
Södra Spårvägsbolaget 

AV ARKIVARIE STEN HOLMBERG 

L Före elektrifieringen 

Stockholms Södra Spårvägsaktie
bolag (SSB) intog i två avseenden en 
pionjärt>tällning bland de svenska lo
kala trafikföretagen; det var såväl det 
första att införa ångvagnar som 
elektriska vagnar på sina linjer. I 
det förra fallet erhöll det blott en 
efterföljare (Hälsingborg 1891), i 
det senare elva, om man medräknar 
Kiruna, utanför städernas krets. 

De personer, som på 1880-talet togo 
upp frågan om moderna kommunika
tioner på Söder, hade säkerligen ingen 
lätt framkomlig väg att vandra. Det 
svåraste hindret var förmodligen den 
i S. o. B. tidigare omnämnda 1875 
års kommitte, som hade att :.>inkom
ma med fullständig plan för spår
vägars anläggande här i staden~. 
Denna hade nämligen efter att ha 
dryftat tänkbara sträckningar för 
spårvägar på Söder uttalat, att den 
icke ansåg sig kunna föreslå anläg
gande av sådana, då på grund av lut
ningsförhållandena driften skulle bliva 
alltför dyrbar. Kommitten förutsatte 
nämligen endast hästspårvagnar, vilka 
för att upprätthålla ~rafiken, skulle 
erfordra icke allenast en utan flera 
hjälphästar. I stället förordades, ett 
ordnat' omnibussystem i samband med 
ett spårvägsnät norr om Slussen. Det
ta förefaller något inkonsekvent, ty 
om spårvagnen erfordrat flera hjälp
hästar, huru många »flera» skulle då 
icke omnibusen behövt! De linje
sträckningar, som kommitten i sitt 
memorial diskuterade, överensstämde 
väsentligen med dem, som senare 
kommo till utförande. Det negativa 
utlåtandet blev således plattform för 
positiva åtgärder. 

Den 16 juni 1885 hade planerna 
så avancerat, att grosshandlarna Axel 
Johnson, J. R. Nordling och Isak 
Hirsch samt ingenjören Gustaf Dahl
ström erhöllo koncession på spårvä
gars anläggande, vilket beslut den 7 
augusti 1885 av överståthållerämbetet 
stadfästes. 

Koncessionen omfattade (ordagrant 
efter stadsfullmäktiges protokoll): 
r) 	en linje från Hornskroken (kors

ningen av Brännkyrka - och 
Ansgariigatorna) längs Hornsga
tan förbi Adolf Fredriks torg, vi
dare längs detta torgs östra sida 

St 	Pauls-, Björngårds- och Ma

ria 	Högbergsgatorna till Götgatan 
och i denna gata till SancJrbergs
gatan (Gotlandsgatan ) ; 

2) en linje i Hornsgatan från östra 
sidan aJ\! Adolf Fredrikstorg till 
Repslagaregatan ; 

3) en linje i Pilgatan (Folkungaga
tan) från Götgatan till Tjärhovs
Tvärgatan (Erstagatan) ; 

4) en linje från järnvägen i Strand
gatan längs Mälaren och uppfarts
vägen därifrån till Hornsgatan. 

För att få denna sak i ett samman
hang meddelas redan här , att stads
.fullmäktige den I april 1886 med
gåvo, att koncessionärerna överläto 
rättigheterna på SSB, och att stads
fullmäktige den 29 april 1886 lika
ledes medgåvo koncession för sträc
kan från Repslagaregatan i Horns
gatan över Södermalmstorg-Brunns
backen-Östra Slussgatan till Karl 
Johanstorg. 

Tidpunkten var således inne för att 
anskaffa det nödiga kapitalet. En om
sorgsfullt utarbetad inbjudning till ak
tieteckning utfärdades den 15 juli 
1885 undertecknad av ett flertal väl
kända personer i huvudsak från han
del och industri. ÖVerståthållaren af 
Ugglas hade även ställt sitt aktade 
namn till förfogande. Inbjudningen 
var baserad på verkställda räkningar 
av gående och åkande vid olika punk
ter (Göt-, Horns-, Tjärhovs- och 
Pilgatorna). Man stod tydligen i ett 
gott förhållande till store bror på 
Norr, som redan förvärvat erfarenhet 
och haft god framgång. Kapten Brun
skog lämnade nämligen siu direkta 
stöd åt inbjudningen. 

