareantalet en mycket ringa till-
växt. År 1880 medförde emellertid en ökning av ej mindre än 55 % 
mot föregående år. Detta berodde till stor del på att Ringlinjen fär-
digbyggts under året, vilket medförde bl. a. förbindelse från Slussen 
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till T egelbacken via Vasabron. Under de närmast fö lj ande åren var 
ökningen av passagerareantalet påfallande liten. 1887 tillkom spår-
vägen å Södermalm. År 1897 utgjorde ökningen 40 %, vilken ökning 
dock till stor del berodde på den livliga rörelse årets konst- och in-
dustriutställning medförde. 

Införandet av den elektriska driften medförde, som framgår av 
tabellen, synnerligen kraftig trafikstegring. Krisåren 1916-1919 visade 
även en mycket stor passagerareökning, till en del beroende på den 
minskade tillgången på andra kommunikationsmedel. Vid j ämförelse 
mellan åren före och efter 1919 är den grafiska tabellen missvisande 
såtillvida, a tt före den 27 april 1919 de norra och södra linjenäten 
voro helt skilda i taxehänseende, varför en passagerare, som färdades 
mellan norr och söder, upptagits två gånger i passagerarestatistiken. 
Nämnda dag infördes emellertid avgiftsfri övergång meJlan de båda 
n äten, vilket medförde, att passagerare, som färdades på båda näten, 
därefter räknats endast en gång. 

Slutet av kri stiden 1920-1922 visar avsevärd minskning av spår-
vägstrafiken. Från och med 1923 har emellertid en fortgående trafik-
stegring inträtt, till stor del orsakad av de under åren 1923 och 1924 
genomförda taxesänkningarna. 

År 1926 uppgick antalet passagerare till 124,440,990, vilket utgör 
ett antal av i medeltal 340,934 befordrade passagerare pr dag. 

År 1877 utgjorde antalet resor per invånare och år 19, och ut-
gjorde år 1926 motsvarande antal 281. (Se grafisk tabell å sid. 60. 
Obs! Samma missvisning som å tab. för passagerareantalet å sid. 58.) 

Körda vagnkilometer framgå av grafisk tabell å sid. 62. 
År 1878 utgjorde antalet vagnkilometer 587,774 och har antalet 

stigit till 25,177,857 vkm för år 1926. 
Antalet hästar under tiden 1877- 1904 angives å den grafiska 

tabellen å sid. 63. 
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Godstrafiken, som infördes under år 1909 och under de första 
åren i betydlig utsträckning ombesö1jde transporter av byggnads-
material till förortsbebyggelsen, omfattar nu huvudsakligen trans-
porter av styckegods och paket i täckta godsvagnar. Förutom gods-
trafiken till förorterna, som för · närvarande är av ringa omfattning, 
handhaver spårvägen transport av kreatur i särskilda kreatursvagnar 
från kajen vid Söder Mälarstrand till Slakthuset i Enskede. 

Brevlådor befordras å spårvagnarna sedan år 1906, och äro för 
närvarande de flesta spårvägståg i Stockholm försedda med brevlådor. 

., 

Spårvägståg å förortslinje 1927. 
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SPÅRANLÄGGNING EN. 

Den skena, som 1877 nedlades i de första spårvägsspåren 
Stockholm och som sedan under c:a 10 å r användes vid nätets ut-
vidgning, utgjordes av en järnskena spikad å längsgående furusyllar, 
i sin tur utlagda på tvärsyllar (se fig. 1 å sid. 67). Skenvikten var 16,5 

kg. per m. skena. Arbetet med de första spårens nedläggning be-
skri ves i Aftonbladet den 4 maj 1877 så lunda: 

»De första spadtagen på den nya spårvägen togos i onsdags, då 
ett arbetslag bötjade å Ladugårdslands strandgata mellan Grevbron 
och Grev Magnigatan, i vars närhet bolaget har sitt materi alförråd 
upplagt, verkställ a förberedande jorclschaktningsarbeten. Dessa bestå 
däri, att stenläggningen på en bredel av omkring 7 fot upprives, var-
efter det underliggande jordlagret uppkastas åt sidorna, så a tt den 
härigenom bildade graven eller rännan erhåller ett djup av 1,s fot. 
Häre fter v icltogo de för körbanans fullbordande å terstående arbetena, 
vi lka tillgå sålunda, att gravens botten betäckes med ett några tum 
djupt sandlager, på vilket - ehuru med längre avstånd från var-
andra än vid vanliga järnvägsbyggnader - läggas tvärsyll a r. Ovanpå 
dessa fästas med vinkeljärn långsyllar, vid vilka de något över en tum 
tjocka skenorna fastspikas. Sedermera fyll as mellanrummen med grus, 
varefter slutligen stensättningen iordningställes, så att av spårvägen 
ingenting annat blir synligt än den i gatans plan liggande, omkring 
3 tum breda skenan med dess för hjulbasen avsedda fördjupning. 

På de mera trafikerade gatorna komma eksyllar a tt användas, 
men på övriga ställen, där spårvägen drages fram, anses syllar av 
ft1ru kunna begagnas.» 
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År infördes en ny skentyp, den s. k. Haarmannska typen, 
bestående av 2 st. sammanskruvade skenor av vignoltyp. Dessa 
skenor utlades i grusstoppning utan träunderlag. Hela spårnätet er-
sattes så småningom med dylika tvillingskenor, och var detta utbyte 
för hela dåvarande spårnätet utfört vid slutet av år 1893. 

Ännu vid tiden för införande av elektrisk drift vid spårvägen 
användes tvillingskenor, men då av något tyngre sort än förut. Vid 
b_örjan av 1900-talet användes sålunda tvillingskenor med en samman-
lagd vikt av 40 kg. per meter (se fig. 2). 

År 1904 nedlades första gången rännskenor av i huvudsak samma 
typ som de nu använda. Dessa första rännskenor vägde 45,o kg. 
per meter. 

Sedan dess hava rännskenor alltjämt använts till alla spår, som 
äro nedlagda i gator, men ha på grund av tyngre trafik skenor av 
större vikt måst tillgripas. Den sedan 1921 använda typen, som an-
gives å .fig. 3, väger 57,8 kg. per meter och tillverkas i längder om 15 
meter. Dessa skenor nedläggas på undergrund av stampat grus eller 
makadam, och äro de båda skenorna i spåret sinsemellan förbundna 
med spårhållare av plattjärn på 2,15 m. inbördes avstånd. 

jämsides med utvecklingen av skentyperna hava även skarv-
anordningarna förbättrats. Vid den först använda skentypen sak-
nades fullständigt skarvjärn. Den s. k. Haarmannska typen var för-
sedd med skarvjärn och fästes med ända upp till 10 st. skarvbultar. 
Nu använda rännskenor äro försedda med vinkelskarvjärn och fästade 
med 6 st. skarvbultar, en skarvanordning, som under senare åren emel-
lertid endast använts vid kurvor med mindre radier och vid anslut-
ning till växelsystem. Å alla övriga delar av spåren ha vid alla 
nyanläggningar och omläggningar sedan år 1921 skenorna svetsats 
med termit enligt Goldschmidts metod, varigenom alla de för trafiken 
besvärande skarvarna försvunnit. 
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F.8. 1. 
Jarnsk.tn.t pl Unssyll av 11'3 1877. 

F•g. 3. 
RQnnakeno. ov t.lål 1921. 

SpärvHg.;skcnor gata. 

Fog. 2 
Tv1lltngslo.ena o.v stål 1900. 
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Åren 1907-1908 anlades den första spårvägslinjen m ed vignol-
skenor, sträckan mellan Haga södra grindar och Hagalund, där sken-
läggningen utfördes med vignolräls av 20,0 kg. vikt per m. och blad-
skarvar. Sektion av denna skena angives å fig. 4. Å förortslinjerna, 
som därefter till huvudsaklig del anlagts å egen banvall, hava vignot-
skenor ständigt kommit till användning, och äro de under senaste åren 
nedlagda vignolskenorna försedda med vanliga skarvar med vinkel-

, 
F;g. 4. 

