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(spårväg 1950) 
Lillsjö ........... . ... ..... .. .. .. 1952 

(anlagd 1914, nu 2 100 kW) 
Akeshov ..................... . .. 1952 
.. (spårväg 1951) 
Angby ..... .. .. . .. . ............. 1953 

(spårväg 1000 kW 1944) 
Vällingby ...... . ................ 1952 

Dessa stationer får sammanlagt en 
installerad effekt av ungefär 45 000 
kW och kan tillfälligt avge dubbla 
effekten. Anläggningskostnaderna rör 
sig vid nuvarande prisnivå 0111 sam
manlagt 8 milj. kr. 

Stationerna konstrueras i elverkets 
regi och utrustas med transformatorer 
och likriktare - de hittills beställda 
- från Asea eller English Electric 
Co. samt med maximalströmbrytare 
för matarkablarna från Whipp & 
Bourne Ltd och General Electric Co., 
ställbar:a upp till 4000 resp. 6000 amp. 
De äldre stationerna t j änstgör samti
digt som centraler för den allmänna 
eldistributionen och detta gäller även 
den nya Gubbängsstationen. När ba
norna sammanbinds och förlängs. 
kommer nya stationer att behövas mecl 
ett inbördes avstånd av omkring 2 km 
på förortssträckorna. 

Driften blir prakt iskt taget automa
tisk med avståndsmanövrering och 
övervakning från tre bemannade el
verksstationer. En extra kontroll hu
ruvida spänning finns på alla sektio
ner av strömskenan avses ske genolll 
signalställverken, som får anordningar 
för detta på sina spårplaner. Brytarna 
blir »kloka», d. v. s. de prövar linjen 
ett visst antal gånger och slår till 
automatiskt efter en överbelastning, 
om linjen åter är klar. En mera full
ständig kontroll över brytarna från en 
driftcentral kommer eventuellt att in
föras när banorna sammanbinds'. 

För varje matarkabel uppsättes cn 
frånskiljare, avsedd att användas vid 
sådana tillfällen. då man önskar göra 
strömskenan spänningslös. På tilllnci
sträckan anordnas särskilda rum för 
frånskilj arna i likriktarstationema, 
och även i tunneln mitt emellan dessa, 
så att kortare sträckor kan avskilj as 
vid feltillfälle. På förortsbanorna pla
ceras frånskiljarna i skåp invid spå
ren. 

Om linjespänningen behöver höjas 
eller sänkas, sker detta liksom på det 
nuvarande nätet genom lindningskopp
lare på transformatorerna. Spänningen 
blir ställbar i så små steg, 2,5 %, att 
belastningsförclelningen mellan de 

Under närmare trenne årtionden 
spelade i Stockholm hästen en domi
nerande roll på den kollektiva person
trafikens område. Då veterligt aldrig 
någon dokumentariskt grundad berät
telse om spårvägshästens liv och le
verne tidigare publicerats, synes en 
framställning därom icke alldeles opå
kallad och kan möjligen för en och 
annan även innebära ett intresse. 

Stockholms Nya Spårvägs AB 
»Norra bolaget» - var före elektri
fieringen av driften, d. v. s. under 
epoken 1877-1904, en stor, ja t. o. m. 
en mycket stor hästaffär . Det bok
förda hästbeståndet utgjorde nämligen 

år 1880 ....... . 186 hästar 

» 1885 ........ 282 » 

» 1890 ........ 328 » 

» 1895 ........ 452 » 

» 1900 ...... " 694 » 
» 70 51902 » 

Antalet för 1902 utgjorde samtidigt 
hästbeståndets maximala siffra. 

För kollegan söder om Slussen, 
Stockholms Södra Spårvägs AB 
»Södra bolaget», spelade hästmateria
let aldrig samma roll, då den väsent
Jigaste delen av driften redan från 
bör j an mekaniserades. Hästbeståndet 
här torde sannolikt ej ha överstigit 
43 hästar. 

Varifrån kommo alla dessa hästar? 
Norra bolaget gjorde år 1877 det 

samverkande stationerna vid behov 
kan ändras. Denna möjlighet har vi
sat sig värdefull på andra bansystem, 
bl. a. i Parismetron. 

De 200 hittills beställda tunnelbane
vagnarna kan vid full drift beräknas 
kräva inemot 50 milj. kWh · per år 
eller nästan lika mycket som våra nu
varande 800 spårvagnar. Det trafik
arbete, som skall uträttas, blir också 
av samma storleksordning som spår
vagnarnas, och varj e tågförare kom
mer genom effektiv körteknik att kun
na medverka till bästa utnyttjande av 
de energikvantiteter , som ställts till 
hans förfogande. Liksom på yttrafik
nätet får dessutom en snabb klarering 
.vid stationerna stor betydelse för drift
ekonomin - antingen genom att vag
narna kan prestera större trafikarbete 
med samma energiåtgång, eller genom 
att energi kan sparas vid lugnare kör
ning mellan stationerna. 

