
Om Hin och Smålänningen och andra samtida 

Ett 1890-tals kåseri i spårvägsrörelsens tecken 

AV ARKIVARIE STEN HOLMBERG 

Det är en vacker dag i bör j an a v 
juni nå'n gång på 1890-talet. Vi be
finna oss i det då icke gamla spår
vägspalatset och ha nyss tagit del av 
den dagliga stallrapporten. Den är 
icke glädjande, hästarnas hälsotill
stånd blir sämre och sämre. Sjukpro
centen är uppe i 15; detta trots den 
goda dieten, som även vitsordas av 
professor Morell. Det är framföra!1t 
hälta men även mugg, kolik, kvarka, 
sömstick etc., etc. Därtill den besvä
rande · stelheten i karleden, dvs. leden 
närmast ovanför hoven. Den uppkom
mer genom nödvändigheten för häs
tarna, att vid kraftanspänningen, då 
vagnarna efter en »stanning» åter 
skola sättas i gång, stå »på tå»; stå
ende på hela hoven på de glatta gat
stenarna erhålla de icke tillräckligt 
stöd och kraft. 

Till råga på allt har kamrer Wahl
bom just mottagit meddelande, att 
»professor» Andersson hastigt avlidit. 
Han var hästskötare men med stora 
praktiska anlag för veterinäryrket, en 
verklig ti!1gång för stallet, varför hall 
av kamraterna hedrades med profes
sorstiteIn. »Professorn» hade tagit en 
klunk ur en flaska, som han hade stå
ende i medikamentförrådet~ men av 
misstag blev det ur "en butelj, som 
innehö!1 kloroform. 

Vi bli för ti!1fället litet pessimis
tiska rörande hela hästspårvägsrörel
sen ; det finns ju dock inom Stock
holms hank och stör ett transport
medel, som tar sig fram på egen hand. 
Var gång man träffar trafikchefen 
Sundblad vid Södra Spårvägsbolaget, 
är han litet mallig över sina ångspår
vagnar. Vi besluta oss för en liten 
tripp till Söder för att taga mäster
verket i betraktande. 

Naturligtvis skola vi ta Ringlinjen 
till Slussplan. Vagnarna hålla några 
meter utanför husknuten vid gränsen 
till Roslagstorg, vid hållplatsen finns 

8 mi!1ioner resor med detta trafikslag 
och 1948 30 millioner. Under efter
krigsåren ha buss- och trådbusslin
jema tilltagit i antal, och för varje år 
ha de befordrat allt fler passagerare. 
För spårvägslinjernas del uppvisar 
däremot efterkrigsåren en tillbaka
gång i fråga om antalet resor. 

en kiosk. Det skall bli riktigt trevligt 
att i det vackra och varma vädret få 
sitta i den öppna tvåhästsvagnen och 
samtidigt kunna röka en cigarr - den 
alldeles utmärkta 12-öres»Y ruracbat», 
som Hirschsprungs i Köpenhamn just 
introducerat i Stockholm. 

På vägen ned till kiosken möta vi 
utanför ingång A kamrer Wahlboms 
»närmaste man», fröken Anna Tibell. 
Hon har just för sin och fröken 
Wennbergs räkning köpt ett par in
gredienser till deras gemensamma 
lunch, eller kanske de säga frukost, 
hos »frun i magasinet» vid Roslags
torg. I vanliga fall brukar »Pluggen» 
- vaktmästare Andersson - uträtta 
den behövliga handeln, men han är 
just nu uppe på Riksmarskalksämbetet 
för att hämta resolutionen rörande 
dubbelspåret från D jurgårdsbron til1 
Allmänna gränd. 

Hos magasinsfrun har fröken Ti
bell förnummit märkliga tidender. En 
av krögarna vid Roslagstorg har un
der kokning av ärter och fläsk för
lorat sitt emaljöga i den väldiga gry
tan och trots ivrigt letande med sle
ven ej kunnat återvinna klenoden. 
Han gick därför kring bland sina 
ärter-och-fläsk-ätande gäster och ut
lovade gratis servering till den, som 
till honom återstäl1de dyrgripen. Ute 
på torget äro torgfruarna märkbart 
»alternerade» över den säregna hän
delsen; särskilt gäl1er detta madam 
Dorotea Lustig från Järva, som är 
inne med sin stora äggkorg. Var gäst, 
som lämnar krogen, antastar hon med 
frågan: »Ha'n fått igen öga sitt, krö
garn ?» 