VIgnotakoM o.v slå! med bladskarv 190?. 
Fög. 5. 

V1 RnOil \ena av siM 1921. 

Vignolskenor :'\ förorts linjer. 

skarvjärn. Dessa skenor, som väga 32,75 kg. per meter, tillverkas 
15 meters längder och angives deras sektion å fig. s. 

* 
De först använda spårwäxlarna voro uppbyggda på samma pro-

filer som det då använda skenmaterialet, och hade växeltungan i regel 
samma radie som kurvan i övrigt. 

Från och med år 1911 infördes ett nytt system för spårväxlar, 
bestående i att såväl växelblock som korsningar utfördes i helgjuten 
mangan, och standardiserades samtidigt växelblocken med en enhetlig 
radie å växeltungan av 40,o m. 
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Sedan tiden för deras första införande hava manganväxlarna 
undergått väsentliga förbättringar, och är numera det med rännskenor 
lagda spårnätet försett med uteslutande manganväxlar. 

Vignolväxlarna hava följt utvecklingen av vignolrälstypen och 
ständigt vid spårvägen haft en standardiserad radie av SO,o m. 

Tegelbacken efter ombyggnaden 1926. 

Å stadslinjerna hava seelan år 1923 vid ett stort antal växlar 
införts elektriska omläggningsanordningar, manövrerbara av föraren 
å annalkande tåg uneler tågets gång. Dylika anordningar hava så-
lunda inlagts vid alla de växlar, som äro belägna mellan hållplatser, 
varigenom vunnits att tåget ej behöver stanna vid dessa växlar för 
omläggning. Omläggning av växeln verkställes av föraren på det 
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E lekLrisk omHiggningsanordning för spå rvHxel. Kontaktano rdning. 
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E lekt risk oml:iggningsanordning fö r spil.rviixel. Kopplingsschema. 
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Norrbro 1880-talet. Enkelspär med mötesspär. 

mot växeln kommande tåget sålunda, att när vagnen passerar kon-
taktledningsanordningen utan ström tillkopplad, omlägges växeln för 
gång åt vänster; passerar vagnen kontaktledningsanordningen med 
ström inkopplad, omlägges växeln för gång åt höger. Den elektriska 
omläggningsanordningen består av följande delar: 

1. kontaktledningsanordningen, som består av 3 st. paralieila 
skenor 2 och 3, vi lka ligga lägre än arbetsledningen 1, samt en ljus-
bågssläckare 4. Denna anordning placeras å kontaktledningen c:a 15 
meter framför växelspetsen; 

2. relä- eller kopplingsskåpet, bestående av en reläspole R, två 
kontaktlägen s och t samt kontaktarmen A. Skåpet placeras å en i 
närheten stående stolpe eller vägg samt har till uppgift att växelvis 
överföra strömmen till 2 elektromagneter; 

3. elektromagneterna El och E2 placerade i gatan bredvid 
växeln V och stående i förbindelse med denna genom en stångförbindning. 
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Förortslinje 12 mellan Ålstens torg och liöglands torget, anlagd 1926. 

Betongviadukt över Djupdalsvägen för förortslinje 12, anlagd 1926. 
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Vänthall, s törre typ vid Smedslätten, forortslinje 12, uppförd 1924. 

Vid strömlös förbifart ligger kontaktarmen A an mot kontakten 
s. Från arbetsledningen 1 går den relativt svaga magnetströmmen 
genom reläet R, som dock ej påverkas, till kontaktskenorna 2 och 
därifrån genom bygeln. till skenan 3 och sedan via s genoh1 mag-
neten E l, som omlägger växeln. Vid förbifart med ström inkopplad 
går den starka driftströmmen genom reläet R till skenorna 2 och där-
ifrån genom bygeln till vagnen och jorden. Reläet lyfter kontakt-
armen A mot kontakten t, och den från arbetsledningen över bygeln 
och skenan 3 gående strömgrenen passerar därvid magneten E2, som 
utför omläggningen i motsatt riktning. 

Under spårvägens första skede utbyggdes banan enkelspårig och 
inlades mötesspår på lämpliga platser, där vagnarna fingo invänta var-
andra. På grund av den ständigt ökade trafiken gjorde sig behovet av 
dubbelspår allt mer gällande, varför man påbö1jacle nedläggning härav 
år 1891, och var detta arbete å stadslinjerna fullständigt genomfört år 
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SPÅRNÄTETS UTVECKLING. 

HOI-t+H+H+-H+-HH--t-f-++H-+rt+H+H+-H'--1--t-f-++H+H+-H+-HHHHO 
IJS I+--hH--H-1--HH-H-1-H- H+H-+1-1--HH--H+t--t+t--t+H+H-+H--HH-+-l-HIJS 

IJOI++H-1-H-1--H-1--HH--HH-!++-IH----H+H+H+-H-t-+H+H+H-I=oH-1-+-HtJO 

1201-t+H+H+-H+-HH-+If-+-t-H+H+H+H+-H+-t-H-+H+H+-H+-HH--l12o 
llsl-t+H+H+-HH--HH--t-H--t-H-+t-++H+H+-HH--t-1-1-+H+H+-H+-Hrt-lus 
IIOI-ti-H-t-H-t--H-t---HH-T-H-+H-+H-t-H+H+-H-t--+H=t-H+H+-H+-Hf-HIIO 
105H-t--HH--HH-nH-+H+H-t-H-t---H-t-n-t--+IH-+H+H+-H-+-HH-+f-++H--1tos 

lO I-ti-t-ti-1-t-t-il-++1-tti+-H-ri-t+H-+11+-t-1-t-H-tt-l-r-H+-H+H-+f-++H'o 

o o 

Sammanlagd spärlängd vid slutet av åren 1877- 1926 angiven i kilometer 
enkelspår. 



V1inthall , m indre typ vid Enskcdc,·ägcn, förortslinje 8, uppförd 1924. 

1922. Å förortslinjerna linjerna 8, 12, 13 och 15 såväl vid första-
utbyggnaden som vid därefter verkställda förlängn ingar försetts med 
dubbelspår. Linjerna 16, 17 och 18 till dc sydvästra förortsområdena 
utbyggeles däremot vid första anläggningen enkelspåriga och hava 
ännu å de yttre delarna av dessa tre linjer dubbelspår icke utlagts. 

Totala spårlängden å spårvägsnätet var vid 1880 års slut 10,o 
km. Efter elen elektriska driftens genomförande år 1905 uppgick spår-
längden ti ll 61,7 km. och vid 1926 års slut till 146,5 km. Utökningen 
år från år av spårlängden under det gångna halvseklet framgår av 
v idstående grafiska tabell. 
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Untraverket från nedströmssidan 1918. 

LUFTLEDNING OCH STRÖM-
TILLFÖRSEL. 

Alltsedan elektrisk spårvägsdrift infördes i Stockholm, har för 
vagnarnas framdrivande använts 600 volts likström. 

För norra nätet har den erforderliga elektriska energien tidigare 
genererats vid Stockholms Elektricitetsverks ångcentral vid Värtan i 
form av trefasström av 6,000 volts spänning. 

Sedan Untraverket vid Dalälven trätt i verksamhet år 1918, sän-
des därifrån elektrisk trefasenergi av 100,000 volts spänning genom i 
höga järnmaster upphängda kopparledningar till Stockholms Elektrici-
tetsverks station vid Värtan, där den från Untraverket kommande 
energien nedtransformeras till 6,000 volt. 

