
TraJikpersonal vid Stockholms SOdra år 1905. 

Södra Bolaget 

AV ARKIVARIE STEN HOLMBERG 

Vid ett av dåvarande Svenska Spår
vägs-, Buss och Förortsbaneförening
ellS årsmöten yttrades i ett föredrag 
följande rörande Stockholms Södra 
Spårvägsaktiebolag vid sekelskiftet: 
»- - - som det redan en gång 
rekonstruerade bolaget hade förlorat 
en stor ,del av sitt aktiekapital. I 
dentk1. kritiska tid inträdDe den nya 
kombinationen U. E. G. - ASEA 
med förslag till ombyggnad för elek
trisk drift, vilket förslag acceptera
des.» Man kan endast konstatera att 
dessa yttranden äro till alla delar fel
aktiga. SSB hade icke rekonstruerats, 
det hade icke förlorat något av sitt 
aktiekapital. Aktierna hade temporärt 
förlorat en del, t. o. m. en stor del 
av sitt 11larknad.~värde, men den erfa
renheten har många företag fått göra. 
I det föreliggande sammanhanget lig
ger det nära till hands att erinra om, 
att under deflationskrisen efter första 
världskriget just ASEA:s aktier år 
1922 noterades i kr. 2S: -, men icke 
hade därför 7S % av aktiekapitalet 
gått förlorat. Den ovan i sin ·helhet 
citerade satsen är så formulerad, att 
man får intrycket av, att initiativet 
till SSB:s elektrifiering kom från 

II. Elektrifieringen 

ASEA-hållet. Så var icke fallet, vil
ket torde framgå a v det följande. 

Sedan ingenjören Gustaf Dahlström 
1886 företagit den förut omnämnda 
utländska studieresan varunder bl. a. 
hände, att direktören för ett stort 
spårvägsbolag i Berlin förklarade, att 
knappt någon utsikt förefanns för ett 
allmänt införande av elektrisk driv
kraft, hade stora ting ägt rum inom 
det område, som avsåg att tillämpa 
den elektriska kraftöverföringen j äm
väl på ,bandrift. Samtidigt som man i 
den elektriska spårvägsdriftens ur
sprungsland Tyskland och annorstädes 
i Europa provade olika system, hade 
motsvarande ,försök ägt rum i USA, 
dit ledningen i sagda hänseenden i 
senare hälften av 1880-talet synes ha 
gått. Sedan den amerikanska firman 
Thomson & Houston till en utställ
ning i Bremen 1890 byggt en kortare 
bana, som fyUde alla förväntningar, 
beslöts att denna skulle bliva perma
nent. Under intrycket härav bildade 
Thomson & Houston år 1892 till
sammans .med tyska intressenter, bl. a. 
det dåvarande övel"'huvudet för dyna
stin Thyssen, Union Elektricitäts 
GeseIlschaft (UEG) i Berlin. 

Strax före skelskiftet hade ASEA 
träffat en överenskommelse med UEG 
Om samarbete. Dessa tvenne företag 
samarbetade i sin ordning med Nor
diska Aktiebolaget för Elektriska An
läggningar i Stockholm, ett företag 
varom närmare kännedom saknas. Bo
laget hade ett aktiekapital på 2 mil
joner kronor, och dess telegramadress 
»Concession» antyder förmodligen ar
ten a v dess verksamhet. 

Ehuru Södra bolaget räddats tack 
vare städbolagets verksamhet, var 
ställningen därför ingalunda stark. 
Under hela tiden hade inga avskriv
ningar kunnat verkställas, och ingen 
förnye1sefond fanns disponibel. En 
förnyelse av trafikmaterielen var 
ofrånkomlig. 

Under 1898 framkom förslag att 
i första hand inköpa en ny ångspår
vagn, vars pris då hade stigit till kr. 
27000: _. Den i många avseenden 
märklige C. A. Lindvall, överingen
jören och chefen för Bergsund, hade 
då enligt en av honom 1915 utgiven 
skrift föreslagit övergång ~ill elek
trisk drift. Under en resa strax förut 
i Italien hade han nämligen iakttagit, 
huru en elektrisk spårvagn i Florens 
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kunde gå uppför en backe aven ki
lometers längd med samma lutning 
som Brunnsbacken. Samtidigt synes 
trafikchefen Sundblad ha utarbetat ett 
preliminärt förslag för elektrifiering 
för Styrelsens ledning. Styrelsen fi ck 
på så sätt själv det elektriska sinne
laget för att begagna ett modernt ut
tryck. 

