
Tillkomsten av AB Stockholms Spårvägar 


Den Stockholms Nya AB 
koncessionen upphörde den 30 1916. Ut

för bolag - i dagligt tal benämnt 
- att erhålla en ny koncession var 

Genom förhållanden i samband 
1909 hade kommit i ett 

till delar av 
befolkning. Dessutom ·det 
vara ett medborgerligt av ordningen, 

kollektiva transportmedel skulle kommu
som var på håll i 

teborg, Malmö etc.). Företrädare för den åsikten 
mindre inom alla år 

en motion, som 
syfte hade spårvägarnas övergång till staden. 

""lJ'a.u';~ i pressen stor uppmärksamhet. 
Partipolitiskt betonad även i grad 
an 

I Norra bolagets eldrift, 
av OA 2 april 1903, har punkt 32 följande 

tilländalupit, är sta
den skyldig att inlösa hela spårvägs
anläggningen med alla sådana tillhörande 

och .inventarier, är brukbara för 
enligt system, 

använder, efter värdering av fem 
män, på sätt lagen om skiljedom 

föreskri ver." 
I februari 1911 noterar man en första åtgärd 

sida ~ fivu<..'ca;'J.Vll;'J 

uppdrog vissa organ att utse reservera 
tomter för blivande spårvagnshallar, i den händelse 

egendom skulle att sig för 
dyrbar. 

I september samma år föreslog Norra och 
hos 

åstadkomma en fullständig utredning av frå
gan om spårvägstrafikens ordnande vad an
gick innerstads- förortstrafik som eventuell tun
nelbanetrafik. 

Nämnden föreslog i stället en 
av Norra bolagets anläggningar m.m. och 

bolagets medgivande därtill. Samtycke gavs, 
och till Erland di-

vid (De av Stockholms 
finna Zellska 

i "Styrelseberättelse över AB Stock
holms Spårvägars 1915 1916", 

IV.) 
Inför stadsfullmäktigevalet i 
tidigt partibetonade uttalanden i 

~ Så ett socialdemokratiskt möte 
i februari 1913 "ett oavvisligt krav, att själv 
övertar och driver . I de 

(mars 1913) läser man: "Kommunen 
bör övertaga spårvägarna inom staden samt mellan 

och vinnes möjlighet 
för och förbindelser." 
(Stadsfullmäktigevalet 1915 blev en för 
de och ' i 56 moderata (= 
höger), 16 liberala och 28 socialdemokrater.) 

Efter kommunala 
dare föreslog ett bankkonsortium 
Stockholms Bank, Skandinaviska 

av 1 
följande. För 

övertagande av Norra bolagets anläggningar 
samt Brommalinje bildas av konsor

tiet ett nytt 25 i 
lika grupper. Ena gruppen skulle tillfalla för 

koncession. Ett 5 Ofo obligationslån 
Konsortiet hade anbud från Norra 

bolaget att överta rörelsen redan den l jan. 1915, 

ett eget 
i april 1915. Koncession på 30 för ett bolag med 

på 10 vardera, A 
B stamaktier. De senare skulle 

de förra skulle äga 

att 
tierna. 71 



på 
och eventuella inlösningsbelopp. lJU"""'CL 

av bankkonsortiet, som skulle förbinda 
övertaga större delen av pn~telren,saIUller 
na ett obligationslån. 

innebar även följande nybyggnader 

1. 	 Vagnhall Karlaplan mellan Narvavägen och 
Styrmans- och Linnegatorna. 

2. med stor vagnhall i 
3. 	 Vagnhall vid NorrtulL 

De beräknade kostnaderna belöpte sig till 
mkr. 

av bankerna förslaget, vilket 
var fallet med Stockholms Enskilda Bank . .u"J"r..~u 

att ur nationalekonomisk synpunkt 
var motbjudande att i dessa (pågående 
krig) till intet gagn det betydliga kapital, 
som redan var nedlagt i och för !>pårvägsdriften 
nödvändiga byggnader. Banken förklarade dock 

att underhandlingarna. 
Den närmaste tiden torde ha upptagits 

av underhandlingar mellan Stockholms Enskilda 
och kommunala varom emeller

tid intet Tystnaden bröts, då banken i skri
velse till beredningsutskottet av den maj 1915 
förband att bilda ett nytt bolag garantera 
teckning av samtliga aktier aven A (12 
Vidare skulle banken medverka till att samma 

i aktier aven serie B till staden 
mot en 40-årig koncession. Banken skulle även till
se, att det nya förpliktelser mot 
det gamla bolagets personal och åtog även att 

ett 	obligationslån vidare fi-

kommer vi till det som 
utskottet avgav i början av juni 1915. Utskottet 
hemställde, att staden ett nytt bolag, AB 
holms Spårvägar, skulle rätten skyl
digheten att inlösa Norra bolagets egendom och an
gav villkoren härför den staden 
tillhöriga Vidare skulle 
fyra år 

