
Södra Bolaget 


Det bör vara lämpligt att inleda 
skildringen av den nya epoken i 
SSB:s verksamhet med en redogö
relse fö-r den användning, som de 
elektrifierade materialierna erhöllo. 

Medan förut omstigning vid Rag
vald'sgatan varit nöd~ändig för en del 
av passagerarna kunde nu direkt från 
SLus.sen varannan vagn avgå till 
HOrllstuU och varannan till Tegel
Yikstorget. På vardera linjen var 6 
minuters trafik införd; således avgick 
\'ar 3 :dje minut en vagn från Slus
sen. Den tillåtna körhastigheten ut
gjorde 12 wm och inklusive uppehål
len var medelhastigheten ca 9 km. 
För att upprätthålla denna trafik er
fordraDes för vardera linjen 6 motor
\'agnar eller tillsammans I2 av dis
ponibla I6 vagnar. För att vid Slus
sen län1.na passagerarna mera tid att 
förfoga över insattes emellertiD en 
I3 :de vagn; på såsäJtt kom varje 
\'agn att alternerande gå till Horns
tull ooh Tegelvikstorget. 

Aren närmast efter sekelskiftet 
ägde en stark omsättning' av bo.lagets 
aktier rum, och ab:tieägare tillkommo, 
dIkas syften voro främmande för den 
gamla och erfarna styrelsens. 

Det motsatsförhållande, som upp
kom, kulminerade vid den ordinarie 
bolag.sstämman år I906. Oppositionen 
yrkade vid densamma på en utdel
nin.g, som styrelsen icke kunde gå 
med på. Styrelsens ordförande, siden
fabrikören och förstakammarledamo
ten Oscar Almgren, som fungerade 
som stämmaJlJS ordförande, meddelade, 
att vid bifall till oppo$itionens yrkan 
de han ioke längre ville kvarstå i sty
relsen. Vid votering segrade emeller
tid oppositionen, verkstäHande direk
tören, byggmästare Redtz, anmälde 
t iIl protokollet sin protest, avsade sig 
sina uppdrag i bolaget och lämnade 
stämman. Styrelsens övriga ledamöte" 
anmälde även sin avgång. 

Vid en iortsatt -bolagsstämma val
des så en ny styrelse bestående av 
rådman R. Öhnell, kapten E. Hjortz
berg, fabrikören fil. d:r V. Lager
holm, kapten G. Östberg och direktör 
Erik Lundin. Till venkställande direk
tör utsågs kapten Hjortzberg, till vil
ken ma-n mellan stämmorna hänvänt 
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sig, och som stått främmande för op
posi,tionens åitgöranden. 

Rättvisan fordrar, att man dröjer 
något vid den avgångna styrelsen, för 
vilken ---: särskilt för byggmästare 
Redtz - det måste ha varit bittert 
att under sådana för11ållanden lärrula 
bolaget. De flesta av de avgångna 
hade varit med om att skapa företa
get, varit med om aHa de svåra åren 
,och vid många tillfäHen fått satsa 
egna pengar för att hålla det hela 
flytande. Elektrifieringen av bolaget 
var en verklig bragD. Att Union 
Eleb:tricitäts Gesellschaft ville ställa 
sammanlagt kr 950 000: - till förfo
gancle visade s10rt personligt förtro
ende. Därtill kommer att samtliga 
haDe nöj t sig med mycket anspråks
lös ersättning för sitt ofta bekymmer
saJmma arbete. De äro därför berätti
gade till en hedersam plats i Stock
holms trafikhistoria. 

