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En kissedogg från Gamla Stan på Katarina Real under 3O-talet
Söder med Södra bergen i mitt hiärta och mitt minne. Barnaårens perspektiv på
Södermalm sett med gamlingens glasögon.
Med en uppväxt i Gamla Stan under 20- och 3O-talen skapades hos mig i viss mån ett distanserat penpektiv
av stadslivet på malmarna. Gamla Stan var geografiskt småstaden i storstadens mitt. En stadsdel med
småstadens rytrn och charm innanför de mycket påtagliga trafikströmmama i Stadsholmens periferi. Fönt i
vuxen ålder och som yrkesverksam långt från Stockholm insåg jag det speciella med denna uppväxt.
Av andra skäl än Katarina Real har dock Söder och Söden höjder fått en stor plats i mitt hjärta
Ett av de andra skälen var, att min mor var en söderböna som växte upp som fosterbam hos en "arbetskarlsenka" som försörjde sin familj med att koka och sälja floft och attdessutom ha fosterbarn som inkomst
källa. Den här verksamheten kring sekelskiftet ägde rum bland kåkama och tobaksodlingarna vid Äsögatans
dåvarande början. Mammas fostersyskon och ungdomsvänner bodde alla på Söder. Bland mina första
barndomsminnen av detta Söder finns badavdelningen på Rosenlunds Ålderdomshem. I de gamla husen i
Gamla Stan fanns varken badrum eller varmvatten i kran. Mamma hade en väninna som bodde och verkade
som badenka på Rosenlund och både min äldre bror och jag blev renskrubbade diir i mammas sällskap.
Emellanåt tog hon oss till Söderbadet på Bastugatan 4.
(Namnet på badet har också varit Södermalms Badinrättning) och därmed fick jag smak på bastubad. När jag
blev något äldre och förflyttade mig på egen hand över stan blev det Centralbadet, där det också fanns en
rejäi bassäng. Pappa ordnade sin hygien på sitt arbete.

Emellertid blev den tr:år delen av Södermalm en välbekant del inte minst på vintrarna för de fina kälkbacksmöjligheterna och vinterbron på pontoner över Riddar{ärden mellan Kdttorget och Söder Mälarstrand
vid Mariahissen. Via Mariahissen och vinterbron kunde husmödrama uppe bland bergen lätt kornma åt
Fiskhalien, Kötthallen och Gamla Stans marknader. Gamla Stan var i början av seklet fungerande köpcentrum. Frestelsen till jumpning på isflaken var påtaglig under vandringen över bron. En av mammas
fostersystrar med sina wå systrar bodde uppe i backen på Bastugatan ungefär där Söderleden skiir igenom
berget.
Mosebacke och Katarinahissen var en annan del av Söder som tidigt blev hemtamt för mig. Mamma hade en
vännina som med sina två döttrar bodde i ett hus alldeles i närheten av Mosebacke torg och den naturliga
vägen dit från Gamla Stan gick via Katannahissen med den iånga magkittlande gånebron fram till torget. i
veckorutinen på min försu jobb efter reaiexamen ingick ad som konrorsschas att aviämta konranter för
aviönin-sai dil Stilles iabrik tör Hrurgska insrrurnent på Fiskargaran. Skjmrer av ävenwi över Katarinahissen
nade iontärkrs av historiema kring t'arbror Sten, urdjruafudaren Åxei Ö|ventdn som lär ha varit Sveriges
fdrsta kraftatlel, som uopträdde på Mosebacke och som en gång på väeen hem till Djurgården iyfie ned en
s1älvmordskandidat från gångbrons skyddsräcke. Farbror Sten var gifr med en av pappas systrar och bodde i
en av villorna på Djurgfudsslätten, där det fanrs badkar och både brorsan och jag skickades under den första
skoldden dit då och då t-ör att bli rengjorda.