Framkommen till kiosken finna vi, 
att där som bäst pågår ett uppträde. 
Gråskimmeln nr 2i7 Gal1us vägrar 
hårdnackat att låta koppla sig för 
vagnen. Detta händer någon enstaka 
gång men icke utan anledning, och 
det gäl1er varje gång att finna orsa

ken. Ett uppbåd av ett par hästgar
dister och några på jobb väntande 
extrakuskar förmå slätt intet. Den 
ende, som Gallus vid sådana tillfällen 
tar något intryck av, är fodermarsken 
Olof Ljunggren . Den 16-årige ned
ridaren Joel Efraim Bergelin, som 
just fört ned Gal1us och den andra 
avlösningshästen , beordras att i il
marsch bege sig till stallet för att an
hål1a om fodermarskens bona officia 
för konfliktens .biläggande. Foder
marsken kommer, och den förfarne 
hippologen kan genast lösa den gor
diska knuten: Gal1us är vänsterhäst, 
vilken det tillkommer att bära bjäl1er
kransen. Det hör til1 nedridarepojkar
nas skyldigheter att i stallet sköta 
den detaljen; av slarv befinner sig 
emellertid bjällerkransen nu på höger
hästen. Sedan ombyte skett, och fo
dermarsken L. sagt några vänliga ord 
till Gal1us och stoppat en sockerbit i 
munnen på honom, återgår det ord
ningsälskande kreaturet efter några 
beslutsamma knyckar med huvudet till 
sitt dragande kall. 

Äntligen komma vi i väg något för
senade. Detta är emellertid nästan all
tid fallet vid ändstationerna på grund 
av, att såväl kuskar som konduktörer 
ha procent på dagskassorna. Man vän
tade därför i det längsta med att sätta 
i gång för att få med så många pas
sagerare som möjligt. Förhållandet 
utlöste ständiga dispyter med perso
nalen på den efterföljande vagnen. 
Endast en ~v medpassagerarna känna 
vi igen nämligen fru Anna Pettersson
Norrie, den mycket uppburna operett
sångerskan. Hon gasterar ofta på ka
bareten Edderkoppen i Köpenhamn 
och är i Stockholm på ett tillfälligt 
besök. 

Då vi passera genom Roslagstorg 
upptäcka vi i dörren till Vackra Kla
ras krog kusken Adonis. Han »har 
vagn» dvs. han är ordinarie kusk på 
en vagn, som han nu väntar söder
ifrån. Han har lejt en extrakusk som 
ersättare för en tur mot det fastslagna 
priset av 25 öre för att sj älv på kro
gen intaga en s. k. Hagbergare, dvs. 
en dubbelsup kostande 16 öre. Adonis 
vill ha ännu en sup och skall ge tec
ken åt ersättaren att köra en rund
tur till. 
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Framkomna till hörnet av Humle
gårds- och Biblioleksgatorna märka 
vi, att en trafikstockning uppkommit. 
Östermalmsvagnen, för vilken a\1as fao 
vorit, rödskimmein nr JOO Drott är 
förspänd, sku\1e redan ha avgått, o~h 
förspannspojken står färdig med 
hjälphästen för att få ekipaget uppför 
Sturegatan till Karlavägen. Men 
Drott är förhindrad att starta. Fram
me hos honom står en äldre öster
malmsdam, som ur sin redikyl hämtar 
upp den ena kakan efter den andra, 
som Drott begärligt slukar. Den gamla 
damen är klädd i en svart sidenklän
ning av något föråldrad new look. 
Den är nämligen försedd med turnyr , 
denna säregna konstruktion, som är 
avsedd att poängtera behag, där na
turen ofta visar sig mäktig att män
niskors hjälp förutan åstadkomma 
storverk. 