Kapten Ernst Hjortzberg var ioke 
novus homo på spårvägsområdet. 
Som fortifikationsofficer hade han 
uppmärksammats av sin chef, general 
Br. A. Leijonhufvud, ·som under ett 
kvart.s sekel fungerade som ordfö
rande i Norra bolagets styrelse och 
som veterligen en och annan av spår
vägsholagets pensi{)närer allt j ämt ha r 
'personliga mir1l1en av. Det var på 
L:s förslag som kapten Hjortzberg 
som direk-tör 1899-1906 kom att till
höra Norra bolaget. På grund av 
vissa år 1905 skedda förändringar i 
detta bolag, ·torde det för honom varit 
ett lätt fattat beslut att företag'a flytt

ningen från Tegnergatan 2 till Bränn.
kyrkagatan 82, vilket säkerligen var 
en för Söderbolaget mycket lycklig 
omständigiliet. 

I arv från den förutvarande regi
men hade den nya styrelsen att tag~ 
ställning till ett flertal frågor av vi
tal betydelse för bolagets framtid. Det 
gällde bL a. 'behovet av dubbelspåriga 
linjer, ny förbindelse mellan ö$1:ra 
och västra Södermalm, den nya UPll
;fartsvägen i Katarinavägen, utökad 
vagn,park och utvidgning av kraft
stationen. Vid varje planering för 
dessa fl-ågors lösning var det emeller
tid en massiv vägbom, som stängde 
frannkomsten: bestämmelsen nr 24 i 
den gällande koncessionen av år 1900. 
Den för esk rev, som kanske läsaren 
erinrar sig, att 25 % av den brutto
inkomst av trafiken., som översteg kr. 
400 000: - skulle utgivas till staden. 
Si,tuationen var så paradoxal, att bo
laget för sin fortsatta exi6tens icke 
h.''Unde företaga några utvidgningar av 
betydenhet. Om man tänker sin in i 
läget förhöll det sig som följ er: så 
länge bruttoi1'1kolrlste1'na höllo sig un
der kr. 4°0000: - , var bestämmelsen 
som ioke existerande, så länge om
kostnaderna understego denna siffra, 
kunde bolaget bära tributen till sta
den, men fr . o. m. att dessa började 
överS'kjuta kl'. 400000: - skulle lä
get med all sannolikhet förr eller se
nare bli ohållbart. 

Det fanJlJS bara en utväg nämligen 
att få till stånd ett nytt aytal men 
staden. Dit k{)m man även efter långa 

Så såg den Ji;'rsta elek
triska spårvagnw 

Stockholl1l ut. 
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och besvärliga underhandlingar, och 
uppgörelsen gcx:lkändes av stadsfull
mäktige den 13 april 1908. 

Denna bestod först och främst i. 
att den ominösa punkten 24 försvann, 
och att stadens rättighet att vid kon
cessionstidens slut lösa anläggningar
na 	utbyttes mot ~kyldighet. 

Överenskommelsen utgjordes av ett 
avtal med två bilagor, den första ut
görande en reviderad bolag.sordning 
den andra en ny koncession. 

Stockholms stad inträdde som aktie
ägare i bolaget genom teckning av 
!O 000 nya a·lctier (= det förutvaran
de antalet) a kr. roo: - att -betala 
ef.ter 120 %, överkursen kr. 
:.l00 000: - skulle tillföras reserv
fonden. Förutvarande aktier skulle 
förändras till stamaktier (A-serien) 
och ,stadens utgöra preferens alcti~!

(B-serien). Dessa senare medförde 
företrädesrätt tiU utdelning intill 8 
%, först därefter skulle utdelning på 
stamaktierna få äga rum. Preferens 
a·kt ierna , således stadens aktier, ägde 
vidare rät·t till oS. k. retroaktiv acku
mulerad utdelning, d. v. s. om något 
år 8 % utdelning icke erhållits, s'kulle 
bristen täckas av komma.nde års vins
ter. Innan vinstutdelning ägde mm, 
skulle 10 % av vinsten användas till 
avskrivning. Den av staden påbörjad <: 
-spårvägsanläggningen till Enskede 
skulle av 'bolaget övertagas i avräk
ning vid aktiernas likvidering. 

Det är tyvärr icke möjligt att 
lämna en redogörelse för alla övriga 
vill<kor och punkter. 