Götgaan som delade Södermaim i nordsydlig riktning var för mig en fortsättning söder ut av Viisterlånggatan
liksom Drottningatan var en forsänrring nom.rt åt andra hälet. långl innan jag började på Katarina Real var
jag bckant med Götgatsbacken; min pianofröken bodde i början Klevgränd som mynnar ut i Götgatan i
backens början. Såvin jag kan förstå fick jag redan före foikskole tiden ta mig över Slussen och de gamla
k"laffbroarna på egen hand [ör de beordrade pianolektionerna. Aldra ändan av Götgatan cl.v.s. konningen med
Ringvägen blev ett välbekant område. Bussen till landet på Vendelsö utgick diirifrån. Barnens Dagsfestligheterna i september hade sin festplats utmed Götgatan ungelår vid Skfuegatan. Området på höjden kring
Allhelgonakyrkan var heit okänt för mig innan jag bögade på Katarina Reai men vägen dit skedde med buss
54 for avstigning vid AJlhelgonagatan. Buss 54 som gick från Birkagaan till Skanstull via Götgatan förblev
därtör fcjr mig och andra katarianrealare norrifrån en del av nostalgin med att gå på Katarina Reai. Under de
två tre senare åren cyklade jag mellan skolan och Gamia Stan. Som rur var hoppade inte kedjan av i backen
ned mot Södermalmstorg och Slussen men möjligheten av så kunde ske lyckades jag förtränga.

Fiällgatan och dess servering med utsikten över Strömmen blev tidigt en av mina stockholmspärlor.
Anledningen var extralektioner hos en privatlärare som bodde på Kocksgatan i närheten av Renstiernas gata
och som i bland vackra dagar tog mig till Fjällgatan. Om undervisningen gick bättre där minns jag inte men
jag uppskaftade besöken. En långvarig sjukhusvistelse under första liisfuet var det direkta skälet till
extralektionerna.
Revirstrider grabbar emellan förekom fortfarande under första delen av min skoltid. Jag minns speciellt att
efter ett biobesök på Grå Kvarn på Renstiernas gata fick min sex år äldre bror rådda mig från att dras in i ett
gängslagsmål på Katarinavägen. Hur södergrabbarna visste, att vi var från Gamla Stan har jag aldrig kunnar
lista ut. I Gamla Stan hade vi våra egna revirstrider mellan "baggama", de som bodde på eller kring
Baggensgatan och "riddarna", de som bodde åt Mälarsidan d.v.s. Riddarholmen.

Fem år på Söder

ftir att få realskoleexamen

Av döma av gamla skolkort är det slående hur uniformt klädda vi var utan aft ha någon anbefallld klädsel.
Skjorta med slips eller fluga, slipover eller pullover, genomgående golfbyxor och vintertid pjäxor med
nedrullade raggsockor. Vår och höst lågskor men fortfarande golfbyxor.
Om skolmössan (kissedoggmössan) var obligatorisk eller inte kommer jag inte ihåg

i alla fall bars den

Under min tid på Katarina Real var Cornelius Sjöwall rektor. Bland lärama hade han den läpta
av alla
utån protester. akademiska examen, fil. kand., men han lär ha utnämnts på politiska meriter. Utan tvekan
kunde han sätta sig i respekt både hos elever och lärarare. Då och dii skaffade han sig en anledning att göra
inspektion i klassrummen under pågående lektion, vilket i största allmänher bidrog till hög disciplin i Hässnrmmen.
Jag minns, att han en gång under en pågående lektion skulle inspektera vad vi hade i byxfickoma. Vad
anledningen lill razzian var har jag glömt men jag minns, att jag hade ohrr att ha många prylar ör, som han
tog i beslag. Det var bland amat flera olika visselpipor, varav en var en som var gjord för att kunna blåsa
både genom mun och niisa. Razzian skedde e n måndag på vfuen och alla prylarna-ianns i byxoma sedan
söndagens vistelse på landet. Jag fick aldrig tillbaka de där sakema till skolavslutningen, som han lovade och
det byggde upp en aversion mot honom. Vi hade honom som lärare i geografi i ett eller två år och då visade
han en annan sida. Som lärare var utan fvekan en god pedagog.

