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Har Katarinahissen gjort 
sin sista färd? Hissma-
skineriet står i dag 

stilla och inga beslut för 
framtiden har fattats. Kom-
mer den att rivas, renoveras 
eller ersättas av en ny? Den 
nuvarande hissen från 1936 
är den andra på platsen.

Den första byggdes på 
1880-talet. Katarinahissens 
historia började 1881 när 
kapten Knut Lindmark vid 
Kungliga Väg- och vattenbygg-
nadskåren lämnade in en an-
sökan till stadens styrelse om 
att bygga en ”gen och beqväm 
förbindelse mellan Södermalm 
och Stockholms öfri ga stads-
delar”.

Södermalm med sin kuperade 
terräng gjorde det svårt att ta 
sig upp på dess kullar från 
Slussen. Därför fanns det för-
s lag  under  det  senare 
1800-talet att anlägga två 
stycken tunnlar för att under-
lätta kommunikationen till 
Södermalm från Stadsgården. 
Det visade sig att kostnader-
na skulle bli för omfattade 

och idén bordlades.
Kapten Knut Lindmark 

menade i sin ansökan till sta-
den att en billigare och nära 
nog lika effektiv lösning vore 
en gångbro av järn med till-
hörande hiss, eller som det 
står i stadsfullmäktiges pro-
tokoll ”en elevator”, vilket 
skulle binda samman Mose-
backe torg och Stadsgården. 

Lösningen skulle visserligen 
endast lösa problemen med 
gångtrafiken, problemen 
med de många hästdragna 
transporter som kämpade sig 
upp på Södermalm kvarstod.

Hissen som kommunika-
tionsmedel var inte ny utan 
Knut Lindmark hade redan 
sett den förverkligad i staden 
Bahia i Brasilien och i sky-

skraporna i New York.
Konstruktören menade att 

Katarinahissen med sin lätt-
ta och eleganta konstruktion 
skulle bli en prydnad för Sö-
dermalm, samtidigt som den 
skulle ”höja värdet på en av 
Stockholms vackraste och 
sundaste, men mest otill-
gängliga stadsdelar”.

Knut Lindmark erbjöd sig att 
själv bygga hissen med tillhö-
rande bro, i utbyte med att 
hans bolag fick ta ut en avgift 
för varje passagerare. Avgif-
ten fick inte överstiga 5 öre 
per resa (omkring 2,50 kro-
nor i dagens penningvärde). 
Poliser i tjänst skulle dock få 
begagna bron kostnadsfritt.

Beslutet togs och hisskon-
struktion hämtades från den 
amerikanska firman Weeks & 
Halsey. Den 19 mars 1883 
invigdes Katarinahissen och 
redan första året användes 
den av en och en halv miljon 
passagerare. Populariteten 
höll i sig men långsamt da-
lade användandet bland an-
nat på grund av förbättrade 

Katarinahissen – en klassiker på fallrepet
”gen och beqväm 

förbindelse mellan 
Södermalm och 

Stockholms öfriga 
stadsdelar”

GAMMAL TROTJÄNARE. Den gamla Katarinahissen stod vid Stadsgården 1883 – 1933.
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kommunikationer. När den 
gamla Katarinahissen revs 
den 28 maj 1933 hade antalet 
passagerare mer än halverats.

Redan 1936 stod dock den 
nya Katarinahissen färdig, i 
samband med anläggandet 

av det då nya Slussenområ-
det. Den kom att byggas som 
en del av Konsumentfören-
ingens kontor som än står 
kvar, ritat av KF:s egna arki-
tekter Eskil Sundahl och Olof 
Thunström. Vad händer nu? 

Många väntar med spänning 
på de första detaljplanerna 
över det nya Slussenområde 
som håller på att planeras. 
Kommer de att innehålla en 
Katarinahiss?
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