Många gånger har det förundrat 
den, som skriver dessa rader, att en 
spårvägslinje aldrig kommit till stånd 
i Söder Mälarstrand. Det är därför 
av intresse att se, att bolaget enligt 
avtalet ägde skyldighet utverka fast
ställelse aven linje Slussen-västra 
änden av Söder Mälarstrand. I SSB :s 
u'rsprungliga koncessionen av 1885 
ingick en linje från järnvägen-Sö
der Mälar.strand - uppfartsvägen 
Hornsgatan. Är OI1Saken att finna i 
att man med tanke på järnvägen fruk
tat ett nytt »elände» som vid entren 
niB Kung'sholmen? Är 1906 föreslog 
Fridhems viHaägareJförening m. n. 
samal1bete med SSB för en spårväg 
Söder Mälarstrand-ReimershoLm
Gröndal-FridJhem (Mälarhöjden) . 
Där kom emellertid Södra Förstads
banan till stånd (se SoB nr 41r944). 

Som allmänt omdöme om avtalet 
måste man säga, att staden väl för
stått att hävda sina intressen. Men 
det bör icke heller ha varit någon 
svårare uppgift. Bolagets represen
tanter :befunno sig i ett tvångsläg'.:! 
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Kapten E. Hjortzberg. 

precis som de hedervärda gubbarna 
av år 1900. Alldeles utan trumf på 
hand var man väl dock icke. Å r 1904 
:hade staden genom köpet av Enskede 
gård börjat sin exterritoriella yerk
samhet, och det synes .som 0111 bolaget 
kunnat spela rollen av »mellankam
mande part». Men så 'beroende som 
ett spårvägsföretag i den dagliga gär
ningen är av ett otal myndigheter, 
skul,le väl en s·trid endast slutat med 
en vandring til'l Canossa - för bo
laget. 

Den kommande Enskec!elinjen hade 
således inlemmats i SSB:s trafiknät. 
Från olika håll har vid skilda till
fällen utta'lats en önskan om att er
-hålla utförl iga data angående till
koms~en av denna allt mer betydande 
trafikled. Uppgifterna ,fö,lja Därför 
:här i ett sammanhang: 

I. 	 1906 8. 10. ingick SSB till stads
ful,lmäiktige med begära,n om kon·
cession från Skanstull i allmänna 
landsvägen, till Södra begravnings
platsen med lämpliga förgreningar 
över Enskede-området ; 

2. 	 1907 19. 6. beslöta stadsful·lmäk
tige, att staden själv skulle an
lägga denna spå l-väg ; 

3. 	 1907 14. 8. meddelade drätselnämn
dens 2 :dra avdelning i protokolls
utdrag till SSB, att bolagets kon
cessionsansökan på grund av 
ovannämnda beslut icke skulle för
anleda någon åtgärd utan ur av
delningens diarium avskrivas; 

4. 	 1907 16. 12 och 20. 12. avslöt 
drätselnämmdens l :a avdelning 
kontrwkt med resp. SSB och För
enade Elektri.ska AB om utföran
det av denna bananläggning. (Or
gina'lhandlingarna rör. dessa trans
",ktioner, ritningar m. m. anträf
fades på överraskande sätt år 
1944·) 

5· 	 IQ08 30.4. hemställde berednings-

Trafikchef W Sundblad. 

utskottet, att stadsfullmäktige 
skulle ,besluta återkalla sin ko !
cessionsansökan hos Konungen 

6. 	 1908 16.5. ingick SSB IL 
Konungen med an-sökan att få ,u:
lägga elektrisk spårväg fr å . 
Skanstull till Södra begravning,
platsen jämte bispår till Ärsta \ i
ken.; 

7· 	 1908 18·9. biföll Kungl. Maj: 
denna koncessionsansökan ; 

8. 	 1909 I. 4. ' öppnades linjen Skan ' 
tun till Södra begravningsplat5e:-. 
(Kyrkogårdsvägen ) för trafik. 