Från Värtan distribueras därefter denna 6,000 volts energi genom 
i jorden nedlagda kablar till 7 stycken elektricitetsverket tillhöriga 
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understationer, där densamma 
i roterande maskiner omfor-
mas till 600 volts likström för 
spårvägsdriften. Från i under-
stationerna uppsatta instru-
menttavlor utskickas denna 
600 volts energi genom jord-
kablar, skyddade genom å in-
strumenttavlan uppsattaauto-
matiska strömbrytare och sä-
kerhetsmetaller, som avbryta 
strömleveransen till en kabel, 
så snart belastningen i den-
samma blir för stor. Dessa 
matarkablar sluta med å spår-
vägsstolpar anbragta ström-
brytare, vilka i sin tur äro Krafllcdningsstolpc å linjen Unlraverket -
anslutna till spårvägens kon- Stockholm 1918. 

taktledningar och medelst vilka således den elektriska energien tillföres 
desamma. Från kontaktledningarna, vilka uppbäras av tvärtrådar, 
.fästade vid särskilda stolpar av stålrör, fackverk eller betong eller 
mellan å husväggarna anbragta fästen, passerar strömmen genom å 
motorvagnarna placerade kontaktbyglar, som släpa mot ledningarna, 
genom regleringsapparater och motorer till rälsen, vilken genom vid 
densamma anslutna jordkablar återför strömmen till understationerna. 
Dessa återledningskablar äro anslutna till rälsen å samma platser, 
där de förut omnämnda matarkablarna äro anslutna till kontakt-
ledningarna. 

För att vid inträffande fel å kontaktledningarna i möjligaste m ån 
lokalisera felet äro ledningarna uppdelade i en mängd från varandra 

77 



helt skilda sektioner, var och en försedd med sin matarkabel. Vid 
fel på en sådan sektion kan därför spårvägsdriften fortgå å den övriga 
delen av nätet. Kontaktledningarna bestå å det inre nätet av koppar-
ledningar av 65 mm2 area och å ytterlinjerna av dylika av 100 mm 2 

area. För att minska förlusterna i ledningarna hava å senaste tiden 

Instrumenttavla för spårvligsströrn i Tules tationen, en av Elektricitetsverkets 
understationer, 1927. 

vid utbyte av utsliten kontakttråd å det inre nätet arean hos lednin-
garna ökats till 80 mm2. 

Det södra nätet erhöll från år 1901, då elektrifieringen där ge-
nomfördes, sin ström från en ångcentral inom en å spårvägens fastig-
het vid Ringvägen uppförd egen kraftstation. Då under kristiden ång-
centralen befanns otillräcklig, uppsattes i kraftstationen en motorge-
nerator, vilken omformade från Stockholms Elektricitetsverk erhållen 
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Maskinsal E lektricitetsverket vid Viirtan 1927. 

Rörsto lpar för kontaktledning 1927, a ll mlint· anviinda 1\ stadslinjerna. 
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Fack verksstolpe för kontaktledning å förorts-
linje 15 mellan Råsunda och 

Sundbyberg 1927. 

6,000 volts trefasenergi till 600 
volts likström. År 1920 ned-
lades driften vid kraftstatio-
nen, och erhåller därefter sö-
dra nätet sin ström helt från 
Stockholms Elektricitetsverk 
genom dess understationer på 
samma sätt som det norra 
nätet. 

Sundbybergslinjen från Ha-
ga södra grindar till Sundby-
berg matas med ström från 
RåsundaElektricitetsverk, som 
erhåller trefasenergi av 20,000 

Betongstolpar för kontaktledning å förortslinje 12 mellan Ålstcns torg och 
Höglandstorget 1927. 
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Spårviigcns kraftstation \'id Ringvägen 1901. 

Sp il. rviigcns krafts tation vid Ringvägen 1901. 
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volts spänning från Älvkarleby kraftverk, vilken energi sedan omfor-
mas till 600 volts likström. 

Energiförbrukningen för spårvägsdriften har sedan elektrifierin-
gens början ungefär 6-dubblats eller ökats från 4,200,000 k W h år 1905 
till 24,600,000 k Wh år 1926. 

Spårvåg 
600 v. Lilu frCm 

l).orsning mel.lan kontaktledningarna å spårvägen och den elektrifierade j1irnvligs-
linj en Stockholm- Göteborg i Jakobsgatan invid Tegelbacken 1926. 

Kopplingsschema. 

En från säkerhetssynpunkt viktig punkt i kontaktledningen utgör 
korsningen med den elektrifierade järnvägslinjen Stockholm-Göteborg 
i J akobsgatan invid T egelbacken. Såväl järnvägslinjen som spårvägs-
linjen är i korsningspunkten dubbelspårig. Kontaktledningarna över 
denna punkt matas omväxlande med järnvägslinjens spänning, 16,000 
volt enfas växelström, och spårvägsnätets spänning, 600 volt likström. 

I järnvägens kontaktledningar - se närstående kopplingsschema 
- äro å bägge si.dor av korsningen insatta 4 stycken sektionsisolato-
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.. -- .. ... . ... 
Korsn ing mellan kontaktledningarna il. och den elektrifierade j:irnv:igs-

linjen Stockholm - Göteborg i J akobsgatan invid T egelbacken 1926. 

rer A för 16,000 volts driftspänning och i spå rvägens ledningar 4 styc-
ken liknande isolatorer C. Härigenom kan korsningen A-A, C- C 
elektriskt skiljas från såväl järnvägens som spårvägens kontaktledningar 
för övrigt. Ur säkerhetssynpunkt finnas utom de nyssnämnda isola-
torerna i j ärnvägsledningarna ytterligare 4 stycken isolatorer B och i 
spårvägsledningarna 4 stycken isolatorer D, belägna utanför de förut-
nämnda, varigenom även sträckorna A-B och C-D kunna göras spän-
ningslösa. In- och urkoppling av nämnda sektioner A-B och C-D 
samt korset A-A, C-C sker genom frånskilj are, elektri skt manövre-
rade av de v id platsen befintliga fällbommarna. 

I regel är korsningspunkten klar för spårvägstrafik. Genom en 
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Korsning mellan kontaktledningarna å spårviigen och den elektrifierade j1irnv1igslinjen 
Stockholm -Göteborg i Jakobsgatan invid Tegelbacken 1926. 

Stolpar med s trömbrytare inom område. 

i järnvägens ställverk indragen 600 volts spårvägskabel med maximal-
strömbrytare matas därvid korset A-A, C-C samt sektionerna C-D 
med spårvägsström. järnvägens sektioner A-B äro därvid spän-
ningslösa. 

Skall däremot ett järnvägståg passera, avstänges trafiken i spår-
vägsspåren genom fällbommarna. Vid dessas fällning brytes först 
spårvägsströmmen till korset A-A, C-C och sektionerna C-D ge-
nom nyssnämnda frånskiljare, och inkopplas därefter järnvägsström-
men å sektionerna A-B. Själva korset A-A, C-C förblir däremot 
spänningslöst. Då de elektriska lokomotiven äro försedda med två 
strömavtagare, vilkas avstånd från varandra är n ågot större än av-
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ståndet mellan sektionsisola-
torerna A-A, kunna loken 
således passera utan ström-
avbrott. Därvid blir kors-
ningen A-A, C-C spän-
ningsförande, så länge en 
lokomotivbygel berör den-
samma. Skulle då på grund 
av någon felaktig isolator 
järnvägsspänningen gå över 
till sektionerna C-D, upp-
står ögonblickligen kortslut-
ning, då dessa sektioner äro 
jordade genom gnistgap, 
vilka tåla 600-voltsspännin-
gen, men i vilka överslag 
sker vid 16,000-voltsspän-
ningen. Härigenom förefin-

Luftledningsvagn 1927. 

nes absolut säkerhet för att järnvägsspänningen ej kan inkomma i 
spårvägsledningarna utanför isolatorerna D. 