Teckningslistor utlades hos Stock
holms Enskilda Bank och den med 
1800-talets Stockholm något förtrogne 
ler säkert igenkännande, då han hör, 
att dessa även funno sin väg till bok
handelsdisken, till Fritzes och Göthes 
vid Drottninggatan och fem andra bok
handlare. Boklådorna utgjorde näm
ligen under en stor del av 1800-talet 
träffpunkten för olika kretsar av 
Stockholms befolkning, centra för »on 
dits». 

I inbjudningen hade man förbundit 
sig att sammankalla konstituerade bo
lagsstämma så snart kr 400000:
tecknats. Dit kom man i början av 
1886. 

Byggmästare J. M. Redtz, Södra bolagets 
(iirste verkställal1de direktör. 

Då det gällde att anskaffa kapital 
vid Norra bolagets tillkomst, så del
tog vad man brukar kalla hela Stock
holm. Så var icke fallet. nu. Teck
ningen är rätt mycket lokal l 111

skränkt bemärkelse 52 % av tecknar
na bo nämligen på Söder. I »stan» 
höra 8 % hemrna, 28 % på norr och 
förvånanae nog äro 12 % utsocknes. 
Utlandet representeras a v St Peters
burg, men det var vår generalkonsul 
Sterky, som var tecknaren. Teckningen 
~isar genomsnittligt 7 aktier (il kr 
100: -) per person mot 12 i Norra 
bolaget. Utrymmet tillåter icke några 
personhistoriska utsvävningar, det får 
vara nog med att omnämna, att Sö
ders store son Oscar Montelius, som 
trofast mot familjetradition bodde vid 
St. Paulsgatan, återfinnes bland teck
narna. 

Ett utländskt namn förekommer, 
norska statsrådet Arctanders. Under 
unionstiden fanr,s nämligen en norsk 
awdelning i Stockholm med en stats
minister och ett par statsråd. Något 
längre fram i tiden uppdyker norske 
statsministern Lövland bland aktie
ägare i SSB. Alldeles omedelbart in
nan han den 29 maj 1905 avreste till 
Kristiania, sedan han nekat kontrasig
nera konungens vägran av sanktion 
åt den norska konsulatIagen, vilket var 
den planerade inledningen till händel
serna den 7 juni, hade han utkvitterat 
sina aktiekuponger i Södra bolaget. 
Sedan forblev L. aktieägare åtminsto
ne till 1917. Han var den första 
norska utrikesminister,n. 

I och för värvandet av aktieägare 
hade ombud försedda med tecknings
listor, gått ur hus i hus på Söder. 
Det enda viktiga för dem synes ha 
varit att till var je pris skaffa namn 
på listorna utan att undersöka, vilken 
solvens, som fanns bakom dessa namn. 
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Det visade sig nämligen, att omkring 
ett hundratal tecknare ej kunde eller 
ville fullgöra betalningen av tecknade 
aktier. Det finnes härom de mest 
dråpliga notiser. Om en fru boende 
i Mosebacke trappor, som tecknat en 
aktie, säges t. ex.: »Svågern, bygg
mästare Bergöö, nekar henne att be
tala.» Om en annan tecknare: »är 
dövstum och alldeles medellös.» Rö
rande en viss Söderlund erfar man: 
»är icke Brinckens måg utan måste 
vara store Meyers Söderlund» : Vissa 
bestredo helt enkelt sina signaturer. 
En hade rest till Kaukasien, ett fler
tal till Amerika och icke mindre än 
21 tecknare befunnos vara i - kon
kurs. För att ordna saken fingo sty
relseledamöterna personligen övertaga 
betalningen av 213 aktier, dvs. kr. 
21 300 : -. 

Den 8 februari 1886 kunde slutli
gen konstituerande bolagsstämma hål
las på Börsen. Kungl. Maj :ts resolu
tion på den antagna bolagsordningen 
erhölls den 12 mars 1886. Den ut
märkt prydliga handlingen med ko
nung Oscars underskrift finnes i ar
kivet. 