På bolagsstämmorna i SSB å ren 
1899 och 1900 fattades beslut om 
elektrifieringen och om en aktieemis
sion på kr. 445 000: - samt uppta
gandet av ett obligationslån på kr. 
500 000: -. Det bör antecknas, att 
bland uppgivna fördelar, som elektrisk 
drift skulle medföra, framhålles äv(m 
»frihet från sot, ånga och buller, och 
lättnad i husägarnas nuvarande obe
hag av ångvagnarna». 

I skrivelse den 27 maj 1899 till 
stadsfullmäktige begärde bolaget kon
cessionstidens förlängning med 10 år, 
rättighet till spårvägsdrift med elek
triska motorer efter systemet med 
luftkontaktledning samt utsträckning 
av linjenätet till Skanstull och Dan
vikstull samt rättighet att få anlägga 
egen elektrisk kraftstation inom fastig
heten BrälU1kyrkagatan 82. 

Denna ansökan virvlade om i re
misströmmen resten av år 1899: drät
selnämndens avdelningar, byggnads
kontoret och gasverksstyrelsen skulle 
yttra sig. I allmänhet var behandlin
gen av ärendet mera välvillig än mot
satsen utom hos gasverksstyrelsen, 
som avstyrkte tillstånd till ledningen 
såväl ovan som under jord samt upp
sättande a v stolpar i gatorna. Bered
ningsutskottets inställning var emel
lertid en annan och tillstyrkte i skri
velsen den IS februari 1900 under 
vissa villkor bolagets ansökan. Aven 
passus i beredningsutskottets utlåtande 
finner man en förklaring till gasverks
styreisens avvisande hållning, som 
skulle berott på, »att staden ej ännu 

kunnat servera Södermalm med elek
trisk kraft». 

Den 28 februari 1900 fattade stads
fullmäktige beslut i enl ighet med be
redningsutskottets hemställan. Ö. Ä. 
stadfäste beslutet den IS mars 1900. 

Någon utsträckning av koncessions
tiden ville vederbörande ej gå med 
på, vilket väl för övrigt bolaget knap
past hade väntat sig. Det är emeller
tid nödvändigt att något stanna vid 
en bestämmelse, som alldeles lamslog 
Södra bolagets framtida rörelsefrihet 
- i den mån man överhuvudtaget kan 
tala om någon sådan då det gäller ett 
trafikföretag av detta slag - näm
ligen den 24. bestämmelsen i den nya 
koncessionen, som lyder: 

»För rättigheten att anlägga och 
trafikera spårvägslinj erna skall bola
get till staden utgiva tjugofem procent 
av den del utav bolagets bruttoin
komst av tra fiken för varje år, som 
överstiger 400 000: - kronor - - .» 

Om en enskild person eller företag 
skulle begagna sig av sin maktställ
ning på ett liknande sätt, skulle säker
ligen omdömet ej blivit välvilligt. 
Utan att uppoffra ett öre, utan att 
ikläda sig någon som helst risk, an
såg man sig kumla så förfar a mot 
ett företag, där aktieägarna under 
femton år aldrig el-hållit ett öre på 
sina insatser, och där det gällde en 
angelägenhet av största a1lmälU1a 
gagn. Följden för bolaget visade sig 
snart. Ar 1905 stego bruttoinkomsterna 
för första gången över kr. 400000: 
till kr. 403 287: - beroende på, att 
Skanstullslinjen det året öppnats. 
M ed den linjen hade 1tllder ål'et gått 
med förlust. Det oaktat fick bolaget 
till staden betala 25 % av kr. 3287. 
Senare blevo beloppen aven helt an
nan storleksordning i stadens favör. 
Några år senare erhöll det i förhål
lande till SSB rika Norra bolaget 
koncession å elektrisk drift utan mot-

Exteriör av Södra bolagets egen 
kraftstation vid Brännkyrkagatan. 

svarande villkor. M en för det senare 
bolaget var elektrifieringen icke en 
fråga om vara eLler icke vara, man 
kunde ju ha fortsatt den lönande 
hästvagnstrafiken till 1916. Men 
Stockholms efterblivenhet på området 
hade blivit internationellt bekant, 
främlingar som kommo hit sågo ju 
vanligtvis ingenting av Söder, saken 
började helt enkelt bli blamant. Man 
fick den tiden ute i världen höra åt
skilliga spydigheter i saken, vid ett 
tillfälle t. o. m. i en så pass från 
Stockholm avlägsen stad som Kairo. 
Av de nordiska gralU1arna hade Kri
.stiania infört elektrisk drift 1894, Ber
gen och Köpenhamn 1897 ooh Hel
singfors 1900. 