Drott hade väl förtjänt denna upp
muntran, ty återkommen från sin mor
gontur hade han i stallet mötts av 
bittra besvikelser. Stallkatten, som 
hade sin givna plats på hans rygg, 
hade av okänd anledning uteblivit. 
Drott var så fäst vid katten, att det 
eljest godsinta djuret kunde både bita 
och slå, om någon sökte taga katten 
ifrån honom. De 3% kannor havre, 
som utgjorde lunchen, var det intet 
fel på, om ock de lärda professorerna 
påstodo, att proteinhalten för året var 
lägre än vanligt. Det var dock icke 
samma trevnad, 50111 då katten satt på 
hans rygg och omsorgsfu\1t gjorde sin 
make up. Dessutom hade den fru, även 
hon från Östermalm, som i regel varje 
dag kom till sta\1et med en påse torrt 
spisbröd, ej hörts av. Det var för 
Drott dagens stora händelse; så fort 
hon syntes i dörren bör j ade han 
sträcka på sig och kråma sig och på 
hästars vis sträcka fram öronen. 

På Stureplan uppmärksamma VI 

spårvägspalatsets arkitekt Adolf Emil 
Melander. Han är i sällskap med en 
fortifikationskapten. Vem är han, han 
synes oss så bekant? Jo visst, det är 
Melanders svåger, kapten Ernst 
Hj ortzberg. Arkitekten pekar på 
några detaljer på Bångska huset 
en annan av hans många skapelser. 
Fortifikationsgeneralen Broder Abra
ham Leijonhufvud - spårvägsbola
gets styrelseordförande sedan dess 
början - kommer gående och styr 
kurs på de två herrarna. Hälsning, 
handskakning, några förbindliga ord, 
Melanr:ler avlägsnar sig. Generalen sä
ger sedan: »Det var bra, j ag träffade 
kapten. Saken är den, att vår spår
vägschef, kapten Brunskog, icke är 
riktigt kry och rrt sk och önskar dra 

BåHgska huset 

sig tillbaka. Vi hade styrelsesamman
träde i går, och jag fick i uppdrag att 
fråga kapten, om kapten möjligen 
sku\1e vilja bli hans eftertr ...» Mera 
uppfatta vi icke, ty vagnen sätter sig 
i gång. 

Så fort vagnen kommer in på Norr
malmstorg reser sig vår medpassage
rare, fru Norrie, och vinkar energiskt 
med sin parasoll till en dam, som kom
mer gående utanför Antonio Bellios, 
den gamle italienske stuckatörens, ta
verna. Det är fru Strandberg, maka 
till källarmästaren på den trevliga re~
tauranten Metropol i hörnet av Norr
malmstorg och Hamngatan mitt emot 
Berzelii park. Fru Norrie är ivrig att 
få träffa henne och hoppar av vagnen 
innan den stannat men gör det åt 
orätt håll. Hon finner sig därför helt 
oväntat sittande på moder jord, och 
sedan hon överblickat situationen och 
funnit anledningen till densamma, ut
brister den särdeles trevliga damen 
med indignerad röst: »Ja se frun
timmer» . 

Vi upptäcka nu en person, som vi 
hela tiden spanat efter: trafikrnästare 
Carl Gundersen. Han befinner sig just 
i en situation, som han mycket älskar 
och gärna vårdar. På Djurgårdsvag
nen har han varseblivit riksmarskal
ken von Essen och skyndar att ägna 
honom sin gentilaste honnör i stra
maste hållning och med en så korrekt 
fotvinkel, att en gammal preussisk 
fältväbel skulle stråla av glädje. Ur 
ekonomisk synpunkt är uppvaktningen 
strängt taget icke motiverad, ty enligt 
den för spårvägsbolaget gä\1ande kon
cessionen på Djurgården har både 
riksmarskalken och j ägeristaben där
ute fria spårvägsresor. Men den hygg
liga och fine karl riksmarskalken är , 
är han värd all den uppmärksamhet 
Gundersen kan visa honom. 

Nästa man. Gundersen ägnar sin 
uppmärksamhet åt, är en nybefordrad 
ordinarie kusk, som är på väg till sitt 

avlösningspass på Kungsholmslinjen, 
som bl. a. framgår i Hantverkargatan. 
Där brukar ibland kung Oscar färdas 
i sitt ekipage på väg ut till Drott
ningholm. Gundersen utfärdar därför 
på stående fot följ ande instruktion på 
sin något brutna svensk-norska: »Om 
han mötter majestettet så håller han 
in hästarna och stannar vagnen så 
fort han kan, å sen ska han stå givakt 
och görra en fin honnörr för maj e
stettet, annars ska han få me mej att 
görra.» 