första inköpet från possessionaten O 
Ammilon på Agneshiu i Skåne. D e 
skånska hästarna visade sig emeller
tid vara för klena och av ej passande 
typ. Efter hand blev Västergötland 
den viktigaste inköpsorten. En av oss 
gjord undersökning av härstamningen 
för 100 hästar (189O-talet) ger föl
jande resultat: 

Västergötland ...... . 80% 
Danmark .......... . 6 % 
Uppland .......... . . 5 % 
Skåne ............. . 4% 
Södermanland ...... . 2% 
Roslagen . .... . .... . 1% 
Östergötland ....... . r% 
Norge ............. . 1% 

De ledande västgötahästarna voro 
produkten av korsning mellan de väl
kända västgötastona och mindre ar
dennerhingstar. 

Rörande sättet fi;>r inköpen försökte 
man sig fram på olika vägar; snart 
nog kom man till den förmodligen rik
tiga uppfattningen, att det bästa var 

K o n k r e t s t a t i s t i k. Trafikinkomstema 
red(Jvisades i liggare per vagn och dag. Då 
man ville undvika transport av summoma 
voro alla vagnar införda på ett och samma 
uppslag i liggaren, varför denna till sist an
tog jättelika dimensioner. Ovanstående bild 
visar t. h. den första och t. v. sista liggaren 
i bruk (dim. 76 X 37 och 36X23 cm). Då 
taxan hela perioden var 10 ö're kan man 
genom detta redovisningssätt räkna ut huru 
många passagerare en vagn under sin livstid 
transporterade. Vagnen i spårv4gsmuseet 
transporterade sålunda 10/7 1877-8/10 1900 

1 877 069 passagerare. 
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Så här såg det ut vid en ,nr; . 
tJing från stal/gården vid R,J; :_ 
tullsgatan på 1890-talet. 

att göra affärerna genom ett par ut
valda hästhandlande, vilkas pålitlighet 
man varit i tillfälle att pröva. Att 
själva uppträda som köpare vid de 
stora hästauktionerna kunde ha sina 
r iskabla följ der. 

Innan vi gå vidare i framställningen 
skola vi något redogöra för stalIför
hållandena. 

Redan 1878 voro på tomten nr 12 
i dåvarande kvarteret Vintervägen 
större - hörnet av nuvarande Teg
ner- och Birger Jarlsgatorna - upp
förda stall och vagnhall eller vagns
hus, som namnet då var. De befunnos 
på de områden, där nu vagnhallarna 
n :ris 2 och 3 äro belägna och voro 
uppförda av tegel med utrymme för 
80 hästar och 30 vagnar. Allt eftersom 
fastighetsområdena och rörelsen ut
vidgades, tillkommo nya stallbyggna
der fram till nuvarande Rehnsgatan. 
Av Timmermansorden och Stockholms 
stad förhyrdes den mark, som enligt 
1866 års sedermera ändrade stadsplan 
utgjorde kvarteret Perlan. Området 
var beläget där Birger Jarlsgatan nu 
går fram mitt för nuvarande vagnhall 
nr I mellan Rådmans- och Kungstens
gatorna. På platsen, som man och man 
emellan kallades Träskholmen, och 
över vilken för icke länge sedan den 
ansenliga Träsksj ön varit utbredd, 
uppfördes 1882--83 två vagnshus med 
verkstadslokal av resvirke med tak 
och väggar av korrugerad plåt. Grund
läggningsarbetena voro synnerligen 
besvärliga. Dessa vagnshus revos san
nolikt 1910, vilket årtal vi emellertid 
icke varit i tillfälle att verifiera. 

Samtliga av bolaget använda stallar 
befunno sig således väster och samt
liga vagnshus öster om dåvarande 
Roslagstullsgatan (Birger Jarlsgatan). 
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Ar 1900 tillkom en stalibyggnad 
då varande kvarteret Kärnan på 
Kungsholmen. På denna plats befinner 
sig nu - invid Fridhernsplan - den 
kommunala mellanskolans byggnad. 

Dessa stallutrymmen räckte icke 
alltid till. Sålunda hyrdes vid ett till
fälle det avsomnade Norra Omnibus
bolagets stall vid Hollänclargatan med 
plats för 30 hästar. På »Träskängem> 
öster om nuvarande Birger Jarlsgatan 
och i hörnet av denna gata och nu
varande Rådmansgatan ägde bolaget 
därjämte en stallbyggnad, även den 
på mark tillhörig Timmermansorden 
och Stockholms stad, med 30 spilt
rum. Detta stall begagnades dock ald
rig av bolaget självt utan var uthyrt 
till ovan omtalade hästhandlande. 