Den 30 april 1886 ägde den första 
ordinarie bolagsstämman rum, varvid 
följande personer utsågos till ledamö
ter av styrelsen: grosshandlare O. 
Almgren, A. Johnson, J. R. Nord
ling, byggmästare J. M. Redtz och in
genjör R. Telander. Några kortfat
tade data om dessa personer böra 
länmas i den mån det varit möjligt att 
erhålla sådana. 

Almgren tillhörde de kända siden
fabrikörerna på Söder med detta 
namn och vilkas rörelse alltjämt fort
lever, ehuru i mindre skala. Första
kammarledamot. Det är förvånande, 
att Axel Johnson - sedermera gene
ralkonsul - även hade tid att ägna 
åt ett trafikföretag på landbacken, ty 
det var alldeles samtid igt, som han 
gjorde de fartygsköp, som kommo att 
bilda stommen i Rederiaktiebolaget 
Nordstjernan, ett företag som i fråga 
om tonnagets kvalitet har utvecklats 
till att bli ett av de förnämligaste, 
som över huvud taget existerar. 

Byggmästare Redtz var den per
sonifierade mångsidigheten, ty han 
var verkställande direktör för såväl 
Slakteriaktiebolaget i Stockholm, som 
Mosebacke gångbroaktiebolag. Telan
der åter var verkställande direktör för 
\Vm. Lindbergs mekaniska verkstad. 
Samtliga utom Nordling vara med
lemmar av stadsfullmäktige. En impo
nerande fond av kunskaper och er
farenhet! 

Då av det i bolaget bestämda mini

Al1gspårvagl1el1 j .full fart 

mikapitalet kr. 500 000: - återstodo 
kr. 40 000 : -, sågo sig styrelsens 
medlemmar nödsakade att själva över
taga beloppet för att företaget skulle 
kunna ,komma till stånd. 

Av Stockholms stad inköptes den 
12 oktober. 1886 87000 kvadratfot av 
tomten nr I i kvarteret Haren med 
adress Brännkyrkagatan 82 till ett 
pris av kr. I: - per kvadratfot, dvs. 
kr. I I : 34 per kvadratmeter. Där upp
fördes stallbyggnad, vagnbod, bygg
nad för ångspårvagnarna och smedja. 
Det är ovisst, om något av denna 
bebyggelse nu finnes kvar. Fastighe
ten befinner sig nu som bekant i SS:s 
ägo, och bl. a. har trafikexpeditionen 
vid Ringvägen där sin hemvist. 

Beträffande smedjan går det en sä
gen, att den julaftons morgon utgjor
de platsen för en traditionell hand
ling, näm.1igen brygd av julglögg. Det 
förmäldes, att ritualen begicks med 
»fornnordisk kraft och götiskt allvar» 
och att en analys av brygden skulle 
visat, att den inte hade något gemen
samt med vad sena tiders barn be
nämna julglögg. Scenen med de kan
ske en aning svartmuskiga männen po
kulerande vid skenet a v flammorna 

uppfOr Bnl/1l1sbackcn. 

från ihärden i den i övrigt svarta 
smedjan är ju som skapad för en 
Pehr Hilleströms pensel. 

Redan vid den konstituerande bo
lagstämman hade doktor AXel Lamm 
hemställt, att utredning sku.1le göras, 
om ångkraft ,eller annan drivkraft än 
hästar skulle kunna med fördel an
vändas på bolagets blivande spårvägar. 
Dylika planer voro ingalunda främ
mande för bolagens ledning. Med tan
ke på den starka stigningen (I: IS) 
från Slussen, ansåg man hästtrafik 
därifrån utesluten. Funderingar rö
rande elektriska vagnar hade före
kommit men ansågos ekonomiskt orea
liserbara. I princip hade man stannat 
för ångvagnar. Det beslöts att den 
som koncessionär tidigare omnämnda 
ingenjören Gustaf Da1hlström skulle fö
retaga en utländsk studieresa för att 
man skulle kunna komma till klarhet i 
saken. 