När fällbommarna, sedan tåget passerat, åter lyftas, brytes först 
järnvägsspänningen å sektionerna A-B, och inkopplas därefter spår-
vägsspänningen å korset A-A, C-C samt å sektionerna C-D, var-
efter korsningen åter är klar för spårvägstrafik. 

Denna anordning togs i bruk den 15 maj 1926 och har sedan 
dess fungerat tillfredsställande utan några störningar. 
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Enspänd hästspi\rvagn med i gavelviiggcn inbyggd betalningsbössa 1877. 

VAGNAR. 

Den första enspända hästspårvagnen var täckt och hade helt 
öppna plattformar (se bild å sid. 8) . Inuti· funnos två långbänkar 
med sittplatser för 12 personer ; dessutom fanns på vagnen ståplatser 
för 10 personer, 5 på bakre plattformen ?Ch 5 inne i vagnen. Kusken 
h ade en svängbar stol att sitta på. Särskild konduktör fanns ej utan 
passagerarna nedlade avgiften i en i vagnsgaveln infälld bössa. En 
lantern in i taket sörjde för luftväxlingen. Sidofönstren gingo ej att 
öppna och under soliga dagar kunde passagerarna draga upp spjäl-
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jalusier för fönstren till skydd mot solen ; när kvällen kom tände 
kusken två i vagnsgavlarna infällda fotogenlampor, avsedda dels att 
upplysa vagnen och dels som skyddssignal, varför de voro försedda 
m ed rött glas utåt plattformarna. För detta ändamål tilldelades han 
en halv tändsticksask i veckan. Värmeanordningar saknades till att 
börja med. Blev det kallt inlades tre renhudar på golvet och stop-
pade dynor placerades på bänkarna. De första värmeugnarna, som 
anskaffades i bötjan av år 1897, insattes lösa under en bänk. En 
mindre låda med briketter medföljde vagnen och kusken fyllde på 
ugnen efter behov. Så småningom infördes fasta ugnar. Dessa voro, 
liksom de första, icke försedda med rökrör, ty de eldades med rök-
fria briketter. Så småningom infördes dock rökrör, då det klagats 
allmänt på rök och os, som utvecklades särskilt vid påfyllningen. 
Renhudarna borttogas när ugnarna infördes. Bromsanordningen ut-
gjordes av en handbroms med vev ; den verkade medelst bromsklot-
sar på hjulen. I stället för på fjädrar vilade vagnskorgen på gummi-
cylindrar. Sandlåda saknades. Detta hade till följd, att det kunde 
hända, att kusken ej förmådde hejda vagnen, om den råkade i slir-
ning i en stark sluttning. Han hade då ingen annan utväg att till-
gripa än att kasta hästen åt sidan, lossa svängeln och ensam fara 
ned för sluttningen med vagnen gående på låsta hjul samt därefter 
begiva sig upp och hämta dragaren och sedan fortsätta den avbrutna 
färden. Kusken gav sina ofta virtuosmässiga signaler med en klocka, 
som hängde i takkanten, och hästen var prydd med bjällerkrans. 
Vagnen vägde omkring 1,800 kg. med ett axelavstånd av 1,375 m. 
Sammanlagt 35 vagnar av detta slag anskaffades, samtliga byggda 
av Aktiebolaget Atlas. 

Under år 1881 bötjade man anskaffa större, täckta vagnar, 
dragna av 2 hästar. Vagnarna hade ett axelavstånd av 1,8 m. 
och rymde 44 passagerare, därav 22 sittplatser och 9 ståplatser 
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Enspiind öppen hiis tspårvagn 1895. 

inne i vagnen, 8 ståplatser å 
bakre och 5 ståplatser å främ-
re plattformen. Utrustningen 
var på dessa vagnar ungefär 
densamma som på de först 
anskaffade. Passagerarna be-
tjänades dock av en särskild 
konduktör. Vidare anskaffa-
des öppna, med tvärsitsar för-
sedda sommarvagnar, dragna 
av 1 eller 2 hästar och med 
på- och avstigning från en ef-
ter vagnens sida löpande fot-
bräda. Stående på denna 
upptog konduktören avgif-
terna. Under senare år hava 
dessa öppna vagnar ändrats 
så att de erhållit en gång i 

-mitten. Efter spårvägens elektrifiering omändrades samtliga h äst-
spårvagnar till släpvagnar. De större, täckta v.agnarna, nu försedda 
med större plattformar, så att sammanlagt 49 passagerare kunna med-
tagas, användas fortfarande i trafik. A v de öppna, ens p ända h äst-
vagnarna finnas för närvarande kvar 16 stycken, som år1924 två och två 
sammanbyggts med en övergångsbrygga, så att de kunna betjänas av 
en konduktör. Dessa sammanbyggda vagnar rymma 48 passagerare. 

Till en bö1jan hade samtliga linjers vagnar röda gavelskyltar 
och de i vagnsgavlarna infällda fotogenlamporna voro försedda med 
rött skenglas utåt plattformarna. I och med Ringlinjens öppnande in-
fördes olikfärgade skyltar för att linjerna skulle kunna skiljas från 
varandra. 
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Tvåspänd öppen hästspårvagn 1888. 

Hiistspårvagn av större typ å Vasagatan 1904. 
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/ ·; 
Ångspårvagn på vändskiva utanför vagnhallen vid 1887. 

Hästspårvagnarna på södra nätet voro av samma typ som på 
norra nätet. Ångspårvagnarna, som trafikerade linjen Slussen-Horns-
gatan, voro av system »Rowan», rymmande 45 passagerare. Ång-
maskinen var en tvåcylindrig högtrycksmaskin med luftkondensator. 
Den del av vagnen, som uppbar maskinen, vilade på en boggi; den, 
som uppbar vagnens passagerareavdelning; uppbars av ett hjulpar. 
De två först beställda ångmaskinerna inköptes hos A. Borsig, Berlin, 
de senare beställda samt alla vagnskorgar och underreden tillverkades 
av Aktiebolaget Atlas, Stockholm. 

De första elektriska spårvagnarna på Södermalm, 16 till antalet, 
hade längsgående bänkar med 18 sittplatser och 'dessutom 7 ståplatser 
inne i vagnen. Å plattformarna funnos 11 ståplatser och rymde 
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Motorvagn pl't Söder 1901. Strömavtagare med trolley. 

Moton·agn pi\ Norr med sHipbygel 1905. 
91 



Ombyggd 2-axlig motorvagn med saxbygel, rymmande 56 passagcrnre, huvudsak-
ligen avsedd för stadstrafik, 1926. 

vagnen sålunda sammanlagt 36 passagerare. Axelavståndet var 1,75 m., 
motorstyrkan 50 hkr., fördelade på två motorer. Ett mindre fönster 
på vardera sidan var nerfällbart. Bromsarna voro dels en vevbroms, 
i huvudsak lik den på hästspårvagnarna, och dels en elektrisk broms, 
s. k. skivbroms. Vagnarna utrustades med en låda med sand, som 
av föraren kunde med en skopa ösas genom ett rör ned på spåren. 
Den elektriska strömmen tillfördes medelst en stång med rulle, s. k. 
trolley. Elektrisk belysning i vagnen; uppvärmning_ medelst brikett-
ugnar. 

De 120 vagnar, som anskaffades när det norra linjenätet elektr·i-
fierades åren 1904-1905, voro i huvudsak av samma konstruktion som 
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Ny 2-axlig s läpvagn, rymmande 63 passagerare, 1925. 

. 
föregående. Sittpla.tserna voro emellertid 20 och ståplatserna 15. 
Härvid är a tt märka, att på norra nätet inga ståplatser voro tillåtna 
inne i vagnarna efter elektriska driftens införande. Axelavståndet var 
1,8 m., vikten 9,6 ton. 2 st. 25 hkr. motorer. Strömtillförseln skedde 
genom släpbygel med aluminiumskena. 