Så återvända vi till hästarna. Ar 
1901 voro av 703 hästar 70 % valac
ker och 30 % ston. Till utseendet voro 
nästan exakt hälften bruna; i övrigt 
voro svarta hästar, gråskimmel och 
fuxar talrika. Den genomsnittliga 
mankhöjden var omkring 1,51 m. Ar 
1899 var genomsnittsåldern för av oss 
undersökta 100 hästar 8 1/ 2 år; de 
yngsta voro 6, den äldsta 14 år. 

Från början hade hästarna endast 
nummer, men sedan kapten Hjortz
berg tillträtt chefskapet för bolaget 
fingo hästarna »personliga» namn sig 
tillagda; det berättas, att icke blott 
kaptenen utan att hela hans hus del
tog i den gigantiska namngivningen. 

N amnen hämtades från de mest 
olika håll: almanackan, olika mytolo
gier, historien, geografin, skönlittera
turen, ja, även från dagshändelserna. 
Till den sistnämnda kategorin hör 
t. ex. namnet Labori, som för tanken 
till Dreyfus-processens upprörda da
gar; Labori var Dreyfus' berömde 

försvarsadvokat. En gammal SlC..... 
holmare ler road, då han ser nalll ll ~" 

Figaro och J ärgen. »Boulevardli. 
ningen» Figaros kände och origi n::" 
redaktör och ägare, C F Lundslr ; ':' 
skrev i sin tidning under signaturL 
Jörgen. Namnet Sessan står förm ry 
ligen i samband lJled prinsessan Ing-' 
borgs ankomst till Stockholm ]8<1; 
Till det litterära området äro att h:( 1' 
föra Gogul, Fritz Reuters odöcll ig- ' 
Bräsig, Fenimore Coopers Uncas oc' 
Bellman, Movitz, Fjalar. Man g ;~ 

även bekantskap med Atos och Porl , 
men icke med den tredje i den be ' 
römda trion Aramis. Namnc'. 
Ecarte kanske vittnar om någon al> 
genäm erfarenhet för namngivare: . 
från officersmässen, Ami om han
franska språkkunskaper, Leporello i: 
ter oss ana, att operan icke var C i . 

för honom okänd konstart, och N i:::::: ' 
minner möjligen om en angenäm Sl

mesterresa. Historien bidrager exem 
pelvis med Dacke, Narva, Xerxc .' 
Attila, Ramses, Babur. Den nordisk:. 
mytologin och de isländska sagom;. 
representeras av Sigyn, Brage, Norll,l 
Njord, Kraka m. fl.; den grekiska 
mytologins Zevs liksom hans romer
ska motsvarighet Jupiter saknas ick e' 
ej heller Kalkas, A killes, H eraklr. 
m. m. Svenska läsare ramla icke ' 
farstun över namnen Arrak oe 1 

Punsch. Med rörelse träffar man pf, 
Grålle och Pålle, men man känner sii: 
litet sårad av, att ungdomsvännen 
Brunte icke hade en namne inom spår
vägsrörelsen. En häst hade, redan in
nan det stora hästdopet ägde rum. 
namnet Aftonbladet beroende på, au 
den blev mycket uppskakad, när tid
ningspojkarna på Norrmalmstorg ut 
ropade denna tidning. Om det var elC:1 



och för 

sohlmanska liberalismen så :;0111 den 
tog uttryck i 
eller någonting i pojkarnas 
som var anledning till 
ter emellertid icke 

Vi skola nu intala oss, 
läsare på grund av vad hittills preste
rats känner sig animerad att få veta 

mera om alla dessa hästar och 
därför : »Är det närmare 
bekant rörande Laboris och hans kam
raters övriga förhållanden, t. ex. be
träffande den diet de förde?» Förvisso 
kan ett sådant besked lämnas. 

och stallutgifter per hästdag ut
nämligen 

1880 1900 
kg kr kr 

havre ..... 8,2 I: 02 9 I: 03 
hö .... ..... 4,3 o: 22 4,25 o: 27 
halm '" ..... 4,1 o: 10 2,15 o: 05 
kli .......... 0,9 o: 10 0,5 o: 05 
halm till bäddar - 2,15 0:06 
torvströ ...... 2,5 0:06 

o: I4 o: IS 
stallut-

o: 56 l: 04 

Kr 2: 14 Kr 2: 72 

Som bedömandet av denna diet är 

tida, som att ovanstående mat
sedlar vittna om en god lev
nadsstandard. Kvantiteten havre an

~ vederbörande så att vi nöd
gades dokumentariskt ,uppgif
terna härom. 

Ja, utfodringen den ljusa 
sidan av tillvaro; i 
övrigt måste den nog i det stora hela 
betecknas som en via dolorosa. Detta 
omdöme gäller särskilt den senare 
hälften av och saken skall 

fortsättningen 
Ovannämnda fodervaror 

1· öre per kilogram fritt stallet 

1886 19°0 
havre . .. 11,46~ ~ ~ 

hö ........... 4,1 I 6,35 
halm 2,109~~~~~'. 

vetekli ....... 7,87 9,60 
torvströ ...... 2,5 1 2,46 

Innan vi gå att besvara nästa 
anse vi lämpligt att om, att 
sedan remonterna inköpts och anlänt 
till stallet åtgick det minst en månads 
tid, innan de blevo inövade till full

tjänstgöring och 
het. De insattes till att 

j en var enkelspårig för får
den 45 minuter. det att den 

blev dubbelspårig. men 
var den under några år framåt 

enkelspårig på vissa avsnitt 
polisens yrkande. 