Grunden för AB Stockholms 
skulle vara ett aktiekapital 

tier a50 kr och i lika delar fördelade 
B. 	 De senare skulle av staden 

koncession 40 För av A1k
tierna skulle nämnda bankerna svara. B-senen 
har till 5 1/2 Ofo utdelning, A-se

komma i fråga samma utdelning. 
efter hos bolaget minst två 

gjord på vissa villkor 
koncessionen vid utgången av något a v åren 1941, 
1946 och 1951. 

Hur ställde pressen till 
tidningarna var rätt tillfredsställda, och 
bladens var 'blandad. Social-Demokraten 
var icke nöjd men mindre missnöjd än man 

vänta efter uttalanden. 
Beredningsutskottets skulle behandlas 

av stadsfullmäktige vid sammanträde den 14 juni 
1915. Med stort intresse avvaktade man 
utgången. Till stor förvåning de blev det 

för 	förnyad utredning. 
21 varDer'ealllngsuL~K'JLL!;l 

digt med den "förnyade utredningen". Den vik-
ha att den 

till 15 eller 30 

Några av talarna i sra,2SJltLEnlaRuge vid 

beslutet att bilda AB Stockholms 
Spårvägar Jr 1915. 72 



år, om staden så önskade. De tre bankerna skänkte 
detta förslag sitt stöd. 

Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 30 juni 
1915 bifölls beredningsutskottets förslag med 59 
röster mot 26. Dessförinnan hade en socialdemokra
tisk reservation avslagits med 53 röster mot 37. 

Av A-aktierna tecknades 246.658 st. a50 kr av 
Norra bolaget. Likviden skedde givetvis i samband 
med överlåtelsen av egendom. 

Sedan nödvändiga beslut fattats av stadsfull
mäktige, träffades åren 1917-18 vissa avtal mel
lan AB Stockholms Spårvägar och Norra och Södra 
bolagen för att ernå en enhetlig förvaltning av de 
norra och södra. trafiknäten. (Norra bolaget hade 
efter hand blivit stor aktieägare i det Södra.) 

AB Stockholms Spårvägar köpte av Södra bo
laget diverse egendom för 6.485.000 kr, varifrån 
skulle avgå en obligationsskuld på 885.000 kr. För 
likvid av återstoden 5.600.000 kr skulle utfärdas 
aktier i AB Stockholms Spårvägar, hälften av var
dera A- och B-serierna. Staden skulle betala sina B
aktier - 56.000 st. a50 kr, således 2.800.000 kr 
med de medel, som vid likvidationen av Södra bo
laget skulle tillfalla staden, sedan 1908 ägare av 
hälften i detta bolag. 

I samband härmed beslöts, att ytterligare 
19.000 aktier av serie A och 19.000 aktier av serie 
il i AB Stockholms Spårvägar skulle överlämnas till 
staden som ersättning för att koncessionen för södra 
spårvägsnätet, som skulle upphöra 1925, förläng
des till 1956, därmed tidsmässigt sammanfallande 
med koncessionen för det nya bolaget. (Enligt bo
lagsordningen skulle vardera aktieserien omfatta 
lika stort antal aktier) .. 

Efter dessa emissioner utgjorde AB Stockholms 
Spårvägars aktiekapital 

ser. A kr 15.750.000 
ser. B kr 15.750.000 kr 31.500.000. 

Vidare inköpte SS av Norra bolaget spårvägs
linjen Haga s.gr.-Sundbybergsgränsen och fastig
heter och lägenheter i Solna enligt avtal 28.12.1918/ 

'\.6.1.1919 för . 3.050.000 kr. 
Snart började man på sina håll anse, att själva 

principen om hälftenbruk i bolaget var en svaghet, 
även om det samtidigt erkändes, att tidsförhållan
dena lagt svåra hinder i vägen för verksamheten. 
Slitningen mellan de två intressena omöjliggjorde 
den fasthet och enhetlighet, som är nödvändig för 
skötseln av ett företag. 