År 1907 inköptes å Norr 50 nya motorvagnar, upptagande 37 
passagerareplatser, varav 23 sittplatser å tvärsitsar. Fyra fönster å 
vardera sidan voro nerfällbara. Dessutom anskaffades under åren 
1906-1909 46 täckta släpvagnar med 24 sittplatser å tvärsäten och 
15 ståplatser samt 35 öppna släpvagnar, rymmande 45 passagerare. 

För det södra linjenätet anskaffades efter hand under tiden före 
1917 ytterligare 41 motor- och 51 släpvagnar, varav en del byggdes 
på egen verkstad. 

Under åren fram till 1917 gjordes på båda näten en hel del för-
bättringar å vagnparken. Av dessa må nämnas skyddsgrindar och 
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Ny boggimotorvagn, rymmande 58 passagerare, för förortstrafik, 1924. 

säkerhetskoppel mellan vagnarna, s. k .· förareskydd å vagnsgavlarnas 
yttersta del och i samband därmed rattbroms i stället för vevbroms 
på ett fåtal vagnar, mekanisk sandströapparat, elektriska uppvärm-
ningsapparater, strömmätare samt det s. k. borstskyddet Detta senare 
består av en bräda,_sittande tvärs framför hjulen och med nedre kanten 
försedd med sträv borst. En s. k. känselbräda är uppsatt å vagnens 
främre nedre del. Blir denna berörd av t. ex. en påkörd person, 
bringar den borstbrädan att falla ner mot gatan, sopande personen 
framför sig. Denna anordning har visat sig mycket effektiv. 

År 1917, det sista året före de båda bolagens sammanslagning, 
bestod vagnparken av följande vagnar: å det norra nätet 170 motor-
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Ny boggisliipvagn, rymmande 60 passagerare, 1922. 

vagnar och 223 släpvagnar och på det södra nä tet 57 motorvagnar 
och 65 släpv agnar. 

Under närmast följande år byggdes 31 motorvagnar på spår-
vägens verkstad vid Ringvägen och inköptes 50 släpvagnar. Samtliga 
dessa vagnar hade helt inbyggda plattformar. Axelavståndet på de 
förra var 2,6 m . och på de senare 2,2 m. Motorernavoro 2, om 50 hkr. 
vardera. I stället för de förut använda släpbyglarna infördes sax-
byglar, vilka bl. a. hava den fördelen, att de icke behöva vändas när 
vagnen skall köras i motsatt r iktning. 

Under kristiden hade spårvägen liksom så många andra liknande 
företag stora svårigheter att kämpa emot för att h ålla vagnparken i 
nöjaktigt stånd. Svårast var bristen på smörjoljor och isolations-
material, vilket oupphörligen förorsakade varmgång och motorfel. De 
smörjmedel, som kunde anskaffas, voro tjärblandade och vattenhal-
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tiga, varför ständig tillsyn krävdes och motorernas ankare måste lindas 
med pappersisolerad tråd, varför överslag lätt uppstod. Under denna 
tid ökades trafikfrekvensen betydligt och vagnbrist gjorde sig snart 
gällande. Som nya vagnar svårligen kunde anskaffas, tillgreps den ut-
vägen att inbygga 50 öppna släpvagnar för vintertrafik. Dessa vagnar, 
som gingo under namnet »Surrogatvagnar», rymde 3S passagerare och 
fyllde ganska väl sitt ändamål. Numera äro de samtLiga nedskrotade. 

V agnarnas skyltar och sken glas, som från den elektriska tidens 
början varit av olika färg för olika linjer, förändrad es år 1922 såtill-
vida, att vagnarna på stadslinjerna fingo vita skyltar och skenglas och 
vagnarna på förortslinjerna röda skyltar och skenglas. 

År 1921 anskaffades SO motorvagnar av boggityp, vägande 20 ton 
och med 4 motorer om SO hkr. vardera samt rymmande 62 passa-
gerare. År 1922 anskaffades 20 släpvagnar, likaledes av boggityp. 
De hava en kupe i vardera ändan och en plattform på mitten med 
på- och avstigning mitt på vagnens långsida. 

I samband med år 1923 och 1924 genomförd taxesänkning har sedan 
år 1923 vid spårvägens huvudverkstad i Råsunda en genomgripande 
ombyggnad och modernisering av vagnparken pågått, som kommer 
att helt slutföras under år 1927. 260 motorvagnar hava härunder 
ombyggts, av vilka 200 undergått full ständig ombyggnad samt därvid 
utvidgats, så att de numera äro av i huvudsak samma typ och rymma 
56 passagerare emot förut 3S å 37. 70 släpvagnar hava likaså om-
byggts och utvidgats. 

30 motorvagnar av boggityp, avsedda för förortstrafik, h ava in-
köpts år 1924. Motorerna på dessa vagnar äro av modernaste typ, 
luftkylda och försedda med rullager. Antalet sittplatser är 32. 

90 släpvagnar, rymmande 63 passagerare, hava ävenså inköpts. 
81 äldre släpvagnar hava nedskrotats. 

Alla de sedan år 1923 ombyggda och inköpta vagnarna äro för-
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seddamed tvärsitsar ochlängs-
gående bänkar vid gavlarna 
samt med stora pla ttformar. 
Sidofönstren äro hel t nerfäll-
bara. Plattformarna äro helt 
inbyggda. För att möjliggöra 
en bekvämare och snabbare 
på- och avstigning hava clubb-
la dörrar till plattformarna 
byggts. Uppstigningshandtag 
och hållstöttar hava överdra-
gits med ebonit. Boggivag-
narna äro utrustade med 4 
st. 50 hkr. motorer, de 2-axliga 
vagnarna med 2 motorer om 
60-70 hkr. De ombyggda 
motorvagnarna hava erhållit 
nya underreden med ett axel-

Stol för motorvagnsförare 1927. 

avstånd av 2,6 m. mot förut 1,8 m. Handbromsarna äro av kraftigare 
typ än förut och samtliga vagnar hava försetts med bromsratt Sax-
byglar av förbättrad typ hava införts. Å boggivagnarna hava dessa 
byglar för vinnande av större kontaktytor försetts med två kontakt-
skenor, vilket med hänsyn till dessa vagnars större motorstyrka är 
av stor betydelse. Bromskablar med effektiv låsanordning hava ut-
experimenterats och införts, erbj ud ande ökad trafiksäkerhet. Skicl-
hållare, vilka tidigare funnits på en del vagnar, hava anbragts på 
samtliga vagnar. Ett tiotal av de ombyggda motorvagnarna hava 
utrustats för enmansdrift med nödbromsar. Principen för dessa 
bromsar är, att elektrisk ström v id grepp i ett i vagnen placerat hand-
tag tillföres en solenoiclbroms, vars järnkärna påverkar hjulens broms-
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klotsar, varjämte sandapparaterna sättas i funktion. Samtidigt av-
kopplas strömmen från motorerna. Dessa vagnar användas som 
enmansvagnar i nattrafik. 

Vagnparken består för närvarande av 338 motorvagnar, 287 täckta 
släpvagnar och 45 öppna släpvagnar. Dessutom finnes ett antal gods-
och paketvagnar, snöplogar m. m. Antalet passagerarevagnar under 
den gångna 50-årsperioden framgår av den grafiska tabellen å sid. 104. 

Genomsnittliga antalet passagerareplatser på vagnarna angives 
å den grafiska framstäJlningen å sid. 105. 

Samtliga motorvagnar utrustas för närvarande med en löstagbar, 
i höjd och sidled reglerbar stol åt föraren, och kommer detta arbete 
att slutföras under år 1927. 

För vinnande av ökad trafiksäkerhet pågår arbete f. n. med ut-
byte av förutvarande kontroller å motorvagnarna mot nya, kraftigare 
kontroller. 

Bi ld ur Söndags-Nisse 1904. 
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Vagnshus i kvarLeret Perlan öster om Raslagstu llsgatan 1883. 