Omnämnandet av den gamla 

ger oss anledning att 


_ ord om denna i Stockholms tra
fikhistoria remarkabla trafikled. Lin
j slöts den 14 juli 1880 och 

nnlr.Qt.>s åter den 19 september 1932. 
äro de svenskar och även ut-

som under årens fått 
sitt första intryck av landets huvud
stad genom en färd en 
utmärkt introduktion för övrigt, sär
skilt en vacker sommardag och i 
pen vagn. var från 

Slussen Norrbro - Norr-
Biblioteksgatan - Ros

- Stora Bad
Munkbron
Ar 1924 ut

sträcktes Iinj en till Odengatan och 
1929 till Kungsholmen. För gamla 
stockholmare är nog denna ringlinj e 
alltjämt den enda För förfat
taren har den ett särskilt ty 
en strålande vacker 1888 

orde han vid sitt första stockholms
besök sitt livs första 

var mycket av mtresse, som 
_passerade revue: På Norrbro general 

Sven en av det dåtida 
Stockholms mest kända personer - i 
uniform och hatt, Slot
tet och som då var så 

efter vad vi senare 
funnit, den kunnat gällande 
på Unter den Linden i Berlin. Men 
intressantast var dock att 
i utbyte mot en krona få en liten pap
persrulle med Io-örinltar. öoona den 

~Ien nu den läsa
ren åter pamind, han vill nu veta, vad 
så väl utfodrade hästar 
Svaret blir, att deras 
meter per dag utgj orde 

1880 1885 1890 1900 
20,1 22,8 22,7 25,2 

Dessa siffror endast friska 
hästar, vi ha frandragit de stall 
stående sjuka hästarna. Läsarna bör 

den enormt _ 
: från 1880 till 1900 icke 

mindre än 30 %. Under de ovan 
fem åren transporterade häst i 
-medeltal per år 24 662 passagerare. 

Huru många år stodo hästarna ut 

i det hårda arbetet? Vid nedannämnda 
hade varje häst i medeltal 

tjänstgjort följande antal år 

1890 1895 1900 
4,67 4,97 4,40 

efter dessa år den makabra 

till slakthuset? N ej, i re


icke. De voro, dessa hästar, fast

än förbrukade i spårvägstjänst, rätt 


för lantbruket i 
runt Stockholm. 

En och annan häst stod kvar i tjänst 
år. Den berömdaste av alla 

rödskimmein nr 100 

var insatt i nummer, som ter
men var, den 18 mars 1890. Det var 
likväl som tillsammans med 
kamraten Vivi erhöll hedersuppdra
get, att den la februari 1905 draga 
hem till stallarna den sista hästspår
vagnen i trafik. Vid tömmarna såg 
man en annan celebritet inom spår

trafikrnästaren 
som den I augusti 

lF"",."plrfr.,. Gundersen. 
nog är det icke möjligt, 

att dokumentariskt ange hästarnas ar
betstid. arkiv läm
nar intet bestämt besked i saken. Vi 
ha därför ve
teraner, vilka alla som kuskar varit 
med under och svaren 
äro i överraskande. De inne
bära nämligen från nio 
till tre timmar 
lande 

givas, 

och his


torisk trovärdhet som eftersträvas. En 

som i detta arbete nio tim

mar, skulle efter ett par lagt 
sig ned mellan utan att åtel
resa sig. Emellertid ha vi i arkivet på
träffat en obetydlig från 
1899 med om erforder 
hästantal, om hästarna endast skulle 
göra två turer Detta tydel
j u på, att antalet turer då var större. 
En tur på Ringlinj en för 
vagnshästen av sträckan 
två gånger således 80 minuters 
varefter avlösning skedde. Om denna 
prestation tre 
ligen, får man 240 
fyra timmar. Sedan vi 
denna slutsats, ha vi samtalat i saken 
med ett par av de hedervärda 
barna. De anse vår 
men att yngre och svagare hästar en
dast gj orde två turer A v en 
tidningsuppgift finna vi, att vid det 
samtida Allmänna Omnibus AB skulle 
hästarnas arbetstid ävenledes 

timmar. Därvidlag betvdde tim



tion än 
vagnarnas tyngd och 
ju icke voro spårbundna. Här 
klart och 
tamas 
33 %, rörande 
hållanden det fallet se 

Vilka 
ur 
hästarna? Vi 
.att vi lämna 
SeT1la vid och 
tar vid nedannämnda tider: 

1880 1900 

kr kr kr 
708 719 
355 2 14 315 

således ge
nomsnittligt 40 % av inköpspriset. 