D e tekni ska villkoren i koncessio
nen, som delvis voro utarbetade av 
den avstyrkande gasverksstyrelsen, an
sågs som mycket rigorösa och blevo 
föremål för kritik. Särskilt bestäm
melserna, att sammanlagda spännings
förlusten i matare- och kontaktled
ningar, skenor och återledningar även 
vid största trafik icke skulle få över
stiga 12 % av driftsspänningen och 
att spänningsskillnaden i skensystemet 
uppmätt mellan två punkter, vilka som 
helst, icke finge överstiga två volt an
ans ågos som betungande. Den senare 
bestämmelsen uppgives hava fördyrat 
hela anläggningen med ca kr. 
25000: -. 

Under 1899 had e SSB infordrat an
bud å elektrisk anläggning. Sådana in
gingo också - ur olika förutsättnin
gar - från UEG, Schuckert och 
Siemens & Halske salllt Cie Generale 
de Traction i Paris. :-'lan utarbetade 
så en plan över spår och hus till be
rörda gator och med hjälp av ingen
jören Fr. Hoffman från Nlirnberg 
uppgjordes med ledning därav ett full
ständigt förslag för införande av 
elektrisk drift. På basis härav inford
rades nya anbud på anläggningen . Ar 
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1898 hade driftskostnaden inkl. under
hål! uppgått till närmare 40 öre per 
vagnkilometer, man hoppades nu, att 
dessa skulle kunna nedbringas till 
22 öre. 

Ur den mycket skarpa konkurrensen 
utgick Union Elektricitäts Gesell
schaft som segrare alltjämt i tävlan 
med Schuckert och Siemens & Halske. 
SSB antog den 28 maj 1900 anbudet 
under vissa förutsättningar. UEG blev 
huvudleverantör med ASEA som un
derleverantör, men kontraktet upprät
tades enbart med det förstnämnda bo
laget, med vilket underhandlingarna 
fördes direkt och genom Nordiska 
Aktiebolaget för Elektriska Anlägg
ningar. SSB förbehöll sig option att 

utföra de arbeten, det själv önskade. 
På grund därav kom bolaget att i 
egen regi ombestyra arbetena vid 
kraftstationen och med vagnremiser 
samt spåranläggningar. Men det var 
ännu ett villkor fastställt för leveran
sen; UEG skulle garantera tecknm
gen av den n:l~ aktieerrm·ssionen. 
Även detta godkändes. Då det tele
gram härom, som av UEG avsändes, 
möjliggjorde den första svenska spår
vägseJektrifieringen återgives här ly
delsen av detsamma; »Wir erklären 
uns bereit gemeinsam mit Ihnen 
Zeichnung der neuen Soederactien in 
Höhe von vierhundert und fuenfzig 
ta.usend Kronen zu garantieren» eller 
på svenska; »Vi förklara oss beredda 

Den äldsta typen avel-spårvagnar 
Stockholm. 

gemensamt med Eder garantera teck
ning av de nya ' söderaktierna till ett 
belopp av fyrahundrafemtiotusen kro
nor.» Avsändningsdag 31 maj 1900. 
»Med Eder» avsågs Nordiska Aktie
,bolaget, till vilket telegrammet avsän
des, vilket , dock befinner sig i spår
vägsbolagets arkiv. Till yttermera 
visso avgåvo även detta bolag och 
ASEA en gemensam garanti av lik
nande innehåll. 

Till kraftstation ombyggdes det 
gamla häststallet, som utvändigt mät
te 30 X 18 m och delades i tre nästan 
lika stora rum för pannorna, maski
nerna och ackumulatorerna. Vid sidan 
av pannrummet var uppbyggd en 
skorsten av 40 m höjd. Pannorna voro 

Interiiir av kraftstationen. 
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tre till antalet och utförda a v Jacques 
Piedbceuf i Dusseldorf vardera med 
en effektiveldyta av jO,29 m'. Ä ven 
vid största trafik kunde en panna be
finna sig i reserv. 

Bredvid pannrummet var det rym
liga och prydligt utstyrda maskinrum
met beläget. Här funnos hå ångma
skiner uppställda, var och en direkt 
kopplad med en dyna 'rnmaskin, in
strumenttavla, motordynall1o såsom 
tillsatsmaskin för batteriets uppladd
ning, två centrifugalpumpar för gra
derverket (för vattenbesparing) drivna 
med var sin elektr iska motor och en 
travers för handkrait i taket. De båda 
ångmaskinerna voro a v stående com
poundtyp med svänghjulsregulator, a.v
sedda för normalt 200 :l.iax 250 hkr 
vid IS0 varv/min. De voro utförda av 
Erste Brunner :'Ia schinenfabriken i 
Brunn. Såväl pannor som maskiner 
voro beställda genom DEG. 