De tidigaste upplysningar om ång
kraft för spårvägsdrift, som stått att 
erhålla, äro några artiklar i den om 
sitt innehåll så nogräknade »Times» 
och den redan då ansedda »Daily 
Telegraph» för 1875 och 1876. Ar
tiklarna äro så skrivna, att man får 

65 



intrycket av nytt och 
beaktansvärt. De förmäla om av fir
man & 
tillverkade lokomotiv för spårvagnar, 
varav efter 
IS vagnar i Paris skulle vara i 
ävenledes i Wien och på ett par 
ser i England skulle de hava i 
bruk. Den enda enkla be

som lämnas lyder som föl

: »lokomotivet är inneslutet uti ett 


hus av trä och så att 

det liknar en skyddskur för kuskar». 

Det även, att »kuren» varken 
skulle eller rök. Den sista 

gör, att man erinrar 
företeelse lär ha ytt

i en zooJo
: Sådana djur finns inte. 

Resultatet av ingenjör Dahlströms 
resa, varunder Bruxelles och Berlin 
besöktes, var, att D. alldeles utdömde 
en vagn för komprimerad luft och ett 

eldlöst lokomotiv med natron
lut för ett par 
lokomotivtyper mindre lämpliga, länge 
och med intensivt intresse för att icke 

kärlek dröjde vid en elektrisk 
men fruktade »att vagnens 

nuvarande kraftbelopp icke var till
för 

skarp lutning» och till sist re
kommenderande en av Ro
wans system. 

Då överståthållerämbetets tillstånd 
för trafik med icke kunde 
erhållas med mindre en dylik vagn 

kontraherades hos den 
kända firman A. 

med luftkondensator. 
vagnen, vartill lämnade 

ritningar, beställdes hos Atlas. Kost
naden i allt till kr. 17 a 
18000. 

nog är det icke möj
ligt att få klarhet om, vari systemet 
Rowan egentligen bestod. I en 
fikation till ett senare kontrakt med 
Atlas finner man: »Condensorn ut
föres i fullkomlig likhet och av sam
ma storlek som den av Rowan till 

rvlilgsbolag<!t levererade och å mo
delIvagnen anbragta.» Uppfinnaren 
var en W. R. Rowan i Ber
lin, som för va-rje av SSB hans 
system anskaffad vagn uppbar kr. 

000 : -. R. hade även 
av konsulterande hos Södra 
och synes ha varit en mycket bekant 
person. I korrespondensen med bola
get skriver han den dan
ska eller de 

överensstämmande. Sannolikt är det 
då substantiven ära skrivna 

med stora bokstäver. I 
för internationella 
ens möte i Berlin 1886 Otnnärrmes 

en utfärd med 

VUi"-dllU<'" ef
ter 
betet. Kort tid 
Atlas 7 som 
kompletta kostade kr. 
till kom Rowans 
I 000: -, per vagn. 
talet till dessa vagnar bestämdes till 
45, därav inuti vagnen 20 
och la samt på bakre 

som var sammanhängande 
med rökkupen, ro och 5. 
Ja, det står faktiskt Hökkupeen> i 
Ö.J\:s resolution. 

Av Norra 

hos Atlas, till 
kr. 2300: - per vagn, således av den 
typ, som finnes i 

museum. De svenska in
som vid denna tid kunde 

åstadkomma vara i 
huvudsak Kockums i Malmö, Göte

mekaniska verstad och Atlas. 
hade man i stallet 43 hästar 

inköpta till ett av kronor 

Det kan kanske ha ett intresse att 
omnämna, att räls från den 
bekanta firman Haarmann i Osna
briick och riksmark 12: 50 
per meter fritt Stockholm 
dåvarande kurs kr. r I : och skulle 
»skenorna hålla ett prov utan att 

om de på stöd 1,5 
meter emellan och tåla ett slag aven 

vägande 20 centner (r centner 
42,5 kg) från en fallhöjd av 3,6 

meter». 
härmed hade arbetet med 

att den II 

öppnas: 
I) för torg

Östra Slussgatan-Brunnsbacken 

2) 

steg linjenätets utveck
ling var sträckan Hornskroken
HornstuU. Det talas om »spårets ned-

I varmed 
måste avses Brännkyrkagatan väster
ut från Hornskroken. Hornstull och 

låga i mynningen av 
denna gata. 