Då vi färdas Kungsträdgårdsgatan 
fram se vi framför Dramatiska teatern 
en mycket känd teatertrio : »Frippe» , 
teaterns ledare Gustaf Fredrikson, 
flankerad av den synnerligen frodiga 
Oscar Bceckström, den uppskattade 
Holbergs-tolkaren, och deN mycket 
magerlagde August Palme, som går i 
den lyriska branschen. Så kommer ut 
genom dörren stockholms publikens 
stora gunstling, fru Ellen Hartman, 
en av de mest intagande kvinnor, som 
stått på en svensk scen. Hon säger 
något lustigt, ty alla skratta. På 
andra sidan gatan i »Torget», dvs. 
Kungsträdgården,. varsebliva vi ingen 
mindre än»majestettet» för att nu 
begagna Gu~dersens vokabulär. Kung 
Oscar har vid sin sida sin gode vän 
Sven Lagerberg, generalen. Kungen 
är .nära att ko\1idera med en av lin
darna i a\1en, och den i solskenet blän
kande cylindern är för ett ögonblick 
i fara att fa\1a av. »Du kunde väl ha 
yarskott mig», säger han litet förtre
tad till general Sven, som emellertid 
helt förtjust replikerar: »Förlåt, Ers 
Majestät, men även jag gick och tit
tade på fru Hartman.» 

På Gustaf Adolfs Torg höra vi en 
taktfast hejaresång och en hejares 
dova pålslag. Det kommer från Helge
andsholmen, där man börjat med pål
ningen till det S. k. riksbygget, så 
djupt och så bittert beklagat av alla 
dem med öppet sinne för Stockholms 
skönhetsvärden och med respekt för 
den okränkta monumentaliteten hos 
den tessinska slottsbyggnaden. På fun
damentet till en av pålkranarna synes 
överste Amundson, som pekar med sin 
käpp och ropar någonting till bygg
mästare Winther. På Norrbro, på 
platsen för den nedrivna Basarbygg
naden, ungefär där Albert Bonnier 
under . årtionden hade sin boklåda, 
upptäcka vi tre mycket framträdande 
lantmannarepresentanter i andra kam
maren, vi befinna oss alltjämt under 
böndernas storhetsticl i riksdagen. De 
äro Anders Petter Danielson från 
Öland, dalmasen Liss Olof Larsson 
och hälsingen Olof Jonsson i Hov. 



~Det blir dyrt det här», säger den 
sparsamme Anders Petter. »Hm, hm», 
säger den listige dalahövdingen. »Vad 
ska bönnera hemma i Hälsingland 
säga», suckar Olof ]onsSOI1. »Å så ha 
vi vale i höst, och Eriksson i Vallsta 
vill till riksdan», tillägger han be
kymrad. 

Vårt ekipage svänger ned i Lejon
backen och sedan in på Skeppsbron. 
Först ligger där ett flertal av de trev
liga norrlandsbåtarna : Norrbotten, 
Njord, Thule, S. G. Hermelin, Hernö
sand II och alldeles nedanför slottet 
Carl XV, ångermanlänningarnas spe
ciella båt. Den är i år icke svart utan 
vitmålad. I god tid före vårutrust
ningens början hade kungen sänt sin 
adjutant till den allmänt värderade 
och ståtliga kapten Oscar Fredrik 
Hedborg med förslag därom. Kapten 
Hedborg villfor givetvis denna ön
skan, och det skedde så mycket hellre, 
som kungen var hans fadder, varom 
hans förnamn antyda. »Carl XV» 
skall just avgå, och som vanligt ut
vecklas på akterdäck ett angenämt 
sällskapsliv. Där träffar man ånger
manlänningar, som från in- och ut
landet skola återvända hem, och ånger
manlänningar i förskingringen och 
andra, vilka för sommaren skola taga 
den stora· ångermanländska gästfrihe
ten i anspråk. Därtill en hel del 
hemmastockholmare, som kommit ned 
för att taga avsked. Kapten Hedborg 
står just i begrepp att ge andra styr
man, långlotsen Henriksson, order att 
ringa för första gången i s~eppskloc
kan, då ett fruktansvärt buller hörs, 
och en jättevagn med två löddriga 
hästar från Bolinders på Kungshol
men kör fram till förliga landgången. 
Man insisterar på att få med ett stativ 
till en dubbelsågram och andra grejor 
för Kramfors sågverk vid Ångerman
älven. Man har kört sönder däruppe, 
och intet annat är att göra än att taga 
med godset, fastän styrman Schiissler 
mulnar, och långlotsen Henriksson 
svär en ramsa men lägger in en liten 
huss för att lugna sitt livliga rospiggs
humör. 