Det är svårt att för.stå syftet lll e(: 
bolagets under punkt l omnämnd; 

- ansökan till stadsfullmäktige om kon
cession - ty det är en regelrätt sa
dam det är fråga om - då det gällde 
en linj esträckning, som låg utaniö, 
området för stadens dåvarande j uri, 
diktion . 

Linjenätets utveckling var den föl
jande: 
1908 I. 2. utsträcktes linje II tii: 

Danvikstull 
1909 I. r. utsträcktes ,linje III från 

S. Bantorget till Slusser: 

1909 I. 4. utsträcktes linje III til' 


Kynkogårdsvägen, Enske cJ e 

1914 I. 2. 	 öppnades linje IV fr ill: 

Slussen-Katarinavägen 
Renstiernasgata (vid Folk
ungaga,tan) 

1915 I. 1. uts-träcktes linje IV t ;)l 

Nytorget 
1915 I. 5. utsträcktes linje IV i Sk?

negatan till Götgatan 
1916 l. 5. utsträcktes linje IV i Skå

negatan ·till Ärstalun<len 
1917 I. r. utsträcktes linje III till De 

Gamlas väg, Enskede 
1917 l. 3. 	 utsträcktes linje IV i Ro

senlundsgatan till Horns
gatan 

Avgiften syne.s under hela epoken 
ha utgjort !O öre med - åtminstone 
efter 1908 - fri samtrafik mellan bo



lagets samtliga linjer. Avgift på ar
betartåg 5 öre med fri samtrafik med 
övriga arbetar tåg. Paket med' II pol
let,ter till kr. 1:- infördes 1906. Ar 
1909 · infördes övergång\Sbiljetter i 
stället för polletter då det visat sig, 
att under 10 månader av ett år 50000 
övergångspolletter icke återkommit till 
bolaget. 

Ar 1908 blev hela linjen Slussen
Hornstull dubbelspårig, ooh al'beten 
med dubbelspår fortsatte \Sedan succes
sivt för . hela linjenätet. Det kan an
tecknas, att redan 1906 förhållandena 
vid Slussen vållade så stora bekym
mer, att de betecknades som delvis 
)fullkomEgt olidliga». Ar 1909 var 
hela nätet fullständigt ombyggt för 
bygelkontakt. Kontakttri55an, som un
derstundom vållade kontak.tavbrott, 
ha'<ie alltid varit en källa till oro hos 
aUmänheten, särskilt i Brunnsbacken. 

Ett namn skall räddas ur glömskan 
- verkmästaren Sven Olssons (se
dermera Härdman). Han var en av 
dessa självlärda svenska män med 
pqktiskt handlag och framstående 
teknisk 'begåvning, som på så många 
hundratal6 ställen i vårt land utgjort 
och utgöra en utomordentlig tillgång 
för vår .industri. Under hans ledning 
utvecklades i verkstaden en betydande 
rörelse. Av motorvagnar tillverkades 
i verkstaden ett 30-tal, av släpvagnar 
ett 40-tal, dessutom godsvagnar, båtar 
m. m. Vagnparken utgjorde: 

1906 1913 1917 
motorvagnar ...... 22 52' 57 
släpvagnar .. . .... 23 - 45 65 

De gamla häst6pårvagnarna, på sin 
tid övertagna från Norra bolaget och 
sannolikt tillverkade på 1870-talet, 
hade, som tidigar.e nämnts, 1901 om
byggts ti-J.l släpvagnar. De genomgingo 
1909 en andra ombyggnad och vänta
des kunna användas »ännu en lång tid 
framåt». Det skulle vara <l!V mycket 
stort intresse om det kunde utrönas 
huruvida någon av dessa vagnar allt
jä,mt är i bruk 

Trafikens utveckling framgår av 
följande siffror: 

Passagerare Passagerare 
per dag tusen st. 