De båda dynam0111aski nerna voro 
som nämnts direkt kopplade till \"ar 
sin ångmaskin och avsedda för 165 
kilowatt och sexpoliga med fält av 
gjutstål. ASEA var leverantör. 

Tillsatsmaskineri och instrument
tavla voro levererade av UEG. 

I det tredje av kraftstationens rum 
voro aclwmulatorerna uppställda. De 
voro till antalet 276 av Majerts system 
och tillverkade av Ackumulatorenwerk 
Oberspree. 

Från kraftstationen utgingo två 
matareledningar för luftledningen och 
tre återgångsledningar för skerUlätet. 
Omedelbart invid kraftstationen fanns 
en matarepunkt, såväl för luft- som 
skenledningen. Luftledningens andra 
mak1.repunkt var belägen vid hörnet 

av Ragvaldsgatan och St Paulsgatan. 
Skenledningens båda matarepunkter 
voro belägna. dels vid Hornsgatan mitt 
för Bellmansgatan, dels vid hörnet av 
Götgatan och Folkungagatan. Matare
ledningarna för luftledning voro ar
merade, dubbelt blymantlade kablar av 
400 ITUl12 area. Vid matarepunkten 
vid St Paulsgatan var luftledningen 
avrbruten, så att den delades i två 
av varandra oberoende hälfter. De ne
gativa återgångsledningarna hade föl
jande dimensioner: 
till matarepun1cten vid kraft

stationer .............. 50 mm' 
ti.ll matarepunkten vid Bell

mansgatan . . . . . . . . . . . . .. 300 » 
till matarepunkten vid Göt

gatan .................. 300 » 

Luftledningen utgjordes av två 8,3 

mm kontakttrådar av koppar, en för 
varje farriktning. Dessa uppburos 
dels av konsolstolpar, dels av tvär
trådar fästa vid spännstolpar eller me
delst murrosetter. Tillstånd att upp
sätta de senare hade erhållits av alla 
husägare utom fyra. Vid Slussen an
vände man stolpar av stålrör, i övrigt 
enklare och billigare utförda av fack
verk till verkade av ASEA. Luftled
ningen hade över allt dubbel isolering 
från stolparna och till jorden. 

I leveransen ingingo r6 motorvag
nar. De voro byggda av ASEA under 
det att de elektriska delarna voro leve
rerade och monterade av UEG. Enligt 
kontraktet voro de avsedda att rym
ma 18 sittplatser och 23 ståplatser 
varav 7 inuti vagnen och r6 på platt
formarna. Strax efter det vagnarna 
insatts i trafik uppgivas de emeller
tid rymma r8 sittande och 18 stående 

I våra dagar är Hornsgatan den 
mest frekventerade spårvägsgatan. Strax 
efter sekelskiftet var den en idyll av 
detta utseende. Då gingo spårlJag
natna över »puckeln». 

passagerare, därav 7 inuti vagnen, 5 
på främre och 6 på bakre plattformen, 
således summa 36 passagerare mot 
41 i förra fallet. Kanske man i Berlin 
bedömt stockholmarna smärtare än de 
i verkligheten voro; den tidens man
liga tungviktare voro j u synnerligen 
talrika. Vad damerna beträffar så 
hade ju krinolinen för några årtion
den sedan gått till historien, och även 
turnyren hade försvunnit. Men genom 
kjolarnas vidlyftighet och de träd
gårdsarkitektoniska skapelser, som 
hattarna ofta utgjorde, behövde nog 
dåtidens stockholmska ett betydligt 
större vagnsutrymme än hennes syster 
av i dag. För att så återvända till 
vagnarna utgjorde axelavståndet 1,75 
111 och hjulen hade en diameter av 
800 mm. Varje vagnaxel drevs me
delst kuggväxel i förhållandet l: 4,6 
aven elektrisk motor, typ G E 58, 
på normalt 25 hkr vid 46 amp. och 
500 volt. För övrigt är det kanske 
en överloppsgärning att söka beskriva 
dessa vagnar, då en fullt iordning
ställd vagn av denna typ finnes ute i 
Råsunda. 

De gamla hästspårvagnarna omänd
rades till släpvagnar och utrustades 
med buffertar och draganordningar, 
elektromagnetiska bromsar samt elek
trisk belysning. 