Så äro vi framme på Slussplan ; re
san från Roslagstorg har tagit 20 mi
nuter, och vi få uppriktigt säga, att 
vi dock ha fåt~ vara med om en hel 
del. 

Vi lämna vår trevliga öppna vagn 
och ta de få stegen över den ena av 
slussbroarna. Nedför Brunnsbackens 
mycket starka sluttning kommer ång
spårvagnen, passerar över f. d. stads
graven, sedermera järnvågen, numera 
begagnad för statens j ärnvägars tra
fik, och kör några mtter längre fram. 
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Angspårvagnen 

Sedan passagerarna lämnat vagnen, 
föres den in på vändskivan vid foten 
av Karl ]ohansstatyn, vänder lätt och 
glider in på spåret igen. 

Det är verkligen ett fint utstyrt åk
don vi ha framför oss. Maskinen, en 
tvåcylindrig högtrycksmaskin med 
luftkondensor, är väl inbyggd i vag
nens främre del. Tillåtna passagerar
antalet är 45. Vagnen är delad i två 
delar, den bakre är öppen i förbindelse 
med plattformen och kallas rökkupe. 

Vi ha några minuter på oss och 
uppsöka föraren-maskinisten. Han kal
las av alla Axel, och då vi trots Slus
sen känna en kollegial samhörighet, 
skola vi tillåta oss att tilltala honom 
på samma sätt. 

»Hur har Ni det däruppe vid Ring
vägen nu för tiden?» fråga vi. »]0 
tack som vanligt. Hin och Smålän
ningen må bra och är i farten bitti 
och sent.» »Hin och Smålänningen, 
vad menar Axel egentligen?» »]0 vi 
kalla trafikchefen Sund blad för Hin 
därför att vi tycker det är lämpligt 
och chefen, byggmäster Redtz, Små
länningen, därför att han ju är små
länning.» 

»Lite knottrigt med humöret i dag, 
eller hur Axel?» »]a, det kan väl 
hända men det är väl inte så märk
värdigt. En är ju både förare och 
maskinist och ska göra en hel del re
parationer dessutom i det här stora 
skrället. Arbetstiden skall vara tio 
timmar, men då räknas inte repara
tioner och uppeldning på morgnarna. 
Det går väl an nu på sommaren men 
att på vintern stå nere i den iskalla 
graven i alldeles oeldade hallar och 
slagga och söka få gott drag är ett 
helsicke. Men nu måste vi ge oss av.» 

Vi stiga upp i vagnen, Axel drar i 
ångvisslan och sätter i gång vagnen, 
som utsänder väldiga rökmoln. Det 
går galant uppför Brunnsbacken förbi 
Pelikan, över Södermalmstorg och in 
på Hornsgatan. Vid Ragvaldsgatan 
stiga de passagerare av, S0111 skola 
fortsätta med Södra bolagets häst
vagnslinje till Folkungagatan och 
Erstagatan. V i fortsätta och komma 
till Ringvägen och skola upp i Horns