STALL OCI-I VAGNHALLAR. 

D e första stall- och vagnhallsbyggnaderna uppfördes vid västra 
sidan av Raslagstullsgatan (nuv. Birger jarlsgatan), norr om Trebackar-
långgatan (nuv. Tegnersgatan), d. v. s. på delar av de tomter, där de 
nuvarande spårvägshallarna äro belägna. Byggnaderna uppfördes 
av tegel, och rymde stallbyggnaderna 80 hästar och >>vagnshuset» 30 
vagnar. Dessa byggnader visade sig snart otillräckliga för den ökade 
trafiken, varför i kvarteret Perlan å Träskängen öster om Roslags-
tullsgatan - där Rådmansgatan nu är framdragen - uppfördes tvenne 
vagnshus av resvirke med väggar och tak av korrugerad plåt. I sam-
band därmed omändrades de väster om Raslagstullsgatan belägna 
vagnhallarna till stallbyggnader, så att efter denna tidpunkt, år 1883, 
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Stallbyggnader väster om Roslags LUIIsgatan 1890. 

Vagnha llar vid Birger JarlsgaLan 1927 (å samma plats som stal lbyggnaderna 
å OYanstående bild). 



Stora vagnhallen vid Birger j arlsgatan 1927. 

alla stallbyggnader voro belägna väster om Raslagstullsgatan och 
vagnhallarna öster om densamma. 

Ytterl igare stallbyggnader blevo sedan uppförda på det väster 
om Raslagstullsgatan norrut utvidgade spårvägsområdet ända fram ti ll 
nuvarande Rensgatan. 

Vid den elektriska driftens införande uppfördes den nuvarande 
stora vagnhallen vid Birger Jarlsgatan mellan Rådmans- och Kungstens-
gatan och snart därefter å den plats, där de första stallbyggnaderna 
varit belägna, de två nu varande mindre vagnhallarna söder om Råd-
rnansgatan. De gamla vagnhallarna i kvarteret Perlan revas år 1910. 

Å av Stockholms stad förhyrt område å Kungsholmen i kvarte-
ret Kärnan vid Fridhemsgatan och Drottningholmsvägen uppfördes 
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Vagnhall å Djurgården (till höger) och vänthall i hörnet av Stora vägen och 
Allmänna gränd 1904. 

år 1900 en provisorisk stallbyggnad för 137 hästar, vilken byggnad 
vid den elektriska driftens början ändrades till vagnhall och som 
sådan användes till år 1910. 

År 1904 uppfördes å i kvarteret Fyrkanten söder om 
Stora vägen å den plats, där nu Blå porten är belägen, en vagnhall 
för 25 vagnar, huvudsakligen avsedd för Djurgårdslinjen. Denna 
vagnhall borttogs år 1913. 

I samband med öppnandet av spårvägsdriften å Södermalm upp-
fördes under åren 1886 och 1887 å ett av Stockholms stad inköpt om-
råde i kvarteret Haren i hörnet av Brännkyrkagatan och Ringvägen 
ett stall av sten för 60 hästar samt ett vagnshus av trä och plåt 
för 12 hästvagnar och ett av sten för 9 ångspårvagnar. Vid den 
elektriska driftens införande ombyggdes år 1901 stallet till kraft-
station och utökades därefter vagnhallarna genom till- och ombygg-
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Stora vagnhallen Råsunikt 1927. Till höger huvuclverkstadcn. 

Stora vagnhallen Råsuncla 1927 
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Vagnhall i E nskede 1927. 

Vagnhallar v id Ringviigen 1927. 
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Mekanisk verkstad i vagnshuset i kvarteret Perlan vid Roslagstullsgatan 1880-talet. 

VERKSTÄDER. 

l . ett av de i kvarteret Perlan å Träskängen uppförda vagnshusen 
inreddes spårvägens första mekaniska verkstad. Verkstaden var av 
synnerligen blygsamma dimensioner, och bestod maskinuppsättningen 
av en borrmaskin, en svarv och en hjulpress och verkstadspersona-
lens antal uppgick till 6 man. 

I samband med . elektrifieringen av norra nätet omändrades en 
stallbyggnad å bolagets tomter väster om Birger j a:rlsgatan i nuvarande 
kvarteret Provisorn till verkstadslokaler. Denna verkstad, som upp-
tog en golvyta av 2,180 m2, fördelade på två våningar, var i drift 
till år 1911, då verkstadsrörelsen helt överflyttades till den nybyggda 
huvudverkstaden i Råsunda, som uppförts nära invid de nya vagn-
hallarna. 
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nader, så att år 1911 den stora vagnhallen var uppförd i sitt nu-
varande skick. 

I samband med byggande av spårvägslinjen till Hagalund och 
Råsunda uppfördes år 1908 vid Hagalund en vagnhall av plåt, som 
kvarstod till år 1911. Den nuvarande stora vagnhallen av sten i Rå-
sunda, uppförd å ett spårvägen tillhörigt större markområde invid 
gränsen till Sundbyberg, tillkom under åren 1909 och 1910 och tillbygg-
des sedan 1919. År 1909 uppfördes därstädes den nuvarande vagn-
hallen av plåt och år 1919 den invid plåthallen belägna trähallen. 

År 1909 uppfördes en provisorisk vagnhall av plåt vid Enskede, 
och ersattes denna år 1915 med en vagnhall av trä, som sedermera 
tillbyggts åren 1921-1922. 

För linjerna i Bromma uppfördes år 1914 en vagnhall i Ulvsunda 
av sten, som tillbyggdes åren 1919-1920, samt för linjerna till Mälar-
höjden, Midsommarkransen och Tellusborg år 1911 en vagnhall i ja-
kobsdal av trä, sedermera tillbyggd 1921-1922. 

År 1927 befintliga vagnhallar rymma sammanlagt 770 vagnar, 
fördelade på följande sätt: 

Vid Birger jarlsgatan .. ........................ ............... ....... 225 st. 
» Ringvägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 115 » 

» Råsund a ... ...... ...... .... .. .............. ............................ 290 » 

>> Enskede ...... .......... ....... .. ..... ............. .................... 60 >> 

» Bromma .... .. .. .. ........ ... .. .. ........ ........... .. .. .. ... .. ........ 45 >> 

>> jakobsdal .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 35 >> 
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Huvudverkstaden Råsunda 1927. 

Huvudverkstaden Råsunda 1927. 
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För det södra spårvägsnätet uppfördes år 1887 å tomterna vid 
Ringvägen en mindre verkstad, vilken sedan under årens lopp utvid-
gades. Verkstadsdriften pågick därstädes till början av 1920-talet, då 
densamma överflyttades till verkstaden i Råsunda. 

Från år 1923 är spårvägens hela verkstadsrörelse förlagd till Rå-
sunda, med undantag av vid varje station befmtliga för respektive 
vagnhallars drift nödvändiga mindre verkstadsavdelningar. På huvud-
verkstaden i Råsunda utföras alla reparationer, revisioner och om-
byggnader av vagnar, med särskilda avdelningar för vagnskorgar och 
underreden, mellan vilka löper en elektrisk vagntravers, försedd med 
vändskiva. Verkstaden innehåller i övrigt följande avdelningar: ma-
skinverkstad, smedja, metallgiuteri, avdelning för svetsning, snickar-
verkstad, sadelmakarverkstad, målarverkstad och avdelning för elek-
triska motorer och övriga apparater. Råsundaverkstaden upptager en 
golvyta av 7,300 m2 och sysselsätter år 1927 en arbetsstyrka av 280 man. 

Huvudverkstaden i Råsunda 1927. Maskin verkstaden. 
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EKONOMI. 
STOCKHOLMS NYA SPÅRVÄGSAKTIEBOLAG. 