Som två nya grund 
av utvidgningen erfordrades, var man 
tvungen att på extra stämma den 7 

1888 besluta om en nyemis
sion på kr. 55000: -. Trots att ak
tierna vid denna tid under 

varvid 
fingo 
inne

håll. 
Den 21 juni 1888 öppnades 

Slussen-HornstulI för trafik. Man 
väntade av den nya sträck

att den skulle 
från Lil

jeholmen, 
borg samt av, att 
skulle inställa lokaltåg från 
holmen. 

En blick 

pulär hos befolkningen. En ny 
upptogs därför i Ragvaldsgatan till 
St Paulsgatan ooh i denna gata till 

och så fram till förutvarande 
med trafik från den 25 okto

ber 1889. I samband härmed etable
rades samtrafik med 
från till 
eller 
gera mot att öre 
per passagerare. 

av

10 öre med fri ,""',prn',,,., 

beslöt 
mars 

r2 öre. Detta var 
ett olyckligt ty IZ 

öre för en får nog an
ses vara ett opsykologiskt Då 
tidningarna under första 

priset för sina lösnummer till 
12 öre, irriterade detta i 
icke 
som 

I 
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»med någon närboen.de telefonägare 
om begagnande av dess appamt». 
Först om detta ej lyckades skulle egen 
ap.parat anskaffas. Då fastigheten vid 
Brännkyrkagatan förvärvades, för
hyrde man samtidigt för gatuutvidg
ning reserverad mark med därå stå
ende sannolikt från 1 700~taflet här
stammande mindre stenbyggnad för 
kr. 700 : - per år. Där inrymdes bo
lagets kontor, där det kvar blev ett par 
decennier framåt. A. D. 1944 kvarstår 
alltjämt efter 58 år den lilla stenbygg
naden i avvaktan på gatureglering 
med SS som trogen hyresgäst. 

Ar 1889 bestod kontorspersonalen 
av 3 personer. En maskinrnästare 
fanns , och en trafikchef antogs under 
året. Den fasta personalens samman
sättning var den följande: 2 förmän 
i stallet, 2 reparatö rer och I smed, 19 
förare, 17 konduktörer, 19 kuskar, 12 
hästskötare, 8 putsare och 2 vagn
tvättersko r, 6 spårrensare, 8 nedri
dare och 3 biljettförsäljare. Summa 
99 personer. 

I denna framst~i llning förbigås kon
sekvent alla löne- och arbetsförhållan
den för alla kategorier anställda. Det 
är nämligen sannolikt, att en special
artikel om dessa frågor kommer att 

Exteriör av Söilra bolagets kOlltorsbyggnad. 

inflyta i S. o. B. behandlande Norr och 
Söder samtidigt. 

Med stöd av den av Norra bolaget 
till förfogande ställda erfarenheter och 
med förut nämnda egna undersökning
ar hade man med till synes mycket 
försiktig beräkningsgrund kommit till 
den slutsatsen, att 4906 passagerare 
dagligen skulle kunna påräknas. Men 
dit kom man först 1897. Ären 1887
1890 pendlade passagerarantalet från 
lägst 3 751 till högst 4 096. Och dock 
ökades folkmängden på Söder med 9 % 
från 1886 till 1891. Sistnämnda år 
konllna på Norr 32 resor per invånare 
och år, på Söder endast 22. 

Under ;slådana förhållanden följde 
det ena förluståret efter det aJidra. 
Den 31 december 1891 var ställningen 
följande: 

Tillgångar Tusen kr. 

Spårvägsanläggningen .... ..... 200 
Äng- och hästspå rvagnar ...... 253 
Fas tigheten ....... ........... 172 
Inventarier och förråd ........ 37 
Deposition för stadens räkning.. 25 
Banktillgodohavande ........ . . 
Förluster ... ........ . . . . . . ... 44 

73 2 

Skulder 

Aktiekapitalet 
Inteckningar 
Oprioriterade fordringsägare .. 