En lärare, som jag minns med uppskattning var gymnastikläraren, kapten Hugo Möller. på något sätt lyckades
han få mig att glömma mina smärre poliohandikapp. En annan av skolans lärare, som senarc blev namnkurnig utanför skolans ram var musikläraren Einar Ralf. Man såg hans namn i spalterna, när han hade
framträtt som körledare, Han blev professor och direktör för Musikhögskolan. Han var en mycket kolerisk
hene. som fliti$ använde pekpinnen även till annåt än att peka med. Der var årskilligapekpinnar, som han
i.v"ckaCes slå sönder på flvgellocket. EIt affrar läramamrq som senare dök uop i tiOrungsSpalierna som
x';l:ur:r'ckare var vår tvskiärare Bernhard Taschys, en lärgsiark lärare både an se och hön på.
På tal om våra läroverksiärare på den tiden, så kan det vara av visst infesse for senare generafioner att få
våra uppfattningar om relationerna i största alimänhet mellan lärare och elever. Det fanns en viss distans, som
tog sig uttryck i en del formaliteter i umgänget, som man emellertid som eiev tog på en naturligt sätt. Den
nutida mycket lediga klädseln hos lärama hade inte slagit igenom. Våra dåtida lärare uppträdde alltid i
kostym, skjorta och slips eller "fluga" och med välputsade skor. Skjorta uppkniippt i halsen var en oänkbarhet och Praktiskt ej genomförbart eftersom skjorta med löskrage var så vanligt. Även gyrnnastikläraren gick i
kostym, ot'tast mörkblå kristreckrandig, i sin yrkesutövning i gymnastiksalen. Kristendomslärarna var de mesr
högtidligt klådda. Den äldste, Schlachter uppträdde alltid i mörkblå kosrym med svarr slips och ståndkrage dll
den vita skjortan d.v.s. som på ämbetsmän. Det var också han som oftasr iedde morgonbönen i aulan. Den
vngre, Ess6n, som också var historielärare varierade kostymema med så kallad cirydress (svart kavaj och
randiga byxor) aposrrofe rad med ljusgrå damasker.

På alla raster var det alltid en eller Wå lärare ute på skolgården för ordningens upprätthälande. Spring i
trappor var inte tillåtna. Anmärkningsboken skulle visas upp och påtecknas av målsman varje vecka. Min i
terminen kom, när behov fanns, "varningarna" d.v.s. skriftliga meddelanden, "vamingslappar", till föräldrarna
om att eleven måste bättra sig för att undvika underbefyg. I varje klass fams en ordningsman med ställföreträdare. Ordningsmanen skulle bland annat häla ordning på klassen före lärarens enh6 i klassrummet.
Jag kan inte påminna mig, att mobbning överhuvudtaget fdrekom på Katarina Real på min tid. En förklaring
tiU detta tror jag låg i att det fanns klara gränser uttalade hur eleverna fick uppträda och att det fanns
bestraffningsmedel. Läraren försökte aldrig och behövde ej heller vara kamratlig för att upprätta god kontakt
med eleverna. Min minnesbild är, att på Katarina Real var relationen mellan lärare och elev baserad på lagom
dos ömsesidig respekt. I princip var lärarna kunniga i sina ämnen och därigenom säkra i sitt upptnädande. De
hade ett tillfredssällande pedagogiskt handlag.
Detta blir min recension av mina lärare gjord cirka 65 år eftsr upplevelserna.
Det var alltid manliga adjunkter bortsett från en kvinnlig vikarie vid ett par enstaka tillftillen.

De kändisar från min tid i Katarina Real, som jag kan komma på är den intemationellt välkände konsertpianisten Hans lrygaf, som gick i en klass över mig. Han var självskriven redan då vid orgeln på
terminsavslutningama men spelade även då och då under morgonbönerna.
Från andra klass fick jag realskolan i bänkraden till vänster om mig Stig Olin, sedermera välkiind skådespelare, regissör, låtskrivare och sedermera mångårig underhållningsboss på Sveriges Radio. Han gick om andra
klass och fick liksom jag sitta längst fram i bänkraden för att man hade hittat på något hyss, som inte blev
förlåtet.

Att ha barn på läroverk var inte gratis för föräldrama. Utgiftema kan verka små men var det inte i dåtidens
penningvärde. Det var terminsavgifter, skolbrlcker och skolkort på Stockholms Spårvägar. Exakta belopp fdr
oss bröder finns inte antecknat men via efterforskningar på Stadsarkivet och Spårväpmusdet kommer jag,
fram till följande:

Terminsavgifter
T.o.m. 1929 fanns det på Katarina Real en niimnd, sbm individuellt bestiimde tili vilket belopp terminsavgiften kunde reduceras från den statliga nonnen. Protokollen frän L929 visar att de nedsatta beloppen kunde
variera mellan kr 21 och 41:50. När jag började på Stockholms Tekniska Institut och fick betala dessa
terminsavgifter själv av min lörq så konstaterade jag, att den terminsavgiften var mer än dubbelt så hög som
den på Katarina Real. Min uppskattning av terminsavgiftemas storiek på de allmänna läroverken är, att utan
någon beviljad nedsättning, så var avgiften mellan 50 - 60 kr.