1888 3751 1373 
1900 5 802 2060 
1907 17 153 6261 
1911 26692 9743 
19I7 49361 18017 

Det vor.e ur flera synpunkter ett 
stott intresse att få lämna en ingående 
redogörelse för bolagets ekonomiska 
Jönhållanden, men ·u.rtrymmet tillåter 
det knaJPpast. Efter 16-årig verksam
het kunde bolaget år 1902 för första 
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gången visa ett solitt bOlkslu,t. Ar efter 
år med undantag för det avbräck, 
som det första världskriget vållade, 
förbätt'r.ades ställningen, som vid ut
gången av 1917 var synnerligen likvid 
med kreditmöjligheter, som icke ta
gits i anoprå:k. I detta sammanhang 
kan det vara av intl'esse att nämna, 
<l!tt fastigheten Brärmkyrkagatan 82, 
som inköpts av staden år 1886 till ett 
pris av :kir. 87000 :-, redan omkring 
år 1906 torde ha hatt ett tomtvärde 
aven miljon kronor. 

Ett par no.ti6er synes vara av den 
beskaffenhet, a,tt de böra här åter
givas. 

Inför beställandet av nya vagnar 
fÖTetog kapten Hjortzberg år 1908 en 
studieresa till några .svenska städer. 
Köpenhamn och tre tyska platser, där
ibland Berlin och framhöll efter åter
komsten, <l!tt man vid jämförelse mel
lan vagnmaterialier vid de svem;ka 
spårvägarna ooh de studerade tyska 
oviUkorligen kom till den sluts<l!tsen, 
att de fÖTm stodo :betydligt över de 
senare, och att man i den delen av 
spårvägsdriften kn3.1>past hade att lära 
av utlandet. 

Asea var således icke längre »un
derleverantören» av år 1900, det hade 
under ledning av den skicklige f. d. 
spårvägschefen i Göteborg utveck
lats, åtminstone i kvalitativt hänse
ende, till de kontinerutala väldigheter
nas jämlike. 

Ar 1910 besökte kapten H. även 
Wien för att ·taga kännedom om »där 
förekommande anläggningar för elek
triska vagna'l' med luftledning utan 
spån, således vad vi nu kalla tråd
buss. Han har nyligen berättat, att 
anläggningen gjorde ett gynn6amt in
tryck, och att vagnarna på grund av 
gatornas bristfällig<l! beskaffenhet löpte 
fram på »spån av tegelplattor. 

Tiden är nu inne att låta ridån gå 
Uipp till sista akten a·v Södmbolagets 
historia. Under de sista ären av den 
skildrade epoken hade det blivit allt 
tydligare, att ,bolagets existens låg j 

stöpsleven. 
A v skäl, som emellertid höra hemma 

i en framställning om Stockho1ms Nya 
Spårvägsaktiebolags vel"k6amhet, hade 
detta bolag från tiden omkring 1911 
blivit innehavare av .betydande aktie
poster i Södra bolaget. Engagementet 
var så omfattande, att det efter olika 
nyemissioner utgjorde, då det var 
som störst, 12418 aktier av A-seriens 
20000. B-serien, d. v. s . stadens aktier, 
omfattade även 20 000 stycken, och 
bland a:JImänheten befunna sig allt
jämt 7 500 aktier av A-serien. 

Då det icke hade lyckats för de 

styrande i Norra holaget att få den 
40-äriga koncession, som ud'öpte den 
30 december 1916, förnyad, utan 
Stockholmo stadsfullmäktige enligt be
slut av den 30 juni 1915 lämnat en 
ny koncession tilL ett nytt företag, 
AB Stockholms Spårvägar, vilket :b0
lag staden med hjälp av de förnämsta 
av bankerna biloda.t, var det för det 
likviderande Norra bolaget en nödvän
dighet att avyttra sitt stora aktieinne
hav i Stockholms Södra, Spårvägs
aktiebolag. Saken var icke lätt, ty det 
fanns endast två tänk·bara köpare: \Sta
den eller det nybildade spårvägsbo
taget, vilka bägge ju företrädde ett 
och samma intresse. 