För ekonomi var 
'hästarnas hälsotillstånd en 
största vikt. Det var 
en viss spänning, som 
stallrapporten motsågs. Procenttalen 

sjttka hästar vara 

1880 1885 
6,9 8,9 

Forts, i nä"la nr. 



Man hade således även 1883 någon
ting, som numera kallas rusningstid.Då hästen var motor 

AV ARKIVARIE STEN HOLMBERG 

(Forts. fr. fÖreg. nr) 

Spårvägshästens arbete var mycket 
ansträngande, mycket mera påfres
tande än vad andra »offentliga» häs
tar - t. ex. Renhållningsverkets 
hade att prestera; de senare fingo ar
beta gående. Enligt 1880 års spår
vägsreglemente ägde årliga inspektio
ner rum, som under ett par årtionden 
på överståthållarämbetets uppdrag 
verkställdes av professor Ernst 1vlo
rell, den siste i en grupp av äldre 
veter inärer. 

Utfodringen betygas under hela ti
den vara tillfredsställande. Oavsett di
rekta sjukdomsfall är allmänna till
ståndet långt ifrån bra, hästarna visa 
slapphet i rörelserna och brist på livs
kraft. Detta gäller 1880-talet. Orsa
ken tillskriver Morell stallets osunda 
läge och bristfälliga luftväxling. Det 
osunda läget har alldeles säkert sin 
riktighet; stallet var till betydande del 
uppfört på mark, som tidigare varit 
botten av Träsksjön. Denna botten be
,tod huvudsakligen av multnade or
ganiska ämnen, från vilka grundluft 
utvecklades. 

Omkring 1890 ger emellertid pro
fessor Morell såväl hästar som stall 
ett mycket gott betyg. Man hade då 
ersatt j ordmånen under stallet med 
grus och belagt golvet med asfalt. 

Åren 1895 och 1900 betecknade 
toppunkter i fråga om sjukdomsfall, 
respektive 15,1 och 15,9 %. Man sö
ker ge allehanda förklaringar: slas
kiga vintrar med stegrad passagerare
frekvens, som nödvändiggj orde insät
tande a v extra hästar; skörden upp
gives ett år ha varit så beskaffad, att 
proteinämnena i havren nedgått be
tydligt; den enorma påfrestningen un
der 1897 års utställning framhålles. 

Huru man än läser och vänder och 
vänder och läser akterna i målet, kan 
man icke konuna till någon annan slut
sats, än att hästantalet var för ringa, 
och hästarna i hög grad överan
strängda. Åtgärder, som av kapten 
Ernst Hj ortzberg vid hans tillträde 
till chefskapet 1899 snart nog vidto
gos, skulle ha förverkligats flera år 
tidigare. Det förelåg givetvis från led
ningens sida icke någon beräkning att 
på ett omänskligt sätt utnyttja häst

mängd för inköp av hästar, men man 
saknade tillräckliga stallutrymmen. 

I ett fall påminner 1890-talet om 
1940-talet: elen starka folkökningen, 
som under det förstnämnda årtiondet 
i Stockholm utgj orde 20 % eller nå
got mera än 50000 personer, en siffra, 
som motsvarande det samtida invå
narantalet i rikets tredj e stad Malmö. 
I motsats till 1940-talets spårvägsled
ning synes man på 1890-talet ej ägnat 
denna fråga någon uppmärksamhet; 
Spårvägsbolagets arkiv har åtmin
stone intet i saken att förmäla. Vi ha 
icke heller i den samtida pressen kun
nat upptäcka några uttalanden, som 
framhålla folkmängc\sökningens och 
trafikproblemens oupplösliga samband. 

Allmänhetens reaktioner voro tidvis 
mycket starka och togo sig uttryck i 
upprörda insändare i tidningarna. Re
dan 1883 finna vi följande: »Huru 
länge ämnar bolaget transportera likt 
kalvar och får den allmänhet, som om 
morgnarna före kl. 9 åker sträckan 
Humlegården-Skeppsbron i små vag
nar. I synnerhet regniga dagar ger 
det anledning till dj urplågeri. Sålunda 
kan man få se en häst framdraga 25 
a 30 personer.» En sådan vagn var 
avsedd för maximum 22 personer. 

Från 1899 läsa vi följande: »Utan 
det minsta motstånd av konduktören 
får passagerarna strömma in i de 
täckta vagnarna å Kungsholmslinjen. 
Det är verkligt hjärtskärande att se 
huru de arma djuren med piskslag 
drivas uppför Kungsholms-backen, och 
huru de plågas för att framsläpa ett 
otillbörligt tungt lass.» 

Andra tidningsnotiser berätta mer 
än en gång, huru hästar under t j änst
g·öringen stupat: »Hästen stannade 
helt plötsligt mitt för Slussen och stod 
en stund alldeles stilla, varefter den 
föll till marken. Veterinären konsta
terade hj ärtslag.» 