Aktiekapital. 

l den inbjudan till aktieteckning för bildandet av ett bolag, som 
skulle driva spårvägstrafik inom Stockholm, u tfärdad den 6 mars 
1876, beräknades kostnaderna för de projekterade spårvägslinjerna, 
rullande materiel och andra anläggningar till sammanlagt 782,000 
kronor. 

Med utgående härifrån angavs i förenämnda inbjudan aktie-
kapitalets storlek lägst till 500,000 kronor och högst till 2,000,000 
kronor. 

Sedan Kungl. Maj:t elen 12 april 1876 fastställt bolagsordning för 
Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag, bildades detta bolag med ett 
inbetalt aktiekapital av 625,000 kronor, fördelat i aktier å 100 kronor. 

I samband med bolagets vidare utveckling och därav föranledda 
nybyggnader och utökning av materielen ökades aktiekapitalet: 

år 1880 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . till 782,000 kronor 
)) 1895 .. ...... ... ..... .... .. . . . . ..... ..... }) 1,200,000 )) 
)) 1903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . )) 2,000,000 }) 
)) 1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . )) 3,000,000 )) 
}) 1906 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 4,500,000 )) 
)) 1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. )) 6,000,000 )) 
)) 1909 
)) 1913 

)) 10,000,000 
)) 15,000,000 

)) 

)) 

vilket sistnämnda belopp utgjorde Stockholms Nya Spårvägsaktie-
bolags aktiekapital vid den 40-åriga koncessionstidens slut den 30 de-
cember 1916. 
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Utdelning. 

Redan under bolagets första verksamhetsår, då sp årvägsdriften 
var i gång endast under 175 dagar, lämnade rörelsen en vinst av 
23,737 kronor, och beslöts med anledning härav en u tdelning till aktie-
ägarna av 3 %. 

För år 1878 utdelades 5 %. 
Under följande år till och med år 1903 utdelades varje år 6 % 

-10 %, år 1897 dock 15 % på grund av den ökade vinst, som detta 
år uppstod genom då pågående utställning. 

Från och med år 1904 ökades utdelningen och uppgick åren 
1907 och 1908 till 25 % för att sedermera minskas till12 % sista åren 
av bolagets verksamhet. 

STOCKHOLMS SÖDRA SPÅRVÄGSAKTIEBOLAG. 

Aktiekapital. 

Detta bolag bildades år 1886 med ett aktiekapital av 500,000 
kronor i aktier om 100 kronor. Detta ökades år 1888 till 555,000 
kronor, vilket aktiekapital bibehölls till och med år 1900, sålunda 
även under den tid Södra Spårvägarnas Trafikaktieb?lag uppehöll 
spårvägsdriften å Södermalm (1892-1900). 

I samband med den elektriska driftens införande år 1901 ökades 
aktiekapitalet till 1,000,000 kronor. 

Enligt avtal med Stockholms stad utsläpptes å r 1908 preferens-
aktier å 1,000,000 kronor till en kurs av 120 %, vilka samtliga aktier 
övertogos av Stockholms stad, som därmed ingick som delägare i 
bolaget. 

Genom överkurs inbetalt belopp av 200,000 kronor tillfördes bo-
lagets reservfond. Ytterligare ökning av aktiekapitalet verkställdes 
år 1913 ti ll 3,000,000 kronor och slutligen år 1917 till 4,000,000 kronor. 
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Utdelning. 

Under bolagets 16 första verksamhetsår ägde ingen utdelning rum. 
Från och med år 1902 till och med år 1908 utdelades till aktieägarna 
vatje år 4 %-14 %, åren 1909-1916 10 % och år 1917 8 %. 

AKTIEBOLAGET STOCKHOLMS SPÅRVÄGAR. 

Aktiekapital. 

Vid bolagets bildande år 1915 uppgick det tecknade aktiekapi-
talet till 24,000,000 kronor, fördelat på 2 serier A och B, motsvarande 
nom. 12,000,000 kronor inom vatje serie. Aktiernas parivärde 50 
kronor. 

Stockholms stad erhöll samtliga aktier av ser. B, som likvide-
rades genom upplåtande åt bolaget av koncession å spårvägsdrift 
inom Stockholm. 

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar övertog av Stockholms Nya 
Spårvägsaktiebolag spåranläggningen inom Stockholm samt dess rul-
lande materiel och fastigheter. 

År 1916 inköpte bolaget av Stockholms stad den av staden ut-
byggda spåranläggningen från S:t Eriksgatan å Kungsholmen till 
Äppelviken och Ulvsunda i Bromma. 

År 1918 inköpte Aktiebolaget Stockholms Spårvägar södra spår-
vägsnätet och största delen av Stockholms Södra Spårvägsaktiebolags 
egendom. Samma år inköptes av Stockholms Nya Spårvägsaktiebo-
lag spårvägen Haga södra grindar-Sundbybergjämte hallar och verk-
städer i Råsunda. Bolagets aktiekapital ökades härvid till 31,500,000 
kronor genom utgivande av nya aktier å 7,500,000 kronor, hälften av 
vardera aktieserien. 

Av de sålunda tecknade aktierna erhöll Stockholms stad aktier 
till ett värde av 950,000 kronor av vardera serien såsom ersättning för 
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koncession å södra spårvägarna till och med den 31 december 19S6. 
För övriga aktier har erlagts kontant likvid. 

Genom inköp har Stockholms stad sedermera även förvärvat 
så gott som samtliga aktier av ser. A i bolaget. 

År 1920 inköpte Aktiebolaget Stockholms Spårvägar av Aktie-
bolaget Södra Förstadsbanan de av sistnämnda bolag a nlagda förorts-
spårvägslinjerna från Liljeholmen till de sydvästra förorterna. 

År 192S inköpte Aktiebolaget Stockholms Spårvägar så gott som 
alla aktier i Stockholms Centrala Omnibussaktiebolag, och tecknade 
spårvägsbolaget år 1926 vid utökning av omnibussbolagets aktiekapi-
tal från 180,000 till 480,000 kronor samtliga 3,000 nya aktier å 100 
kronor. 

Utde lnin g. 

Bolaget har för år 1917 lämnat utdelning med 7 % å samtliga 
aktier av såväl ser. A som ser. B. 

För år 1918 lämnades utdelning endast å aktierna av ser. B med 
s 1/2 %. 

För åren 1919-1921 lämnades ingen utdelning. 
Från och med år 1922 till och med år 1926 har varje år lämnats 

S 1/2 % utdelning å aktierna å ser. B mot 1919-1923 års kuponger. 

* 
Spårvägens driftsinkomster och driftsutgifter under de gångna 

SO åren finnas angivna å grafisk tabell å sid. 121. 
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DRIFTSINKOMSTER OCH DRIFTSUTGIFTER. 

Kronor ;§ g Krnnnr 

25000000 

24 000000 

23000000 000000 

22000 000000 

21 000000 
;r,. 

20000 20000000 

19 000000 

18 1'0"'"''"'" 

17 000000 
,;r, • .,," ;ftcr 

16 16000000 

I SOOOOOO 

14 14000000 

13000 000 

12 . 2000000 

11 
.l Il 000000 

10000 000 

f, 
9 000000 : • 

8 J 8000000 

•i •i 000000 '{ 

6 L !J 000 
l ' s :l H-H- soooooo l 

4 ... ' j, l l 000000 . i' l• 
!:i r" f'<: 

2000 2 000000 

l 000 000 Ii! ·+· l 000 000 

' • 'l o 

E::2'J Driftsutgifter c::::J Driftsöverskoll 

Drifts inkomster och driftsutgifter åren 1877 - 1926. 
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... 

PERSON ALEN. 

N är Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag bötjade sin verksam-
het år 1877 uppgick antalet anställda till omkring 40 personer. 

År 1896 utgjorde bolagets hela personal 353 personer. 
Vid övergången till elektrisk drift utgjorde. bolagets personal 1,068 

personer och vid koncessionstidens slut den 30 december 1916 1,375 
personer. 