Skolkort
Enkel b'.:ss- eller spårva,trsresa i ir,nestaden kosnde 15 öre. Det biiligasre skolkoner för innentadsrafik
kosnce ll konor och de dvrxie drygt 20-12. Uppskattningsvls kosmde våra skolkon 15-16 kronor.

Skolbi:cker och skrivmateriel
De dyraste brickerna var lexikon och skoiatlas. Skrivböcker, penror, biäck och radergummi skulle också
benlas.

Cirka kr 200:- per år måste det på 3O-talet ha kostiat att låta en pojke studera på läroverk och diirtill tillkom
tidvis kostnader for extralektioner. I vårt fail var det ett läsår som vi bägge gick på läroverk. Avgiftsnedsättning var inte akruellt för varken Bertil eller för mig.

Katarina Real

Ävsborgsgatan 2-6
Byggd 193$3'1. tukitekter D. Dahl, P' Fledqvist Två vinkelsEllda byggnader skårmar av skolgården från gahn. Gymnastilsalen
hnns ifistående
byggnad i sluthingen, som vetter mot Ringvågen, Mot Ävsborgsgatan öppnar sig skolanlåggningen med en enföportik på
runda mehllpelue som bildar
en rymlig rasthall och dår fanns på sin lid cykels6llen. I byggnaden owr6r portiken fanns aulan, Mot Allhelgonagatan wtter
de egentila undewisningslokalerna
DE tunna putsytrcma och avsaknaden av dekorationer på huskropparna uppvisar ett tidstypish exempel på den då
lrambrytande funktionalismen. Den
stilriktning inom arkitehuren, sorn fick populårutrycket .funkis..
1987 gjordes en ombyggnad och byggnaderna anvåndes nu som babrhogskola"

Stadsarkivet har en uppsats {rAn 1991 av Liisa lrrlalm som ger hisbrik om lGbrina Real.
För srenska lörhållanden var Katarina realskola en gammal skola med grundlåggningsår 1654. Skolan var från starten gemensam
lör lGtarina och
Muia lörsamlingar och hete dä Pedagogien pä gldernatn. Den llyuade 1658 in i en egen byggnad på Hogbergsgatan 13 octr
hete dä, Cahaina
bamaskola, som blev skolans första otficiella namn. Först 1905 blev namnet |Gtarina realskola.
Andra lidigare namn
Catharina ky*skola (1692-181g), Cathaina högre apologistskota (1820-IBSS), Catharina elementarlå rove rk (1 850-1 855), som den benåmndes i lårororlcskollegieb protokoll,

*

fu

|OSO lyttade skolan in i en ny skolbyggnad på Kahrina Våstra kyrkogau 10 och namnet ble v
Nåsta namnåndrin g blev Katari na lågre allmånna lärove rk (1 S7B- I gOS).

dä Katarina lågre e leme ntarl äroverk

(1 858-7 8).

Skolan starbdes 6r åt vara en skola för fattiga poikar i åldern $1 9 år boende i Kabrina församling. Ett undantag 16r frickor gjordes
under Aren 1809-12.
De viKigaste årnnena på den tjden var kistendomskunskap och latin.
Ar I 932 var elevantalet 51 6 elever och 551 elever år I 939.
Enhebskolans hogstadium infördos 1961.