555 
128 

49 

732 

Vad var nu orsaken till det otill
fredsställande resultatet? En envis 
lågkonjunktur, en följdverkan av den 
mycket svåra krisen i slutet a v 1870
talet, kännetecknade hela 80- talet. Men 
lågkonjunkturen härskade även norr 
om Slussen, och där visade Norr.a bo
laget sådana resultat, att utdelning
arna 1887---91 voro 8, 9 och 10 %. 
Men det fanns en betydande karak
tärskillnad mellan de två stadsdelarna. 
På Norr bodde till övervägande del 
de fasta löntagarna i stat, kommun 
och enskild tjänst, vilkas förhållanden 
icke influerades av lågkonjunkturen. 
Man kan eller r~ittare sagt bör antaga, 
att Norra bolagets klientel till bety
dande del tillhörde nämnda befolk
ningsskikt, av personer som hade en 
rätt god ekQ/lomisk standard. Mot
svarande befolkningselement saknades 
till väsentliga delar på Söder. En ar
betare med en månatlig inkomst på 
60: - till 75: - kronor kunde icke 
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Interio'r av kontore! ännu så smt som 1911. 

tillåta sig att ti.1l och från arlbetet be
gagna spårvagnen, han fick gå. Be
folkningen på Söder befann sig till 
stor del i allt för betryckt ställning 
för att kunna kontribuera till Södra 
bolagets spårvagnsbössor. Till det 
neds.1ående resultatet av bolagets verk
samhet bid rog även en sannolikt 
mindre lycklig taxepolitik och att den 
dagligen rullande trafikkapaciteten 
var för stor och således för dyrbar. 

Som ett litet bevis på var fasta 
löntagare bodde kan tjäna, att 19 
tjänstemän i riksbanken som 1876 
tecknade aktier i Norra bolaget, alla 
bodde norr om Norrström, ehuru ar
betsplatsens belägenhet vid ]ärntorget 
pekade på Söder som bostadsplats . 

Situationen för bolagets ledning var 
minst sagt oangenäm. Bolagets egen
dom kunde icke utöver vad som redan 
skett belånas. Man hade ett par år 
hållit företaget flytande genom de 
upprepade lån, som av styrelseleda
möterna lämnats. Aktiekapita.let hade 
säkerligen tillkommit till stor del av 
personligt förtroende till dem. Det 
fanns bland aktieägarna en kategori 
småsparare med I a 2 aktier. En för
lust på roo a 200 kr. skulle säker
ligen hos dem utlöst en storm av för-

T. 	 v. dörren till kapten Hjortzbergs rum. 
kamreraren och kasstiförvaltarm. 

bittring. Hade bolaget nödgats gå i 
konkurs skulle möjligen oprioriterade 
fordringsägarna fått betalt men knap
past aktieägarna. En död spårvägs
anläggning av ifrågavarande slag 
skulle j u icke varit mera värd än räl
sens skrotvärde och upptagande och 
transport av densamma hade varit 
förbunden med stora kostnader. No
teringen av bolagets aktier sjönk ända 
till kr. 5:-. 

I sitt betryck vände sig styrelsen i 
tvenne skrivelser till den förmögna 
kollegan vid Tegnergatan med förslag 
om att Norra bolaget skulle övertaga 
SSB:s egendom och rörelse. I den 
andra skrive.1sen satte man i utsikt att 
i sainband med en överenskommelse 
hos stadsfullmäktige genomdriva, att 
koncess ionstiden för Norra bolaget 
skuJ.le utsträckas så att den samman
fölle med Södras, dvs. till 1925, så
ledes en förlängnin g på 9 år. Inte 
ens detta utmärkta lockbete för
mådde animera aptiten. Generalkonsua 
Fränckel var en inflytelserik medlem 
av Norra bolagets styrelse, och han 
hade varit ledamot av den omnämnda 
tra,fikkommitten, som avrått från spår
vägskommunikationer på Söder. Re
sultatet av SSB:s verksamhet hade ju 

vid fönstren t. h. sutto trafikchef Sundblad. 

onekligen bekräftat farhågorna. Det 
är dock förv ånande, att man icke be
gagnade sig av tillfället. En förlängd 
koncessionstid representerade dock ett 
mycket stort kapitalvärde. Transak
tionen hade ju kunnat ordnas utan fi
nansieringsbesvär genom en nyemis
sion, och Norra bolagets ställning var 
sådan; att några förlustår för söder
trafiken ej varit nämnvärt besvä
rande. 