Olika djurskyddsföreningar in
skredo och påyrkade dels införande ay 
mekaniserade driftmedel dels bestämda 
hållplatser. Beträffande det senare yr
kandet visar en av dåvarande spår
vägschefer, kapten Brunskog, person
ligen skriven utredning, att fasta håll
platser ej skulle förbättrat hästarnas 
lott. Minst 28 hållplatser skulle enligt 
densamma erfordrats för Ringlinj en, 
vid vilka v~gnarna alltid skulle stanna, 
men enligt räkningar gjorda 1893 och 
1898 voro medeltalet stanningar för 
varje färd på Ringlinjen respektive 7 
och 13,7. Dessa siffror fatta vi så, att 
till dem skulle läggas uppehållen vid 
ändstationen och vid olika trafikpunk
ter, varifrån bilinjer utgingo; i annat 
fall synas de oss oförklarliga. 

Det är hos kapten Brunskog, som vi 
funnit det i sammanhanget utmärkt ade
kvata ordet stanning. Vi ha i »Margina

materialet, och pengar funnos i riklig Interiörbild från ett av de gamla stallen. 
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lens språkspalt» i Svenska Dagbladet un
derställt detsamma professor Erik W e
landers prövning. Professorn säger ordet 
vara alldeles riktigt härlett och väl värt 
att åter upptagas i vårt icke rika ord
förråd . Senare fäste en insändare upp
märksamheten på, att det kvarlevat 
sammansättningen ägg-stanning. 

Det var dessa stanningar och elen 
enorma kraftanspänningen, som er
fordrades för att åter sätta vagnen 
i gång, som säkerligen utgjorde häs
tarnas svåraste prestation. De nödga
des därvid »stå på tå» , vilket orsa
kade en högst besvärande stelhet i 
karleden, d. v. s. i leden närmast ovan
för hoven. Då hästarna av denna an
ledning såldes och kom1110 till jord
brukare, gick stelheten så småningom 
bort på grund av det mjuka underla
get vid j ordbruksarbetet. Ett annat 
förhållande, som även över hövan an
strängde hästarna, var, att då på en 
enkelspårig linje antalet stanningar 
varit särskilt stort, marschtempot 
starkt måste ökas för att i tid uppnå 
mötesspåret och undvika trafikstock
ning. 

År r898 gj orde dåvarande chefen 
för centralpolisen, kommissarien H N 
E ngnell, en uppseendeväckande anmä
lan efter att ha anställt åtskilliga un
dersökningar. Enligt dessa skulle häs
tarna i en mängd fall funnits trött
körda och stelbenta, magra och stun
dom till den grad utsläpade, att po
lisen måste anmoda passagerarna att 
stiga ur vagnarna. Engnell förordade: 

r. 	 att ÖÄ skulle förordna veterinär 
att besiktiga samtliga hästar; 

2. 	 att omloppstiden å Ringlinjen öka
des; 

3. 	 att körningen å bilinjerna skulle 
handhavas på liknande sätt; 

4. 	 att vagnarna skulle stanna endast 
på bestämda hållplatser. 

Denna skrivelse var givetvis ställd 
till ÖÄ, men vi kunna icke finna, att 
den underställdes Spårvägsbolaget för 
yttrande. Emellertid väckte den en 
pinsam uppmärksamhet hos de heder
värda gubbarna i spårvägsstyrelsen. 
Flera av dessa intogo synnerligen 
framträdande positioner i samhället, 
och det var ju mindre angenämt för 
dem att i allmänhetens ögon framstå 
som veritabla dj urplågare. Men saken 
var ännu obehagligare för - häs
tarna. Vi förmoda, att det året därpå 
inträffade chefsombytet påskyndades 
av denna händelse. 

N ågra månader senare vet pressen 
förmäla, att åtgärden - Engnells an
mälan - burit god frukt , och att bl. a. 
hästarnas arbetstid förkortats, »så att 
de åtminstone orka äta, när de åter 
införas i stallarna», samt att man »nu
mera ej kan skriva hästens namn och 
nummer i dammet och smutsen på 
hans sida». 

Då kommissarie Engnell samma år 
(r898) begärde insättande av tre vag
nar ytterligare i vardera riktningen 
på Ringlinj en, måste Spårvägsbolaget 
svara, att det saknade stallrum för det 
därför behövliga hästantalet. 