"Slusseländet", "Tegelbackseländet" och kollektivtrafiken genom Gamla Stan
Gamla Stan var under 20- och 3O-tale t en tätbefolkad småstad mitt inne i storstaden särskilt för oss barn som
växte upp här. De mycket besvärande trafikproblemen norr och söder om Stadsholmen orsakacles inte i första
hand av Gamla Stans innevånare och den verksamhet som bedrevs där. För att föntå de här sammanhangen
behöver befolkningsuwecklingen för Stockholms innerstad och för Gamla Stan siffermässigt belysas. Som
framgår av figur fanns det nästan lika många innevånare i Gamla Stan i slutet av 20-talet som under 1gg0talet. Det är dock värt att ha i minnet, att personal i utlandstjänst på Utrikesdepartementet varit skrivna i
S to rkyrkoförsaml ingen.
Den växande huvudstadens trafikproblem hade redan före denna tid skapat uttryckena "Slusseländet" och
"Tegelbackseländet" och var allmänna samtalsämnen och jag minns från min bamdom de ofta förekommande
rubrikerna i dagstidningarna på detta tema. Familjen hade ingen bil och slapp bekymra sig för fordoners
placering. Mamma behövde inte gå många steg för att nå sin arbetsplats Affären. Pappa åkte ju tåg från
Hagalund eller Tomteboda till Centralen och sedan var det ju inte långt att gå. När vi söner blev kissedoggar,
så behövde vi inte åka igenom Gamla Stan för att nå våra läroverk. om trafiken korkat igen på Stadsholmin
så var det ju inte så långt att gå till eller från Tegelbacken respektive Slussen.
För att föntå de dåtida specifikt stockholmska trafikproblemen, så behöver några historiska beslur lyftas fram
för skärskådande. Birger Jarls val av plats for att stoppa karelare, balter och andra östersjögrannar på sina
återkommande plundringftirder sjöledes in i Mälardalen har nog på allvar aldrig ifrågasatts. Men platsen som
sådan har skapat trafikproblem som följd av det fcirsvarsstrategiska täget. En del sentida trafikbeslut i
samband med järnvägsbyggandet har i efterhand ifrågasatts men det är alltid lätr att var efrerklok.
I-åt mig börja nted det ticligare använcla uttrycket för Gamla Stan - Staden mellan broarna - det säger
egentligen en hel del om trafiksvårigheterna med den äldsta delen av huvuds.tadens staciskärna på några
mindre öar och holmar mellan en del större öar och en bit fastland år norr.
Industrialismens genombrott på 1-800-talet medförde, att tomtmark behövde avsättas för fabrikslokaler och
gatumark för varutransporter i jämförelse med hantverkssamhällets behov och som qvårligen kunde
tillgodoses i de gamla kvarteren på Stadsholmen. Mera tjänstebetonade verksamheter såsom banker, rederier,
tidniningsredaktioner etc. fick lokaler på malmarna och clå framförallt på Norrmalm och ett nytt kommersiellt
city kom till. Kring sekelskiftet hade Gamla Stan redan börjat fdrlora sin prägel som centrum för administration, handel och sjöfart. Ur bostadssynpunkt var Gamla Stan vid slutet av 1880-talet redan överbefolkad
och en utökad bosättning på malmarna och närförorter blev den logiska konsekvensen av denna tillvä.rt. Allt
detta ledde till en kraftigt ökning av transportbehovet för människor och gods. De nya teknikerna med
törbränningsmolorn och den elek;riskt drivna motom och deras genomslag i rransportsammanhang mårktes
:ramtbrailt i )0-tales Stockholnr d.r'.s. under min och brorsans barncom. Så här i efre'ihand kan vi gamiastansbarn konsatera, alt vi under en av Stockholms mesr expansiva och dynan.iska epoker kuncle iöi1a rlen
når problemlviida uryeckiingen på etr nära men ändå be hagligr tjärmai avsrånd.

Vad var "Slusseländet"?
Om man jämfor figurema publiceracle i Stockholms byggnadsnämncls skrift "Gamla Stan" över betolkningsutvecklingen i Stockhoims innentad (Fig ) med befolkningsutvecklingen för Gam]a Sun
fig ) och sedan
granskar dcn illustrativa tiguren i S:t Eriks ÅnUot för 1942 över trafiken vid Slussen
lFig ; f<;rOetaO på
hilstfordon, bilar och cyklar vid trerfikräkningsdagar 1890-1940 så har liisaren lörhoppningsvis fått en
upptattning om de kaotiska trafiktörhållanden, som låg bakom uttrycket "slusselåndet". Hammarbyieden med
sitt sluqsystem öppnades 1929. Der be tydde, att fdrst då minskades behovet av broöppningar för fanvs med
höga riggar som skulle genom Söderström med dess slussmaskineri.
Fiösten 1930 gordes en beräkning av antalet personer som dagligen passeracle Slussen. Man kom fram till a6
det rörde sig om storieksordningen 300 fi)O personervarav 60 Vomed spånagn och buss.

