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Den som söndagsflanerar genom den gamla villabebyggelsen mellan 

Mälarhöjdens centrum och Västertorp, kanske efter en stund lägger 

märke till någonting speciellt i gatubilden. Lyfter man blicken, upp 

från charmiga tjugotalskåkar och lummiga trädgårdar, möts man av en 

alltmer ovanlig syn. Längs med gatorna rader av väderbitna och 

fnasiga stolpar, mörkbruna och kreosotdoftande. Och mellan dem 

elektriska ledningar, telefontrådar och servisledningar till husen, härs 

och tvärs som om en jättespindel velat spinna in gaturummet i sitt nät. 

Just här verkar tiden ha stått still sedan elektriciteten påbörjade sitt 

triumftåg in i hemmen på 1920-talet. 

 

Figur 1. St Mickelsgatan i Hägersten med luftledningar. Foto: David 

Nilsson 
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Facktermen är ’luftledning’, och är än idag en viktig del av 

infrastrukturen för eldistribution i Sverige, främst på landsbygden. 

Efter senare års stormar och driftsavbrott, är dock kraftnätsägarna i 

full gång att gräva ner allt fler ledningar. I Storstockholm utgörs idag 

endast ca 3% av lågspänningsnätet av luftledningar. Och ju närmare 

city, desto mer nedgrävt. Men i takt med att stolpar och trådar 

försvinner osynliggörs också en viktig del av 1900-talets historia; den 

som berättar hur det gick till när staden växte och hushållen i 

förstäderna elektrifierades. Hägerstens hembygdsförening tilldelades 

2011 års Marie Nisser-stipendiet av Vattenfalls kulturarvskommitté 

för ett projekt om luftledningarna. Projektet görs inom ramen för en 

större satsning på det industriella kulturarvet i Hägersten och har 

redan gett intressanta inblickar i hur det rent konkret gick till då de 

södra förstäderna i gamla Brännkyrka blev en integrerad del av 

Stockholms ekonomiska och tekniska liv.  

 

Figur 2. Skiss över område där luftledningar ännu dominerar. 

Kartunderlag från Google Maps. 

Sedan 1892 har elektricitet producerats i stadens regi, först vid 

Brunkebergsverket. Efterfrågan stegrades raskt och redan 1903 var 

det dags att inviga det större Värtaverket. När Brännkyrka 

inkorporerades år 1913 hade Stockholms stad förbundit sig att erbjuda 

de allmänna tjänster som övriga stadsdelar åtnjöt. Vid denna tid växer 
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också fram ett industriellt centrum vid Liljeholmen som behöver kraft 

för sina maskiner, samt en elektrisk spårväg mellan Liljeholmen och 

Hägersten. Här gällde det alltså att snabbt hitta lösningar för att 

erbjuda den eftertraktade elektriciteten även söder om malmarna. En 

provisorisk överföring av kraft till Södra Förstadsbanan hade ordnats 

1911 för att förekomma etablering av konkurrerande elverk. 

Stockholms elektricitetsverk uppförde sedan skyndsamt en 

transformatorstation i Nybohov vid Liljeholmen, för att tillgodose det 

växande behovet av ”belysning och drivkraft”. Nybohovsstationen 

stod färdig 1914.  

 

Figur 3. Omformarstationen vid Nybohov, Liljeholmen. Invigd 1914, 

idag kontor. Foto från Stockholms Stadsmuseum. 

Första världskrigets bristsituation ledde till att expansionen 

avstannade. Men efter kriget möttes utbyggnaden till förorterna 

bortom Liljeholmen av ett annat problem; det ansågs inte vara 

ekonomiskt försvarbart att bygga ut nätverket till dessa glest 

befolkade områden. Men här var kreativiteten stor. Tillsammans med 

lokala intressenter bildade staden exempelvis år 1919 Brännkyrka 

Elektriska Distributions Aktiebolag (BEDA), med syftet att 

”distribuera och försälja elektrisk energi för ljus och kraft” till ”större 

delen av Brännkyrka utom vissa tätare bebyggda delar”. Därmed 

delade man risken med brukarna, och man kunde också bygga ett 

enklare - och billigare - lokalt nätverk än vad som normalt byggdes i 

stadens regi. Liknande lösningar återfanns vid denna tid på 

landsbygden. En illustration till hur levnadsförhållandena förbättrades 

i de södra förstäderna är antalet elektriska gatulyktor i stadsdelen 
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Brännkyrka, som ökade från endast 124 stycken år 1919 till 1797 tio 

år senare. 

 

Figur 4. Kinmanssonsvägen i Hägersten. Foto: David Nilsson 

Historien om hur elektriciteten flödar ut mot förorterna under de 

första årtiondena på 1900-talet är en lärorik berättelse om hur tekniska 

system och människor tillsammans skapar det starka och integrerade 

samhället. De fnasiga stolparna i Hägerstens villasamhälle bär på en 

vittnesbörd om denna historia. Ledningarna som skär genom 

gaturummet visar rent fysiskt och konkret hur vi som bor i staden 

binds ihop i ett system, till ett samhälle. Kanske är det rent av ett 

kulturarv att värna och bevara? 