Personalen vid södra spårvägarna uppgick år 1900 till 70 personer 
och år 1917 till 500 personer. 

Sedan Aktiebolaget Stockholms Spårvägar år 1918 övertagit södra 
spårvägsnätet utgjorde hela personalantalet 2,436 personer. 

Vid 1926 års utgång voro i Aktiebolaget Stockholms Spårvägar 
vid de olika avdelningarna anställda: 

Vid huvudkontoret ......... .. ... ... .... ..... . 
» trafikavdelningen ............ .... ... . 

maskinavdelningen ..... ... .... ... .. . 
>> banavdelningen .................... ... . 
>> luftledningsavdelningen .......... . 
>> beklädnadsavdelningen ... .. .. ... . 

27 personer 
2,199 )) 

687 )) 
147 

35 
26 

)) 

)) 

)) 

----------------
tillsammans 3,121 personer. 

Å grafisk tabell å sid. 128 finnes angivet antalet vid spårvägen 
anställda under de gångna 50 åren. 

Största delen av den nuvarande personalen tillhör Stockholms 
Spårvägspersonals Samorganisation, vilken utgör en avdelning av 
Svenska Kommunalarbetareförbundet, under det att bolagets befäls-
och kontorspersonal bildat en egen sammanslutning, Stockl1olms Spår-
vägars Tjänstemannaförbund. 
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Personal vid norra spårvägarna 1880-talet. 

Personal Yid södra spårvägarna 1890-taJet. 
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Spårvägspersonal 1927. 

GymnasLiksal vagnhallsbyggnad vid Birger Jarlsgatan 1926. 
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Bostadshus i Ri\sunda för spå rvägspersonal 1927. 

Mellan bolaget och Stockholms Spårvägspersonals Samorganisa-
tion finnes avtal rörande löne- och arbetsbestämmelser för trafik-
personal, verkstads- och vagnhallspersonal samt banpersonaL 

Bland andra sammanslutningar må nämnas : 
Spårvägspersonalens andelsförening Lignero, som har till ända-

mål att bereda personalen möjlighet a tt tillbringa semestertiden på 
landet. Denna förening inköpte år 1922 lägenheten N ygård i Täby 
socken med 100 tid. skog och 3 kilometer sjöstra nd med utmärkta 
badplatser. 

Å lägenheten finnes uppförd en större byggnad inrymmande 11 
rum, hall, samlings- och ekonomilokaler. Sedermera har föreningen 
låtit å lägenheten uppföra 5 småstugor om ett rum och kök och 
kommer under innevarande år att bygga ytterligare 3 st. dylika stugor. 

Spårvägsmännens kooperativa matlag i Råsunda börj ade sin verk-
samhet år 1917 och har för närvarande ett hundratal matgäster. Mat-
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Avrlikningsrum, där personalen redovisar sina dagskassor vid huvudstationen, 
Birger Jarlsgatan, 1927. 

laget disponerar sedan år 1926 tidsenliga lokaler, som bolaget inrett 
en bolaget tillhörig bostadsfastighet. 

Arbetarnas bildningsförbund h ar sin verksamhet bland personalen 
ett trettiotal studiecirklar vid de olika stationerna. 

Stockh olms Spårvägars Gymnastik- och Idrottsförening bildades 
år 1919. Föreningen disponerar sedan år 1925 egen gymnastiklokal, 
som av bolaget anordnats 1 tr. upp i stora vagnhallen vid Birger 
J arlsgatan. 

Spårvägspersonalens begravningsfond med ett medlemsantal av 
·1,110 personer har sedan år 1912 i begravningshjälp utbetalat 
lagt 40,875 luonor. Föreningen äger för närvarande en kapitalbehåll-
ning av 28,500 luonor. 
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För närvarande finnes vid bolaget en pensionsförening, till vilken 
dock endast ett fåtal av bolagets personal är anslutet. 

Emellertid föreligger nu förs lag till bildande av en pensionskassa 
med obligatorisk anslutning för alla i företaget fast anställda och av-
sedd att bereda såväl självpension åt bolagets personal som pension 
till deras änkor och minderåriga barn. 

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar äger fl era fastigheter med bo-
städer för personal, varav de största äro belägna vid Tegnersgatan 2, 
där även bolagets huvudkontor är inrymt, samt i Råsunda. 
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Omnibuss 1927. 

OMNIBUSSTRAFIK. 

Den första automobilomnibusslinjen i de inre delarna av Stock-
holm öppnades år 1923, då Stockholms Centrala Omnibussaktiebolag 
igångsatte trafik å linjen Odenplan-Gustaf Adolfs torg-Odenplan. 

År 1925 övertogos så gott som samtliga aktier i nämnda bolag 
av Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, och har från och med den 
1 juli 1925 omnibussbolaget ställts under praktiskt taget samma led-
ning som spårvägsbolaget. 

Vid spårvägsbolagets övertagande av omnibussbolaget år 1925 
var omnibusstrafik ordnad å en linje, den nuvarande linje 1, Oden-
plan-Drottninggatan- Gustaf Adolfs torg- Regeringsgatan -Svea-
vägen-Odenplan, och utgjordes vagnparken av 13 st. omnibussar. 
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År 1926 den 1 april öppnades omnibusslinje 2, Karlaplan-Stor-
gatan-Östermalmstorg- Nybrogatan- Nybroplan- Hamngatan- Klara-
bergsgatan-Centralstationen-Vasagatan-Kungsgatan-Kungsholms-
brogatan -Scheelegatan-Kungsholmstorg. 

Den 1 maj 1926 öppnades omnibusslinje 3 från korsningen mellan 
Sockenvägen och Dalarövägen i Enskede utmed Dalarövägen till södra 
ingången till Skogskyrkogården. 

År 1927 den 1 april, samtidigt som spårvägslinjerna 4 och 9 
flyttades från Götgatan, S:t Paulsgatan och Ragvaldsgatan, öpp-
nades omnibusslinje 4 från Södra Bantorget-Götgatan-Slussen-
Skeppsbron -Gustaf Adolfs torg-Malmtorgsgatan- Brunkebergstorg-
( Jicrkulcsgatan C t 1 · V N B T · - en ra stationen- asagatan- orra antorget- ors-
gatan-S:t Eriksplan. 

Omnibusslinjerna äro angivna å Bil. 4. 

Med de omnibussar, som komma att levereras sommaren 1927, 
består nuvarande vagnparken av 37 omnibussar. 

Taxan å omnibusslinjerna har under hela omnibusstiden varit 
15 öre för enkel färd. 

Omnibusstrafiken har utvecklats sålunda, att år 1925 antalet 
resande per dag utgjorde i medeltal 9,648, år 1926 14,562 och år 1927 
utgör 22,792. 

Efter försök med olika busstyper har man nu kommit fram till 
en busstyp, som rymmer 29 passagerare, därav 21 sittplatser. Vagnen 
är försedd med 2 dörrar, en bakre för påstigning och en främre för 
avstigning. Vikten är 4,000 kg., yttre bredden är 2,05 m. och totala 
längden är 7,7 m. Vagnen är tvåaxlig med ett axelavstånd av 5,oo m. 
och en golvhöjd från marken av 690 mm., fördelade på två steg. 
Hjulen äro försedda. med luftringar 32" x 6", dubbla bakhjul, och av-
provas för närvarande ballongringar 34" x 7, 1/2" . Motorn är 4-cylindrig 
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1------·------J:DL _______________ _ __. 

O mnibuss 1927. 21 s it tpla tser. 8 s tl\platser. 
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om 50 effektiva hkr. och drives med en blandning av 50 % bensin 
och 50 % sprit. Handtag och ledstänger äro överdragna med ebonit. 

Vid omnibussbolaget äro för närvarande anställda 170 personer. 
Bolaget har ett aktiekapital av 480,000: - kr. och lämnade år 

1926 6 % utdelning. 
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