Tord Bolander
Klingvägea 13
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Slusseländet accentuerades i och med de fvå skilda spårvägsnäten, det nora och det södra knöts ihop LSZZ
efter ombyggnad av slussbroarna. Sammanbindningen av spårvägsnäten via Gamla Stan hade dessutom en
negativ effekt på kommersen i butikerna utefter Västerlånggatan. Före sammanbindningen var Västerlånggatan genomgångsstråket mellan norr och söder. Det berättas om butiksinnehavare, som måste gå ut på gaiå
för att undersöka varför det vanliga intensiva klapprande ljudet från fotgängarna nästan försvunnit. Folk åkte
nu spårvagn genom Gamla Stan på andra gator istället.

Den provisoriska Strömbron mellan Skeppsbrons norra ände och Karl XII:s torg avlastade framförallt Norrbro
men fortfarande måste all trafik i nordlig och sydlig riktning pressas igenom Gamla Stan före Västerbrons,
Centralbrons, Essingeledens och Tunnelbanans tillkomst.
Det här var den verklighet vi gamlastansbarn växte upp i!
30-talet var ett decennium med vidlyftiga trafiktekniska byggnationer för stockholmarna med tonvikt på den
södra delen av Stockholm, som blev en påtaglig verklighet för oss barn, som med intresse från gatuplanet
dagligen kunde följa byggnationens framskridande. Det var ju dels Stockholms första runnelbanä då byggd för
spårvägsstandard för sträckan Slussen och Skanstull (1370 meter), som invigdes 1 oktober 1933 av Gusåv V
och dels Slusskarusellen. Ändstationen Slussen var medvetet byggt som ett provisorium. En vidare utbyggnad

norrut var förutsedd.
Invigningen av den nya trafikapparaten Slussen skedde den 15 oktober 1935. Viisterbron öppnades 1936 eller
i slutet av 1935. Den nya Tranebergsbron, en betongvalvbro, öppnades 1934 för att ersätta den gamta
pontonbron.

Med Tunnelbanans tillkomst blev det enkelt, att från Gamla Stan ta sig med spårvagn till Enskede och
Skarpnäck. På vintern kunde man följaktligen med de medhavda skidorna kliva på spåwagn 8 vid Slussen
och vid framkomsten till ändstationens vändslinga i Skarpnäck var det bara att spänna på skidorna och
"klämma lagg" i den intilliggande skogsterrängen.
Det fanns en tidningsnotis strax elter Tunnelbanan hade öppnats, som väckte allmän munterhet och som är
värd att återge. På den tiden anslöt sig spårvagnsspåret från den södra tunnelöppningen vid Skanstull mjukt
till Skanstullsbron utan bommar eller andra markanta markeringar. Det var ju vänstertrafik på den tidenoch
en besökande dalmas (Bilen var W-registrerad) kom körande in mot stan i sin bil på Skanstullsbron och
tyckte det var naturligt att följa spårvagnspåret, som ledde in i tunneln. Men den släta vägbanan tog hastigt
slut i tunnelmynningen och det blev i stiillet syllar och det tyckte han var en märklig gat;beläggning *un trott
sig med i huvudstaden.
Ett mått på att Slussen var en högst påtaglig flaskhals i Stockholmstrafiken var, ar det kunde ra en % timme
alt passera med bil, buss eller spårvagn under rusningsticl i början av 30-raiet. Man får ju då också komma
ihåg, att före Shrsskarusellens tillkomst så stoppa<les trafiken även upp av broöppnin$ai. Uttrycter "Slusseländet" fanns dock i dei allmänna medvetandet redan under 1"800-talet.

Vad var "Tegelbackseländet"?
Det måste ha varit en grundlig stadsplaneringsmiss av stade rrs styrande att låta sig enrusiasmeras av den store
järnvägsbyggaren Nils Erikssons initiativ och ta beslut om att bygga en cenrralstation för järnvägep i en
huvudstad byggd på öar. När järnvägen drogs fram till Stockholm på 1860-talet, så anlades säckstationer vid
Norra Bantorget och Södra Bantorget. Man tog tydligen inte intryck av att andra stora släder utomlands
byggde säckstationer som ändsutioner. Redan 1870 korn den så kallade sammanbindningsbanan, som förband
de nordgående tågen med Norra Bantorget som ändstation och de sydgående tågen med Södra Bantorget
(nuvarande Medborgarplatsen) som ändstation. Man hade därigenom skapat förutsättningama för ',Tegelbackseländet". I ärlighetelt.s namn bör väl påpekas, att varken bilen eller den elektdska spårvagnen var
uppfunna, när beslutet fanades om en broförbindelse för en sammanbindningsbana över Norrström och
Söcierström med err mellanliggande landtäste på Riddarholmen.