Med förbehåll av stadsfullmäktiges godkän
nande ingick beredningsutskottets delegerade ett av
tal med Stockholms Nya Spårvägs AB i likvidation 
("Norra bolaget") och en annan större aktieägare 
om köp av 271.658 aktier i AB Stockholms Spår
vägar av serie A till 50 kr per aktie (pari). Betal
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Aktiebrev för 12 mkr (240.000 aktier) i AB Stockholms Spt1r
vägar, som Stockholms stad erhöll mot koncessionen. 

ningen skulle ske med av staden utgivna 4,5 Ofo ob
ligationer a 50 kr till parikurs. Som man vid tiden 
ifråga hade att räkna med 5,5 Ofo ränta, skulle ob
ligationernas notering ha varit ungefär 87 % - så
ledes mycket ogynnsamt för säljarna. På andra hän
der befintliga 24.342 aktier förband sig staden in
lösa på samma villkor. 

Som ovan omtalats hade staden redan 19.000 
aktier av serie A. Således 271.658 +24.342 +19.000 
= 315.000 aktier a50 kr = 15.750.000 kr. 

Stadsfullmäktige beslöt den 29 mars 1920 med 
68 röster mot 20 att godkänna avtalet. 

I Norra bolaget skedde en första slututdelning 
till aktieägarna i jan. 1921 med ovan omtalade ob
ligationer å nominellt 50 kr, en på varje innehavd 
aktie i bolaget. Bolaget ägde alltjämt det av det
samma grundade Råsunda Förstads AB. Man över
lämnade till detta dotterbolag det väsentligaste av 
Norra bolagets återstående tillgångar, uppskattade 
till 6,75 mkr. Som likvid mottog moderbolaget ak
tier i Råsunda-bolaget för nominellt 6 mkr till kurs 
av 112,5 %. Samtidigt ändrades valörerna av ak
tierna i Råsunda-bolaget till 50 kr. Detta skedde 
för att Norra bolaget skulle kunna som en andra 
slututdelning överlämna en råsundaaktie på varje 
innehavd aktie i Norra bolaget, vars nominella vär
de var 100 kr. Således kom på varje aktie i Norra 
bolaget dels en obligation a50 kr, dels en aktie a50 
kr. Resultatet var för många aktieägare synnerligen 
förlustbringande, ja i vissa fall ruinerande. Aktierna 
hade på sin tid varit högt noterade och högt be
talda. 

Stockholms Södra Spårvägs AB ("Södra bo
laget") gick givetvis även i likvidation sedan, som 
ovan berättats, trafikrörelsen och största delen av 
egendomen övergått till SS. Formellt kvarlevde bo- 73 



till Bråvallasalen i 
Stadshuset sista ägde rum. 

aktieägarna då 
ning sammanlagt 155 per aktie ( 
Detta låter mera fördelaktigt än i 
var. Praktiskt taget alla hade betalat sina aktier i 

goda slututdelningen 
ägde rum i en deprecierad infla
tionen i av lika 
sam, som den vi 
och 50-talen. 

Vi skall till om AB 
minsta 

I nordvästra Brännkyrka uppkom i början av 
1 de nya Fridhems villastad 
(Mälarhöjden), och l\stmo,aen 
Planerna på en spårvägsförbindelse framkom tidigt, 

den 30 juli 1909 kunde AB Södra Förstadsba
nan konstitueras. I verksamma markex

ploaterande företag som handelsbolaget Olsson & 
Roseniund, Byggnads AB Manhem och Nyborgs AB 
inträdde bland Är 1911 öppnades 
från Liljeholmsbron till Hägerstens alle, Tellusborg 

Under 1919 inleddes underhandlingar att an
tingen till eller SS försälja bolagets trafikan
läggningar VIssa 

att ett kontrakt av den 8 juli 1920 
med Köpeskillingen 

kr 744.131,38 varifrån skulle dragas 
181.591,64 en av SS liden förlust 
1919. Stockholms Spårvägar hade nämligen ge

nom övertagandet av rörelse även 
ärvt bolags att t.o.m. 1919 handha 
Södra Förstadsbanans trafik, som på grund av in\ 

blev 

den slutredovisning, som likvidatorerna lämnade 
27 1922, att 

blev 


