
A V FÖRSTE BYRAINGENJÖREN JOHN HEDSTRÖM 

Rätt blått, rött och grönt 


~~ 

D e första eI-tJagnarna på Norr fick en ganska /jIlS b/å kli/ör 

A J I?yggd 1907- 1908 och ombyggd 192J. D en bar varit föremål fiir olika färg sättningar 
linder årens lopp. 

• Spårvagnarnas blåa färg, den enda 
som vunnit Perry Marthins gillande 
har man kanske nått fram till »utan 
att veta hUr». Det är den färg, som 
enligt Perry Marthin är riktig i en 
»friskt blå, konstruktiv stad». Det har 
dock inte skett helt utan anlitande av 
es tetisk sakkunskap, även om denna 
kanske mer arbetat med en estetisk 
målsättning än efter färgpsykologiska 
rikdinjer. 

De första' elektriska spårvagnarna i 
Stockholm, som södra spårvägsbolaget 
sa tte i trafik 1901, hade ungefä r sam
ma mörkblå färg som de föregående 
häs tspårvagnarna. Den finns för öv
rigt bevarad på museiexemplaret av 
den första elektriska spårvagnstypen. 
När de första elektriska spårvagnarna 
skaffades för det norra spårvägsbola
get 1904-1905, fick de en ganska 
ljus blå kulör, närmast svarande mot 
den något grönblå ton, som man får 
av färgpigmentet pariserblått. N ågon 
lär ha sagt, att den blå färgen på 
den dåvarande direktören, kapten 
Hjortzbergs fortifikationsuniform 
skulle ha influerat på valet av färg
tonen. Hur det än förhåller sig med 
detta, vågar man nog anta att den 
ganska ljusa blå färg som, om också 
med en del skiftningar i kulören , se
dan dess varit karaktäristisk för spår
vagnarna i Stockholm, leder sitt ur
sprung från ett initiativ av kapten 
Hjortzberg. 

Efter 10-12 år började man emel
lertid tröttna på den blå färgtonen, 
vilken hade en benägenhet att under 
inflytande av väder och vind bli allt 
grönare. Dessutom började den list
uppläggning, som prydde sidofyll 
ningarna , och den så kallade öletiket
ten mitt på sidan, som innehöll vagns
numret och 
att allt sämre passa tidens sma 
var nu framme vid 191 7-191 8. 1917 
hade Svenska Slöjdföreningens stora 
hemutställning ägt rum på Liljewa lchs 
konsthall. Med denna utställning hade 
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f}V1'l1tr,~(lf!r,!1n" John Hedström bemö'ter 
hävdar i stället 
omsorg under årens 

Ta1'j!.Stltti"2tJ1f!en av våra 

över ti!!varon'~ en av 
tiit"(]b,~nr:u"'j'1t Perry Marthin i nummer 

och Buss. I 

sättningen av spårvägsbolagets fordon. Han 
bl.a. att färgen på bussar och 

tillkommit genom slentrian

en strömkantring i smaken HldCl",,,l,..•,, 

gjorde sig gällande även be
spårvagnar. 

En konstnärsgrupp anlitades 

Kapten Hjortzberg var då åter 
vägsdirektör på norr, nu i AB Stock
holms Spårvägar, som skötte trafiken 

såväl norra som södra 
nätet. På hans föranstaltande 

av hans bror, nr,~'t,,'«r.r 

berg, arkitekt JLlllX:llU:~, 
och Gustaf Unman, ett 
färgsättning av 
riör. En vagn, nr 2.4, m,ua'UI:S 
i de nya färgerna och sattes 

tade en grupp bestående 

Detta var i juni 19I8. 
Den nya blå färgen hade en drag

ning åt blårött och var oklar 
eller dov. Den aven 

färgton på fönsterlisten och på 
partierna ovanför denna samt den 
nedre delen av Svarta 
täcklister accenter. Det hela 
blev inte Den 

anledde RU'UU'O 

något klarare 
Denna nya 

re framgång, 
de nya vagnar, som 1930 
trafik på Örby-banan, var alla spår
vagnar i Stockholm målade på detta 
sätt till slutet av år 1936. 

I november l hade arkitekten, 
professor Eskil uppdrag av 
Gösta ett förslag till 
en ny på spår
vagnarna. Denna att den blå 
kulören ändrades i tonen och 
blev mörkare. De grå partierna 
fick även en mörkare färgton. 
De svarta listerna liksom den 
svarta pansarbalkarna. SS

ändrat genom att 
bokstavsformen på S-en gjordes om 
och den svarta bakgrunden för bok
stäverna 

målar
mästare Hans att med
verka till att få en klarare och 
beständigare blå Efter prov på 
Hantverksinstitutet med flera kulö
rer, fastställde men den blå färg, som 
vagnarna fortfarande har. Samma färg 
hade då även 
borg. 

Det var vid samma tidpunkt som en 
, som var ombyggd 
samt en släpvagn 

Denna »skogs- . 
gröna» vagn var även ett försök att 
komma fram till en ku
lör. Försöket rönte sådant 
motstånd, att det inte ledde till några 
fler gröna vagnar. 

Först mörkröda bussar 

När AB Stockholms Spårvägar 19.25 
Centrala Omni

var de 13 bussarna må
lade i en mörk »vagnbla» 
färgton. För och form
givning av de som 

anlitade man ar
William-Olsson. Dessa 

bussar fick en mörk röd 
ton med liten färgton 
brunt. Stora linjenummersiffror i gult 
och en taklist i gult lättade upp ef
fekten. Det är obekant om William
Olsson hade fått nagra impulser till 
den röda från London. Den 
~..,~~,.,~~ nn,vrn"". som Perry Marthin 

aJo\"IJUJ,aJo\'OL anskaffade omedelbart 

senare. 
den röda fär
kan det 

bussbeställning anlitade man 
målarmästaren och dekorationsmåla
ren Månsson för färgsättningen. 

först flera år 
av 

varit fråga om, ty vid en 

masstg av motsvarande trafiks/ag 
i London medan spårvagnarnas blåa färg 

blivit "den riktiga". 

Det blev fortfarande röda bussar, men 
med ett mörkblått fält under fönst
ren och ett i linjenum
mersiffror och 

Den röda 

från 
har den benvita på 

omkring 1935. 
hade direktör 

åt Sun
bussar som Stock

har skaffat under de 
35 år haft busstrafik har 
alltså varit röda. 

jag hört 

inte hindrar att 
Jag skul

att en Gallup-undersök
för att bus

sin röda färg. 

Inte heller vara 
efterrapning av Lon

London har 
tunnelvagnar . 

våra vagnar kom 
styrelse bland ett 
färgprover valde 

färgen. 
inte låta bli att undra 

över hur annonsörerna skulle ställa 
till att deras annonser i 

narna bör vara lugnt neutrala 
inte Självklart bör an
nonserna inte få verka el
ler oroande trafikanterna. Om an

betala för "'U.IUl;'~<;;l 
är det, kan man väl anta, 

att han då också önskar att de 
uppmärksamhet från tra

fikanterna. 
För att till slut återgå till 

narnas blå färg. Hur skulle 
att när spårvagnarna försvinner 
Stockholms gator lata den blå 

tunnelvagnarna? 
är endast att man då kunde 

att vi har knyckt den blå fär
gen från Moskvas 

13 