I och med

sammanbindningsbanan var ett faktum med sitt fula ingrepp i sradsbilden, där palmstedts
arkitektoniskt fulländade Riddarhusbro fick stryka på foten, så blev det uppenbarligen lättare att få igenom de
efterföljande ingreppen såsom Tunnelbanebron och bron för biltrafik, Centralbron. När det här manuskriptet
kommer till i mitten av 9O-talet har en ytterligare minskning av Stockholrns vattenspegel på mälarsidan
sannolikt effektivt avvärjts som följd av ett av Statens Fastighetsverks överklagat staclsfullmäktigebeslut för
att bereda plats för "Det tredje järnvägspåret" i ytläge som sannolikt skulle ha gett obotliga skadorna på

stormaktstidens byggnader på Riddarholmen och säkert förstörda medeltida valv under dessa byggnadär.
Stockholms äldsta bevarade byggnacl Riddarholmskyrkan, clet gamla Gråbrödraklostrets smata gotista kyrka
byggd för 700 år är visserligen inklämd mellan senare tillkomna gravkor men den är inte byggd av arrnerad
betong' Murbruket i pelarnas skalkonstruktion av tegel liksom mellan fyllnadsstenarna upphör då sannolikt att
vara bindemedel, när de oundvikliga vibrationerna och stövågorna från ingreppen i marken fortplantar sig till
kyrkans pelare och murar.
Det är ju Riddarholmen och dess historiska byggnader som var barndomens lekplatser, som i så fall inte bara
skulle bli byggarbetsplatser utan också ändra utseende. Vad skall våra barnbarn och barnbarns barn tycka om
vår tids bristande respekt för det historiska arvet som stockholmarna tre decennier tidigare tillät de förtroende
besluk om rivningen av de många kulturbyggnadma på Nedre Norrmalm? Vi som själva tycker att dagens
ungdom är historielösa.

I

förhistorien

till flera decenniers

intill Vasabrons

inbyggda trafikkaos vid Tegelbacken låg, att man skapade

broFåste en stor trafikknutpunkt f<jr flera spårvagnslinjer ett stenkast från landets största

järnvägstation. Dessa två olika spårbundna trafikslag i konkurrens med bilar och busar i markplanet
det är
kortfattat iqgredienserna till "Tegelbackseleändet".
Järnvägsbommama stängde av gatutrafiken i östviistlig riktining i samma plan som tågen och var under
rusningstid nedftillda under en dryg tredjedel av varje timme för att släppa fram tågen, som framgår av figur
över antalet bomf?illningar/timme mellan kl 7 och 2O är 1935. Det fanns en underfart under jämvägen näåast
Centralen men den fria höjden var bara 2,5 meter. Innerstadslinjema, som kom från Gustav Adolfs torg och
Vasabron, delade sig vid Tegelbackens västra ända i spår som dels gick rätt fram mot Kungsholmen och dels
nomrt vid Vasagatan. Dessutom hade utbyggnaden av de viistra förorterna tidigt kommit igång och för de
viistliga förortslinjema blev Tegelbacken 1914 spårvägens slutstation i innerstan med en vånastinga via det
näraliggnade Rödbotorget. Ett sådant sammelsurium av spårbunden trafik måste med natumödvändighet bli en
stående irritationsmoment för både förare och passagerare på bussar, lastbilar och personbilar.
Några ord bör väi i sammanhanget också sägas om hur de var att vara spåwagnspassagerare i Stockholm. på
något sätt var det ett mänskligare kommunikationsmedel än att åka buss. Sorn-sittande passagerare tittade man
inte medpassagerare i nacken utan konversation kunde ske och skedde med de som sati mittemot. på
platttbrmarna fram och bak fanns det svängrum. Sommartid var spårvagnar med öppna plattformar fram och
bak

i bruk till stor glädje särkilr för bam och ungdom. "Sommarv'agnama"