Samma år förelåg ävenledes från 
poliskommissarien C A Sundströms 

Så här lugnt och fridfullt var det på Norrmalmstorg på 1890-talet. 

sida en anmälan till ÖÄ beträffande 
spårvagnarnas rymd och tyngd och 
med yrkande, att det tillåtna passage
rareantalet skulle minskas. Ehuru 
Spår,-:ägsbolaget spjärnade emot, de
kreterade ämbetet, att passagerarean
talet skulle minskas i 

täckta större vagnar från 44 till 3S 
» mindre » » 22 » r9 

öppna stora » » 48 » 4S 
» medelstora » » 40 » 37 
» små » » 32 » 28 

För att denna hästbiografi skall 
vara en verklighetstrogen skildring, 
nödgas vi nu vidröra ett ämne, som 
det skänker föga glädj e att skriva om 
men som icke kan förbigås, då det 
starkt influerade på hästarnas behand
ling. Vi avse det dåtida oerhörda su
periet. Det söps under arbetstiden på 
krogar, i kiosker, på ändstatione'rna, 
t. o. m. på vagnarna kunde en liter 
vara gömd. Framförallt var dock stal
let en veritabel suphåla, där man kun
de finna literbuteljer slängda i krub
bor och spiltor. Ännu i dag äro till 
namnet personer kända, vilkas dagliga 
quantum satis var en liter brännvin. 
Straffjournalerna vimla av uppgifter 
på utdömda böter, oftast S och ro kro
nor, såvida icke omständigheterna 
vara sådana, att suspension eller av
sked följde. Det är självklart, att häs
tarna fingo lida under dessa förhål
landen, i stallet i fråga om skötseln 
och ute i trafiken av det sätt töm
marna och piskan hanterades. Böter 
för direkt djurplågeri finns det även 
exempel på. 

Envar av våra läsare inser säker
ligen, att detta icke var någonting för 
spårvägspersonalen särpräglat. Det 
söps gärna och ofta land och rike 
runt. I det ena lägret drack man kall 
och god punsch, i det andra brännvin 
och starkt och gott öl. Det är den 
sistnämnda drycken, som vi nu av 
bristande förtroende för oss sj älva, 
icke längre våga tillverka. 

Vi skola med ett par konkreta ex
empel belysa tidsförhållandena. 

Spårvägspalatset, Tegnergatan 2, 

var på r890-talet och långt senare till 
allra största delen upplåtet för per
sonalbostäder i lägenheter på ett eller 
två rum och kök, varvid hyresgästerna 
för övrigt, efter vad vi funnit, beta
lade hyror understigande hyresmark
nadens. En gammal spårvägare, nu
mera pensionär, och med en far, som 
även han var spårvägsman, är född 
i huset. Han berättar, att barnen i det
samma idkade den makabra sporten 
att springa omkring i de olika våning
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arna för att taga reda på, vilka av 
familjefäderna som för dagen vara be
rusade, »ty det SGpS omåttligt även 
bland spårvägsfolket». 

Den andra tidsbilden hämta vi ur 
Dagens Nyheter för r897: »När ring
linjens spårväg i går vid halv II-tI
den på aftonen passerade svängen vid 
Drottninggatan, inträffade det, att 
kusken, som icke var nykter, tril
lade ned från sin plats och släpade 
ett stycke vid sidan av vagnen, hål
lande sig fast i tömmarna. Han för
hjälptes upp på sin plats igen och 
hämnade sitt olycksöde på de upp
skrämda hästarna, som satte i väg i 
halvt sken till stor förskräckelse för 
passagerarna.» 

Det gällde för den nya spårvägs
chefen, kapten Hjortzberg, att söka 
komma till rätta med dessa oefterrätt
liga förhållanden. Hans gärning där
vidlag är icke glömd. Så sent som i 
fjol yttrade sig en 8o-årig gammal 
dam, änka efter en spårvägspensionär, 
på följande sätt: »Spårvägarna voro 
inga änglar, utan dom söp rätt snällt. 
Man lejde en tur och begav sig till 
krogen vid Roslagstorg, och när de 
väl fått ett par hagbergare kunde det 
hända, att deras avlösare fick stå kvar 
flera turer. Därför gillar jag högt 
och rent kapten Hjortzberg, för när 
han blev chef för spårvägen, tog han 
itu med sådana saker, och personalen 
blev strängeligen ålagd att avhålla sig 
från sprit under t j änstgöringen.» 

Enligt vår åsikt var Spårvägsbola
get icke alldeles utan skuld till de rå
dande förhållandena. Det var just 
detta lej ningssystem, som åstadkom så 
mycket ont och ytterligare förbittrade 
tillvaron för de redan överansträngda 

En »spårvägskalle» sådan O. A. såg honom 

hästarna. För att förstå sakens sam
manhang måste ett par ord sägas om 
tj änsteförhållandena vid trafikavdel
ningen på 189o-talet. 