För att gÖTa en lång historia kort 
tillställde Stockholms N ya Spårvägs
aktiebolag den I I dec. 1917 sin kol
lega på Södermalm en skrivelse vari 
påyrkades utlysande av extra bolags
stämma i Södra bolaget »för ordnan
det för Edert bolags vidkommande av 
de frågor, som oförmälas i närslutna 
mellan vårt bolag och AB Stockholms 
Spårvägar upprättat avtal». Denna av 
direktör W a,lden undertecknade skri
velse hade icke föregåtts av någon 
konversation än mindre någon under
handling med Södra .bolagets styrelse. 

Kontentan av innehållet i avtalet 
var, att Södra bolaget skulle till AB 
Stockholms Spårvägar försälja samt
liga sina tillgångar inklusive konces
sionsrätten. Om saken hade ordnats på 
det sätt, som vederbörande tydligen 
hade tänkt sig, skuUe ett efter då
varande förhållande betydande trafik
företag efter en frist av tre eller fyra 
dagar upphört efter en över 30-årig 
verksamhet. 

Södra bolagets styrelse fön dock 
icke tillföga utan vid en av de olika 
bolagsstämmor, ·som det var nödvän
digt att sammankalla, förelåg en syn
nerligen väl avfattad skrivelse från 
bolaget, sannolikt författad av styrel
sens ordförande dr Lagerholm. Däri 
'betonades ·bl. a., att »intet spelrum 
får lämnas åt slumpen elJ.er över
rumplingen) . Man lyckades i den 
svåra situationen rätt väl 'hävda bo
lagets intressen ooh som »ett oefter
givligt villkor» ställdes, att köparen 
slrulle övertaga Södra bolagets skyl
dighet mot sin personal. Den lilla de
taljen hade man nämligen i den stora 
brådskans dagar alldeles glömt ,bort! 

Som emellertid stadsfullmäktige un
der tiden biträtt avtalet, kom försälj
ningen till stånd. Beslutet bekräftade5 
vid Södra 'bolagets sista ordinarie bo
lagsstämma. den 20 april 1918. Tillträ
det skulle a116es ha ägt rum den I janu
ari 1918 och rörelsen skulle betraktas 
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ett belopp av 
kr. I40 per vartill komma 
kronor, som infläta vid försäljning 

egendom. Det blev så 
i aHt kr. 155:- per a;ktie. 

För Södra återstod endast att 
träda i likvidation. 

De anställdas intressen hade blivit 
skyddade, men huru ställde upp

för För staden 
och Stockholms Spårvägsaktie

ett led i en serie av 
mellan staden, 
hur ställde 

saken för bland allmän
den utdelning, 

som under år lämnats, var 
priset i underkant. Men vad 
som aJffären direkt ofördel
aktig för den nämnda av 
aktieägare var, att den likvid de mot
taga icke skedde i goda guld
kronor utan i deprecie

. myntet var nämligen vid 
tid utsatt för en våld

sam inflation. Att under sådana för
hållanden avhända goda sakvär
den mot en åt sig sjäLv 
lämnad onekligen 
mydket 

Ur fonneH 
Stockholms Södra 
till den 7 mars 1927, då i Bråvalda
salen i Stadshuset den sista likvida
tiorusstämman 

Ovanstående ett sammandrag 
aven rätt omfattande framställning 
rörande Södra Den fullstän
diga vel'sionen skall: införlivas med 
den även ur stadshistorisk synpunkt 
mycket värdefulla del av 
lagets arikiv, som omfattar 
rörande detta Detta meddelan
de avses som för som 
om trenne årtionden skola skriva 
spårvägsväsendets i Stockholm hUll

historia. 
(Föreg. artiklar i serien införda i nr 
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