var ett älskat vårtecken och var

s.lnkilt oopulän för iinre 1-1. som gick rill Bellmaruro oå Djurgården. På vinrern var då:t enkelt att ra sis ut
:iil si<rcte rräne mec spårv'agn sasom iili Flaga. Djurgården. Skarpnäck och andra områ,len tör triluftsliv. Der
var bara art särB skidorna i skidsräliet även om man bodde mitt inne i stan.
Fram rill den 1:a april 1940 kostade det 15 öre tör en enkel ftird med spårvagn eller buss i ciagtrafik från
åndstation till ändstation eller hela varvet spårvagn med 4-ans ringlinje och jag menar, att det måst" ha kosrur
bara 15 öre länge. Höjningen 1940 tör en enkelresa var 33 Vo. Från 15 öre till 20 öre. En övergångsbiljett
efter taxeändringen kostade 25 öre. Den taxehöjningen varade till
1940 fick Stockholms Spårvägar sina första kvinnliga spånagnskondukrörer. Andra värlclskriget hade ju
kommit igång och manliga spårvagnskonduktörer slapp inte beredskapsqänstgöring.

Genom Gamla Stan passerade 1935 fem spårvagnslinjer och fyra busslinjer lnnan Våisterbron öppnades för

trafik.

Spårvagnslinjer
Linje 3; llaga Södra - Danvikstull.
" 4i Hornstull - Odenplan - Skanstull men när Västerbron blev fiirdig som ringlinje runt malmarna.

"
"
"

6: Roslagstull - Skanstull.
9; Karlberg - Danvikstull.
10; Värtan - Hornstull.

Dessutom gick linje 1 Norrmalmstorg - Odenplan - Komhamnstorg.

Busslirlier
Linje 54; Birkagaan - Skanstull.

"
"
"

55; Vanadislunden - Timmermansgatan.
59; S:t Eriksplan - Hammarbyhamnen.

61 Brunkebergstorg - Hammarbyhamnen.
Dessutom linje 51. Odenplan - Mynttorget.

*s

Något om den historiska utvecklingen till att Staden mellan broarna var den egentliga orsaken
"Slusseländet" och "Tegelbackseländet".

till

Birger Jarl grundade ju staden av försvarstekniska skäl för att hindra invasion sjövägen av baltiska och
karelska sjörövare till Svearnas hjärtland Mälardalen och inte i första hand för att grunda en huvudstad. Han
ville sätta ett lås för Mälaren. Städer grundades ju gärna vid älvmynningar eller där det fanns en bra naturlig
hamn. Emellertid växte Stockholm snabbt och blev tidigt Sveriges folkrikaste stad. Birger Jarls borg var
också kunglig bostad och blev efter diverse ombyggnader kungaborgen Tre Kronor. Kungaborgen var också
ett administrativt centrum för centralmakten Sverige och därigenom också tidigt rikets huvudstad.
Birger Jarl ville ju också att Stockholm skulle bli ett kommersiellt centrum, vilket det blev.
Stockholm blev tidigt rikets viktigaste hamn och marinbas. Trafikproblem uppkom tidigt i hamnarna och
redan på 1-400-talet finns handlingar bevarade, som visar, att man försökte få ordning på trafiken.

I äldre tider hade den bofasta befolkningen sina arbetsplatser på Stadsholmen och de näraliggande delama av
malmarna.

Venedig och Amsterdam byggdes ursprungligen för att människor och gods skulle transporteras per båt på
kanaler. Försvarsmotivet var sekundärt. Malmö och Göteborg har delvis kvar kanalerna d.v.s. vallgravarna i
sina stadskämor men dessa vallgravar byggdes våisentligen av försvarsskäI, vilket Stockholm inte behövde
eftersom vattnen runt Stockholm var ett naturligt hinder för en landvägen framryckande fiende. Sjövägen
fanns spänarna i Norrström och Södentröm och de fasta beftistningarna. Men vattenvägarna var också
befolkningens förbindelselänkar mellan öarna.
Stockholm - Nordens Venedig eller med Selma lagerlöfs vokabulär "Staden på vattnet" - fick genom sitt
strategiska läge i en arkipelag naturskönheten till skänks och en stadskärna, där skickliga arkitekter under
stormaktstiden och århundradena fick skapa synliga bevis på mänsklig kultur. Men läget på dessa öar skapade
också en stor börda för stadsplanerarna av svårknäckta trafiktekniska problem. När levnadstempot inte var så
uppskruvat och befolkningen var betydligt mindre så visar tavlor och litterära verk att persontransporterna
mellan öarna även i sen tid avklarades bra med roddarmadammer och ångmaskindrivna f?i{or.
Varfcir har inte f,iirjor för biltransporter slagit igenom

i Stockholm?

