
9O-åring skriver till oss 
gendarisk fac före ings an 

startade vå musikkå 
Då jag i nr 2/78 av Spårväg och 

Buss läste om vår stora musikkår, 
kände jag en viss stolthet, för jag 
kom att tänka på, att jag en gång 
för länge sen startade både musik
kåren och sångkören. Det torde 
knappast finnas någon kvar som 
var med från början. Ändå kan jag 
varken spela eller sjunga själv. 
Det bara blev så, när jag i egen
skap av ordförande i avd 43 av Sv 
Kommunalarb förb och som med
arbetare i ABF satte i gång med 
samkvämsaftnar. När vi sjöng all
sång en av dessa kvällar märkte 
jag särskilt ett par klara röster och 
anmodade sedan dessa pojkar att 
sätta i gång med en sångkör. Så 
blev fallet och resultatet kan nu 
alla njuta av. 

Med musikkåren var det på lik
nande sätt. Det hade funnits en 
musikkår vid Spårvägen före stor
strejken 1909 och jag visste att en 
portvakt i ettans vagnhall varit 

trumslagare och en fiolist i trafi
ken varit med i den. Så jag upp
manade dem att få i gång en ny 
musikkår och tänkte då mest på 
att få egen musik i förstamajtåget. 
De var inte ovilliga men det fatta
des instrument, som var rätt dyra. 
Men jag fick veta att Frälsningsar
men i Stockholm ville sälja en 
uppsättning äldre instrument. Ar
men begärde 700 kr och jag hem
ställde om summan hos avd 45 
och fick den. På så sätt kom mu
sikkåren i gång. Då direktör Gösta 
Hellgren visade intresse för perso
nalens angelägenheter, frågade 
jag honom om inte Spårvägen 
kunde hjälpa musikkåren till bätt
re instrument, och det blev en helt 
ny uppsättning. Av dessa initiativ 
kan nu alla njuta och jag är stolt 
och glad över dessa mina ung
domssynder. 

Henning Thörn 
en gång nr 514 

Henning Thörn 



Konduktör, förare, 
facklig kämpe, 

diktare"". 
Thörn är ett välkänt 

namn inom Stockholms 
gar och SL, För de yngre är han 
kanske okänd, Thörn vid 
Spårvägen 1911 och med 
pension 1953, Hans första arbets
uppgift var att elda kaminer med 
kolbriketter. Så vag
narna, Han blev sedan konduktör 
och förare, 

Thörn har under hela sin 
tioåriga spårvägstjänst varit 
mycket aktiv inom 
Det är få av våra nu aktiva för
eningar och klubbar som han inte 
haft ett finger med L Han var med 
och bildade 43 N orr
stationen, För ,...nl>r"" 

var han redaktör i nio år, 
Många minns säkert än de vackra 
verser han skrev i Han 
har också ut en 
Thörn var med och bildade Mo
torklubben och var dess ordföran
de flera och vid bildandet av 

Spårvägsmännens Musikkår 
Spårvägens Sångkör, J.Yi.~H~;" 
föreningar har han varit 
motor för. Sitt största intresse har 
Thörn åt 
lens Andelsförening 
Semesterhemmet i 
Han var med och bildade Semes
terhemsföreningen 1912 och var 
med i styrelsen många år. 
1925-1951 var han föreståndare 
för Nygård, 

Nu njuter Thörn sihösts 

Servishemmet 


Täby, Ett av våra mo
dernaste PensionärshotelL Här 
trivs han gott och skriver en dikt 

dag, Den upp an
slagstavlan och läses av både per
sonaioch gäster, Men han 
också noga med allt som händer i 
tidningar, radio och TV, Hans 
kommentarer kommer i artiklar 
då och då, 

Henning Thörn 90 år den 
28 januari 1978. Det blev stor upp
vaktning från vänner och 
kamrater. En 
gärna vill tacka för 
kampår vid 

[var Wisen 
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