kroken, då vagnen stannar i Horns
kroksbacken. Oj , oj, oj, Axel har bara 
5 kilos tryck, han har glömt fyren, 
han skulle ha skyfflat in koks i pan
nan vid uppehållet vid Ragvaldsgatan, 
men vad gjorde han i stället? Han 
stod och tittade på den söta flickan 
i linnevävnadsaffären ; han tycker, att 
hon rör sin nätta figur i den propra 
bomullsklänningen på ett särdeles till
dragande sätt, då hon kommer och 
ställer sig utanför dörren till butiken. 
Det har hon gjort upprepade gånger 
senaste tiden, då Axel ångat förbi i 
sitt 27000-kronorsåk. Nu är emeller
tid intet annat att göra än att låta 
vagnen sladda tillbaka ned för backen 
och in på bangården vid Södra bola
get huvudkvarter. Men för höge Fra 
Diavolo vad står på? Där kommer 
trots sin korpulens »Hin» farande som 
en oljad blixt, och Innan vår vän Axel 
har insett situationens allvar, har f. d. 
övermaskinisten och fyrspecialisten 
tilldelat honom en rungande örfil ut
stötande orden »det kunde jag aldrig 
tro Axel om.» Vi ha svårt att förlåta 
Axel, att han icke reagerade åtmin
stone så mycket, att han genmälte 
»och inte heller jag om Wilhelm~, vil
ket var vederbörandes förnamn. N u 
nöjde han sig att bli »aIternerad» pre
cis som gummorna på Roslagstorg. 

Som man aldrig skall blanda sig i 
familjegräl, stiga vi av vagnen för att 
göra »Smålänningem>, byggmästar 
Redtz, ett besök. Vi gå över bangår
den och möta »Grossis», som vi av 
en tillfällighet känna, och erfara, att 
R. är på kontoret. Den gode »Grossis» 
har för några dagar sedan haft litet 
otur. Då han ute på bangården mötte 
chefen, attackerade han honom med 
framställning om ökning av lönen, 
som enligt haris utsago icke just räckte 
till nå'nting. Gripen av sin egen be
rättelse sträckte han på sig med på
följd, att en under kavajen förvarad 
nyinköpt brännvinsliter gick i sten
sättningen och sade plask. Frågan om 
lönepåökning bordlades. 

Hos byggmästar Redtz få vi höra 
mycket av intresse. Man ansåg fdn 
början uteslutet att tänka på häst
vagnstrafik i Brunnsbacken, men ned 
till Slussen måste man komma. En 
ingenjör skickades ut för att studera 
trafikförhållandena på kontinenten. 
Han kom tillbaka mäkta imponerad 
av den sista nyheten med elektriska 
vagnar men fruktade, att vagnens 
kraftbelopp icke var tillräckligt för 
gången uppför någon längre sluttning. 
Man bestämde sig därför för ångvag
nar efter tysk förebild. De byggdes 
hos Atlas; dc första kostade 18000 
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kr, nu var priset uppe i 27000 kr. 
Någon idealisk lösning var det icke, 
de vara dyra i drift. Nu hade emel
lertid Lindvall, chef för Bergsund 
och styrelseledamot i Södra bolaget, 
varit i Italien och sett huru en elekt
risk spårväg kunde klara en backe av 
kilometerlängd och med ungefär 
Brunnsbackens stigning. Man var i 
kontakt med ett tyskt-amerikanskt bo
lag i Berlin. Med samma belopp pla
cerat i elektriska vagnar som i ång
vagnar förefaller det, som om man 
i förra fallet skulle kunna befordra 8S 

passagerare mot 45 i det senare. Men 
det behövs mycket pengar, anlägg
ningen blir dyr, särskilt elektricitets
verk skulle krävas. 

Det blir således kanske vi fattiga 
söderbor, som bli de första i Sverige 
att åstadkomma en fullt modern lo
kaltrafik, säger Redtz till sist. Men 
nu ta vi ångvagnen ned till Pelikan 
och äta frukost. De ha den här årsti
den en utmärkt bräckt lax med spenat. 
Det kostar visserligen en 25-ormg 
extra, men det får man väl kosta på 
sig. 

Spårvägsstatiollffi vid 
Tegmfrgatan på 189o-talet. 

Den fattige sinålandspojken hade 
efter sin ankomst till Stockholm tagit 
väl vara på 25-öringarna. De voro väl 
placerade i ett ståtligt av honom själv 
uppfört hus i hörnet av S:t Pauls
och B j örngårdsgatorna på platsen för 
den i gamla Stockh?lm bekanta Björn
gården. Utom Södra bolaget har · han 
även deltagit' i bildandet och utveck
lingen av flera andra samhällsnyttiga 
företag. Han är aven medborgartyp, 
utan vilken ett samhälle aldrig har 
blomstrat och aldrig kommer att 
blomstra. 

Norrmalmstorg på 1890-talet. Ett fridfullt ställe. 