Det fanns vid sagda tid tre klasser 
av trafiktjänster : extra, extra ordi
narie och ordinarie. De extra hade 
ingen fast lön eller ens någon som 
helst garanti från bolagets sida utan 
hade att passa hela dagarna vid Hu
vudstationens kiosk eller annorstädes 
och bäst de gitte draga sig fram på 
dessa s. k. lejningar. Uppdragsgivarna 
voro antingen bolaget för extra vag
nar eller för att ersätta sjuka och 
t j änstlediga eller sådana av persona
len, vilka dels skulle sköta de talrikt 
förekommande bisysslorna ute i sta
den dels trängtade till krogarna vid 
Roslagstorg och Saltmätargatan. Det 
var givetvis en ständig frestelse för 
svaga själar att mot en 25-öring per 
tur - vilken dessutom icke behövde 
betalas kontant utan avdrogs på lö
nen - när som helst kunna skaffa sig 
en ersättare och sedan själva kunna 
sitta och pokulera på krogen. En vär
deracl veteran yttrade till oss vid ett 
tillfälle, »att den bästa arbetsgivaren 
vi extra hade, var det florerande su
periet». Är 1904 bestämdes slutligen 
att lejning ej vidare skulle få äga rum 
annat än i undantagsfall och icke mera 
än en dag i rad utan trafikchefens 
tillstånd. 

Om någon skulle känna sig manad 
att bestrida förekomsten av extra or
dinarie befattningarna så kunna vi 
endast säga, att arkivet lämnar full
goda bevis på, att de existerade. Där
emot kunna vi icke exakt uppgiva vare 
sig när dessa befattningar tillkommo 
eller när de upphörde. De funnos icke 
1895 men däremot 1898. Det är möj
ligt, att de inrättades till utställningen 
1897 på grund av det stora personal
behov, som då förelåg. De extra or
dinarie hade nämligen i motsats till 
de extra fastlön, som med ro kr per 
månad understeg den ordinarie lönen. 
Men detta om utställningsåret 1897 
är endast ett hypotetiskt resonemang, 
intet bevis. Ännu den 14 juli 1904 fö
religger en av kapten Hjortzberg un
dertecknad handling rörande de extra 
ordinarie, sedan försvinna de ur arki
vet. Personer, som anställdes hösten 
1904, elektrifieringsåret, säga sig intet 
veta om några extra ordinarie befatt
ningar. Trafikavdelningens avlönings
j ournaler äro bevarade tidigast för 
1907, och i dem förekommer ej heller 
dessa t j änster. Vi träffa allt j ämt tid 
efter annan personer, som förklara sig 
innehaft dylika befattningar under 
1890-talet. 

Är I898 inrättades ett särskilt sj uk
stall med 80 spiltor och 20 boxar. 
Spår av inredningen till detsamma 
kan allt j ämt skådas i vagnhall nr 
vid Birger Jarlsgatan i de lokaler, där 
bilj ettexpeditionen och konduktörernas 
avräknirigsrum äro belägna. - Den 
högsta medicinska sakkunskapen 
spårvägsstallet utövades under flera 
årtionden av veterinären Hj Are
skough, som innehade liknande be
fattning vid hovstallet. 

Om samtliga sj ukdomsfall för pe
rioden 1895-99 sammanslås, erhåller 
man siffran 8 I42, varav hälta ut
gjorde 5881 fall, d. v. s. 72 %. Av 
övriga sjukdomar märker man »in
värtes» - annan beskrivning lämnas 
icke - med 8 %, mugg (inflammation 
i huden på nedre delen av benet för
orsakad av väta och orenlighet) 4 %, 
kullkörning 2 %, kolik 1,5 %. 

Den vanligaste orsaken till hälta 
var, att hovarna sprucko, och att se
norna i underbenen överansträngdes. 
Bot sökte man genom att låta häs
tarna stå med hovarna i vatten eller 
med våta omslag. Kvarka, som endast 
redovisades för 18S)8 och 1899, botade 
man med brännvin. 
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Hästarnas skoning var givetvis en 
fråga av synnerligen stor vikt. De 
första åren användes vid snöfall 
broddning, men om snön låg länge 
kvar på gatorna, blevo hovarna all
deles sönderspikade. Det blev då svårt 
att få fäste för broddarna, vilket i sin 
ordning orsakade sömstick. Efter flera 
olika experiment bestämde man sig 
för att använda kilhakar, vilka be
stodo av runda korta järntenar, vilka 
inslogos fyra i varje sko. Dessa voro 
utmärkta, så länge snön låg kvar, men 
på bara stengator släntade hästarna 
lätt, vilket orsakade hälta. Det före
faller verkligen, som om hästarna va
rit underkastade »Iagen om alltings 
naturliga djävulskap». Sommartid an
vändes åtminstone på 189o-talet U
formiga skor av aducerat järn; i för
djupningen var en tågstump inklämd. 

Det finnes i Spårvägsbolagets ar
kiv en handling, som möjliggör en 
j ämförelse av stockholmshästens vill
kor med andra spårvägshästars, i Gö
teborg och på ett flertal utländska 
platser. I fråga om utfodringen ligger 
Stockholm som god tvåa, som num
mer ett framstår ett spårvägsföretag 
i Turin. Med någon kännedom om 
sydlänningarnas sätt att behandla sina 
dragare - den spanska corridan ex
empelvis - är man onekligen litet 
skeptisk. Sist i raden kommer - Gö
teborg. 