De dugliga och energiska männen 
i styrelsen räddade dock till sist situa
tionen. Man lyckades bilda ett stöd
bolag, Södra Spårvägarnas Trafikak
tiebolag (Tab), med ett aktiekapital 
av kr. 92000: -, som övertog driften. 

Aktietecknarna voro att finna bland 
SSB:s styrelsemedlemmar och andra 
aktieägare i bolaget, ett flertal av in
dustrierna på Söder och bankdirek
tören K. A. Wallenberg. 

Kontraktet mellan de bägge bola
gen, underteck nat den 30 december 
1891 , är till s in kara'ktär så säreget 
och intressant och till resu,ltatet så 
lyckligt, att det är befogat att om
nämna kardinalpunkterna i detsamma: 
l ) SSB erhöll ett lån av h. 

50 000 : - för att därmed betala 
svävande gäld. 
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2) 	Tab ägde ett aB SSB:5 
egendom för sin verksamhet; 

3) 	Tah skulle uppbära alla inkomster 
av utan redovis
ningsskyldighet men hade att be
tala räntan SSB:s intecknade 

samt att betala detta 
kr. 500: - årli!!'en för beg.tridande 
av dess _ 

4) då Tabs tillgångar till 
av hela det tecknade 

(kr. 92000:-) 
procents årlig ränta 

hade Tab att till SSB avträda 
diponerad Om under 
kontraktstiden utdelning på aktier

rum, skulle motsvarande be
från den nämnda 

I och med verk
ställandet av denna likvid skulle 
lånet på kr. 50 000: - anses till 
fullo guldet. 

Som ett första steg av Tab ~'lVPa.U'-" 
omedelbart förut zontariff 
och en taxa på 10 öre inför
des. Vid av 100 bevil
jades 10 % rabatt. 

Det andra viktiga steget var infö
rande av 71/. minuters trafik i st. f. 
5 minuters. Därigenom var det 

att minska med två 
och hästvagnarna med en, som med
förde 

Resultatet av dessa reformer visade 
snart. Dessutom, lättades efter

hand det tryck, varunder 
lidit. Man även av milda 

som medförde milJskad koks
förbrukning etc. Ökningen av folk
mängden i Maria och Katarina för

~ar fortsatte från 000 år 
1891 till 86000 år 1900. Medeltalet 
passagerare per dag visade ett från 
3 år 1892 till 5 802 år 1900 ökat 
antal. En på Söder 
visade sig vara ett livsdugligt 
från 1892 års blygsamma vinst av kr. 
55 : - kom man r899 tin kr. 
3°000: -, vilket belopp motsvarade 

I i till ak
år r885. 

1894 infördes för 
dom till ett av kr. 8: - per ter
min. Ett försök med årshilj etter rör 
viss person kr. 100; - lämnade ett 
mycket anspråkslöst resultat. 

Den I 1900 kunde SSB åter
inträda i sina suveräna 

trafiken och disponera sin 
trots att Tab ned1a!!'t rätt 

betydande för 
omläggning av spår och även inköpt 
fyra hästvagnar samt nedlagt 
betydande kostnader fastigheten. 

Som Tabs stvrelse hade 

C. 	A. Lindvall, Oscar Almgren, 
A. 	 Bäckström. J. R. Nordling och 

den sistnämnda hela 
som verkställande di

rektör. 

I SSB:s styrelse hade 
Redtz som verkställande direk
tör r887 och efterträddes av 

Telander. var Otto Th. 
Ahlström 
gen tid innehaft ställningen som tra
fikchef. Dessförinnan hade A. varit 
stationsinspektor i Mölndal. Under 
hela fungerade C. A. 
Lindvall som verkställande direktör. 
L. var och chef för 

Den 27 april 1900 återin
trädde Redtz som verkställande di
rektör. 

En namn skall här näm
nas J W. M. Sundblads. S. an
ställdes 1886 som maskinrnästare och 
blev trafikchef och kvarstod i 

under hela den tid, 
existerade. Han hade 

tydligen även tidigare åt 
trafikväsendet -. på ty den 14 

1885 befann han som 
övermaskinist på en svensk båt i Hon
fleur i Normandie vid Kanalen, där 
fartyget med säkerhet lossade en last 
trävaror från nållon norrländsk hamn. 




