
SpARVÄGSRÖRELSEN I TIDNINGSSPALTERNA XXX. PERIODEN 19,0-,9 (7) 

Utställning och innerstadstrafik 

A V ARKIVARIE STEN HOLMBERG 

• Den 16 maj ar 1930 log vår
solen hult över rikets huvudstad. Vid 
Strandvägen, alltjämt användbar som 
promenadplats, flaggades festligt. Där 
var mängder av damer i eleganta toa
letter att ägna uppmärksamhet åt. 
Herrarna var fortfarande oscariska i 
höga hattar med sedvanlig övrig för
middagsstass. Vad stod på? 

Flaggpraklen vid den cenlrala plalsen för 19JO 
års Slockholmmlslö//ning Var som J)Wef pålaglig. 

Publiken var på väg ut till Käll
hagen vid Djurgårdsbrunnsvikens 
norra strand för att närvara vid öpp
nandet av 1930 års utställning. Enligt 
vissa personers mening ett tillfälle, då 
funktionalismen fick sitt officiella er
kännande i vårt land . Andra kanske 
sade, att det var dagen, då glasveran
dans förvandling till bostadsvåning 
kunde till fullo konstateras. Det var 
även arkitekten Gunnar Asplunds dag 
med vittnesbörd om hans djärvhet 
och skapareförmåga. Tre musikkårer 
tillhopa spelade Althens för dagen 

kom ponerade festrnarsch. Sångkören 
De Svenske sjöng Sten Selanders och 
Otto Ohlssons kantat. Solen gnistra
de, vinden smällde i flaggdukarna, 
och allt folket applåderade. 

193 o års »funkisutställning» var 
inte en traditionell framställning av 
industriens och hantverkets alster 
utan en förevisning av konstindustri, 
konsthantverk och hemslöjd. Stor 
omsorg hade lagts ned på plante
ringar och blomsterprydnader. Aln
arpsträdgården hade elektriska anord
ningar för att befordra växtligheten. 

»När du sitter här och filosoferar, 
så bestäm dig för att alltid iakttaga 
vägvett. » Så stod att läsa i KAK:s 
monter i »Svea Rike» på utställ
ningen. 

»Svea Rike» var en exponering av 
kartor, statistik, fotografier etc. var
igenom besökaren på ett lättfattligt 
sätt blev underkunnig om Sveriges 
utveckling på viktiga områden. Fram
ställningen var åskådlig, levande och 
lärorik. Vi vill minnas, att Ludvig 
Nordström hade anlitats för att redi
gera vissa texter och s'entenser. 

Särskild spårväg till 1ttställningen 

Låt oss nu se vilka åtgärder spår
vägsbolaget träffade i och för trafi
ken till utställningen. Dels upprätta
de man en spårvägslinje 22 Norr
malmstorg - Strandvägen-Utställ
ningen (II / 5-3 0/9), dels en buss
linje 60 Nybroplan vid Feiths kon
ditori - Strandvägen- Utställningen 
(16/6-30/9). Den senare skulle 
»rycka in vid större rusningar». Re
sultatet av trafiken blev: 

Pauagerare si . Inkomsl 

för spårväg 2 400 382 437898 9 1 

» buss 3 7 5 5> 9 54749 48 

27759 11 49 2648 39 

Något allmännare nattsudd synes 
utställningen inte förlett publiken 
till. Endast 138 250 personer av de 
ovanstående ingår i nattsta tistiken 
för linje 22. Med bussarna fanns över 
huvud taget år 1930 ännu inte någon 
na ttrafik alls hos SS. 

En insändare i en tidning rekom

menderade spårvägens signalvakt på 
Nybroplan till en mera »funkisbeto
nad stol» än den tomlåda, som tjäna
de honom som sittplats. Med det 
minne vi har av allt det konstiga i 
möbelväg inte minst ifråga om sto
lar, som visades på utställningen, tror 
vi, att tomlådan var betydligt mera 
»funkis» - om med uttrycket avses 
något ändamålsenligt - än vad vissa 
utställare och deras »designer» hade 
att komma med, understundom till 
de besökandes uppenbara förargelse 
eller löje. 

Man kunde även komma sjöledes 
till utställningen. Ångslupar gick 
från Räntmästartrappan vid Slussen 
till utställningsbryggan, som även 
angjordes av båtarna på linjen Nybro
viken-Lidingön. Vi har ett minne 
även aven båtförbindelse med Gott
hem mitt över viken, likaledes aven 
bro belägen åt f. d. dragonkasern
området till, och som ledde över det 
där smalnande vattnet till Södra 
D jurgården öster om Sirihof. 

En ny ringlinje 

Bland övriga händelser rörande 
spårvägarna i innerstadstrafiken på 
30-talet kan följande nämnas. 

Den 19 sept. r 9 32 var sista dagen 
för en gammal färdväg, linje l upp
hörde som ringlinje. Trafiken på del
sträckan Kungsholmstorg-Skepps
bron-Norrmalmstorg drogs in, och 
den nya sträckningen blev Korn
hamns torg - Hantverkargatan 
Odengatan-Norrmalmstorg. Är 1935 
drogs linjen över Slussen till Skåne
gatan på Söder. 

Den första ringlinjen Slussen
Roslagstorg - Tegelbacken >- Slussen 
slöts redan 1880. Ringlinjen spelade 
länge en betydande roll för Stock
holm ur turistsynpunkt. För tusen 
sinom tusen besökande svenskar och 
utlänningar utgjorde under årtionden 
en färd på ringlinjen en vacker som
mardag i en öppen vagn en tilltalande 
första bekantskap med staden. 

Den I okt. 1933 överfördes lin
jerna 8:s och 19: s trafik Slussen
Skanstull till den nyöppnade tunneln 
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under Södermalm. Den 15 okt. 1935 
var slussområdet färdigställt. Väster
bron för trafik den l l nov. 
I935. fick då en ny sträck

linje. 
Till för invånarna i 

baden och andra orter i österled 
tades 

torg. 
passagerare färjorna 

var: 

Är 1895 588 
» 19°0 1006 
» 19 10 867 
» 4371910 

» 193 0 1.70 

» 1.37 

skrivas de 
na på Söder och efter 
kraftiga busstrafiken värmdö
hållet. 

Busstrafiken ökade 43 % 
Vid början var antalet 

i innerstaden åtta, vid år
tiondets slut tolv. Därtill kom från 

för 
enbart er
satta den 9 

1930-34 underhölls med 
busslinje 58 trafik Gustav Adolfs 
Torg-Skansen (planen vid Hazelius

. Det var ingen stor affär. Är 
1933 befordrades exempelvis 50489 
personer med och inkomsten 
var 9 906: 1.9· 

Är 1931 öppnades med IJU;'~H:'lI" 
trafik Nybroplan-Ispalatset 
hamnen) avsedd endast den 
palatset hölls Linjen 
I93 8. 

Antalet passagerare på innersta
dens för 1930 var 
milj. För I var siffran 46,3 

för 
och I 12.,7 milj. 

busstrafiken var såle
medan den för 

inskränkte till 
4 %. Tydligare kan den 
spårvägsledningens avsikter 

ifråga om den framtida trafiken ut
läsas. 