Några siffror rörande de direkta 
elektrifieringskostnaderna skola här 
meddelas : 

Kraftstationens elektriska del 

Dynamomaskiner, tillsats
maskin, puffertbatteri, 
instrumentering, och 
stationsbelysning ..... 87900: 
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Ledningssystemet 
Kontak,tledningar 65 000: 
Matare- och återgångsled

ningar "" " """" 25 500: 

Rörlig matel'iel 

16 st. motorvagnar 187000: 
Förändring av släpvag

nar, montage vag n och 
mätinstrument 52800 : 

Kronor 418200:

En motorvagn kostade således kr. 
I I 500: -, En ångspårvagn a kl' , 
27 000: - kunde transportera 45 pas
sagerare, Samma kapital uttryckt i 
motorvagnar hade följaktligen en ka
pacitet av 85 passagerare med beräk
ning av 36 personer per motorvagn! 

Som tidigare nämnts skulle finan
sieringen av hela anläggningen ske 
genom dels en aktieemission dels ett 
obligationslån, Den förra blev på hem
mamarknaden icke någon framgång: 
teckningarna inskränkte sig till kr. 
121 400: -, Det var sålunda att falla 
tillbaka på den förutnämnda garantien, 
och på teckningslistan nr 20 lyser 
Union Elektricitäts Gesellschafts namn 
i ensamt majestät med kr, 323600: -, 
Av detta belopp synes Nordi ska Ak
tiebolaget ha övertagit hälften. Det 
har icke någonstans framgått, att 
ASEA i verkligheten kom att del
taga i teckningen. 

Rörande obligationslånet erbjöd sig 
UEG att även övertaga detta, vilket 
emellertid avböjdes. En tillfällig kre
dit ställdes till förfogande av Stock
holms Enskilda Bank, och denna kre
dit reglerades med ett obligationslån 
a 41/2 % å kr. 500000: - av I juli 
1902, varav banken till kurs av 99 % 
övertog kr. 450 000: - . 

Den 5 september 1901 började de 
första motorvagnarna rulla på Söder 
i Hornsgatan mellan Ragvaldsgatan 
och Ringvägen. Fr. o. m. den 16 no
vember s. å. kunde trafiken ,uppehållas 
uteslutande med elektrisk drift. Linje
nätet hade då den 16 oktober 1901 
utökats med sträckan Erstagatan
Tegelvikstorget. 

Under elektrifieringsarbetet hade 
av allt att döma trafikchefen Sundblad 
gjort en betydande insats. Styrelsen i 
SSB visade ock sin uppskattning där
av. Brev från Union Elektricitäts 
Gesellschaft vittna om, att entrepre
nörerna delade denna uppfattning. 

l Som priset å motorvagnen i förhållan
de till ångvagnen syntes lågt fruktade jag, 
att feltolkning av kontraktet från min sida 
förelåg och konsulterade därför förste 
verkstadsfngenjör H. Hjorth i Råsunda, 
som emellertid bekräftade, att även efter 
hans anteckningar "agnen kos tade kr. 
11.500;'-. Förf. 
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Långväga fl 

I mitten av augusti gästades spår
"ägsbolaget a v ett par herrar från 
Ohile. Det var chefen för Corporaci6n 
de Fomento de la Produccion Desi
derio Garcia och hans medhj älpare 
Raul Saez, som ,kommit över för att 
studera svenska industrier och insti
tutioner. De togo med stort intresse 
del särskilt av våra moderna anlägg
ningar i Hornsberg oC1h Brommahal
len . Även Ängbybanan fick ,höga lov
ord, och Ragnar Sands,tröm SDm 

Vilket öde gingo då de gamla ång
vagnarna till mötes? Samma öde som 
de utslitna gamla spårvägshästarna, 
som i stället för att få dö för en väl
riktad '!<Jula fingo vandra till Slakt
huset, Ängvagnarna såldes nämligen 
för nedskrotning och betingade icke 
funt kr. I 000: - pr styck. Samtidigt 
såldes 100 ton kasserad räls till unge
fär 4 öre per kg. En vagn hamnade 
dock på Gotland, där den gick i trafik 
många år mellan Visby och Högklint, 
tills den ersattes av bussar. 

Handlingar rörande elektrifieringen 
finnas dels som bilagor till styrelse
protokollen, dels har allt som inDm bo
laget påträffats i denna angelägenhet 
i arkivet sammanförts i en dossier, 
vari bl. a. ingår det fullkomligt in
takta, med oskadat sigill försedda kon
traktet med Union Elektricitäts Ge
sellschaft. Detta omnämnes endast 
därför, att kontraktet vid någon even
tuell framtida utställning (195I?) 
möjligen skulle utgöra ett lämpligt 
föremål att exponera. 

(Den första artikeln om Söd·ra bolaget 
yar införd i nr 4/1945.) 




