
Våra muselvagnar 

AV FÖRSTE VERKSTADSINGEN.1Öa H HJORTH 

De första lll11seivagl,arna bcvarades 
på initiativ av förre ,pårviig:,chefen 
kapten E Hjortzbcrg, Dessa \'agnar , 
,;orn representera de första typerna 
från hilstspå rvagn stiocn och den elek
triska driften, utgöras aven enspiind 
hiistspårvagn och ett p: r llloton',!g
nar från södra och [,orra Iiii ten. Tack 
vare kavten Hjort zbergs ,; tora !11

tresse för saken bevarades i mu . .;eisyfte 
även en del detalj er , som \'iui t till 
"tor nytta vid detfort,;atta arbetet 
mer! rlluscivagnanla. 

För några år sedan åte ru,pvtogs på 
förslag av direktör Åström arbetet 
med restaureri ngen a v ytter! iga re ett 
antal vagnar, som avstäIlts för musei
iin<lamål. Allbetetbedrevs i s·pårvagl;s
verkstaden i RåsunDa, d:'! tiIl.fiille där
tiII gavs, vid sidan il v det löpande UTl

derhåIlsar:hetet. Sedan ett år till'ba,ka 
har emel,lertid arbetet bedrivits i så
dan omfattning, att restau reringen av 
samtl iga vagli'a r slutfördes tiIl Spår
vägens 70-årsjubileum den 10 juli 
år. 

Då vid vagnarnas restaurering l 
många faIl ovisshet varit rådande be
träffande detaljernas 'utformning, 
färgsättning o. dyl. har spårviigspcr
sonaioch ,pensionärer, som l11innas de 
gamla vagnarna, hi stt.tt >Q'ss med 
värdefulla upplysningar. " 

Förutom de tre nämnda Y<lgnarr:a 
består samlingen l11useivrr.gnar a v en 
Öp.pen enspänd personvagn OCJl en 
snöplog från hiishpårvagl1stiden, tre 
sliipvagnar från elektriska driiten~ 

hörjan, en luftlecIningsvagn , ctt par 

vatttl1\'agnar, t\'å bellsilldri\'na bussar, 
två gengasaggregat och ett 111etangas
aggregat, tillsammans 16' vagnar. 
Dessutom fön'aras h os Spårvägen en 
hiistol11nibus från 1887 tillhöralicll' 
Stadsmuseet, Vagncn ha r r estaurerat ,> 
\' id \'åra \'Crkstiider i samba nd med 
iorr!niEgsstiil1;l'1,det av de eg'l1a \'ag
narna. 

Ty\'iirr sakr;as bland dessa \'agnar 
några typer a\' stort iletresse, exe11J 
peh'i s åEgspår\'ag.l:·en, SOl11 i slutet a\' 
IR8a-talet trafikerade striickan Slus
st'n-Horn:;gatan, Vulc:tnbussen fr ån 
Stockhol'll1:i Centrala Omnibus : \B, 
so m trafikerade Drottnil1ggatal;-Re
geringsgatan åren 1923-1928 ocll 
ocn 'bcnsinc1ri\'na spårvagnen, som 
trafikerade striickan Karlaphll;-Fri
hamnen under åren 1924-1929. :Vlöj 
!igen rkan någon av de håda först
nämnda vagnarna, som så ldes till 
ski lda företag, ännu finnas i behåll. 
Bensinmotorvagnen däremot, som en 
dast förekom i ett exemplar, skrotades 
å r 1935. 

Aldst och förnämligast bland musei
\'agnarna iiI' otvivelaktigt den en
spiinda tiiekta hästsp[lr\'agnen nr 12 
från år 1R77, S0111 finns utställd på 
Spårvägsmuseet. 35 vagnar ay denna 
typ anskaffaclcs till år 1881, då man 
gick in för större täckta parvagnar 
dragna av 2 hästar. 

Den IiUa vagnen rymmer I2 sittan
dc och 10 stående rpas:;agerare, därav 
5 på bakre plattformen och S inuti 
vagnen. PlattforllIarna äro helt öppna 
och försedda med svängbar stol som 

~ittplab fijr ku S.Ke1l , Lil1gden iiI' 4,8 
Ill , bredden 2,0 m, axcla\'ståndet 1,375 
III oeh \'ikten 1,8 ton, 

Vagnen har en heldcl intressanta 
cktaljer att uppvi sa: fö.·st och friil11st 
elen i vilgw,gaveln inbygg'da beta 1
ningsbö,;,al~ , där passagerarna nedlade 
;.l\'giiten, likaså e1e i gavlarna infällda 
fotogcnlampo1'l1a avsedda dels för bc
lysning av vagnen dels SOI11 skyclds
signal 11l0t gatutrafiken, anordningen 
varmed ku,;kcn irflll friinlre plattfor
ll1en stiingde den ba,krt vagnsdörren, 
bnterninen mcd ctsade och OrI,amel;
terade ventilglas, sidofönstren med 
spjiiljalu,sicr '111. fl. Vagnen är hållen 
i en mörkblå färg 5. k. vagnshlått och 
clekorerad med monogram och inram
ningar i gult och rött, 50111 på elen 
tiden var brukligt vid v"gnsmålning, 

Efter renovering var den liU<l 
mu.seivagnen i många år undanstidld 
i en vagnhall till år 1936, då den vi
sades för en större allmiinhet i sam
hand ,JJled Djurgårdsmässan, där den 
'livligt uppskattad tr afikerac1e en 
mindre sträcka \'id Sol1iden på Skan
sen. 

Först år 1944 k0111 \'agnen fullt till 
si n rätt. Detta år inrättades nämligen 
Spårvägsmuseet, och den kom där att 
utgöra ett av de förnämsta museiföre
Illålen. 

Vid den elektriska driftens införan
de ombyggdes \'agnarna av denna typ 
lik som övr iga hästspårvagnar till släp
\'agnar, varvid de utrustades med 
elektri ska skivhromsar, nya dragan 
orc1nir;ga r o, dyl. Då vagnarna lIIed 

Häs/ollluiblls fråll 1887. Motorllagl'l från 1901 (Säder). 
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Sista gångetl den gamla hästspårvagnen (1877) gick i trafik var 
på Djurgårdsmässan i maj 1936. 

Här ovan: den fijrsta motorvagnen på Norr Jrån 1904 . 

åren visade sig för små, såldes några, 
andra byggdes om till redskapsvagnar 
o. 'dyl. Ett fåtal vagnar användes för 
persontrafiJk fram till år 1921. 

Den öppna enspända hästspårvag
nen nr 130, som är något större än 
den täckta, 11ar p'lats för 28 sittande 
ooh 2 stående passagerare. Av denna 
vagn-typ anskaffades 20 st., tillverkade 
vid Atlas och Södertälje verkstäder. 

Vagnen är försedd med tvärsitsar 
med omläggbara ryggstöd. Efter si
dornafinnas längsgående fotstegsbrä
der för på- och avstigning och från 
dem npptog även konduktören av
gi1terna. I I i·kihet med den täckta 
vagnen är den ,försedd med sväng
bar stol för kusken, signalklocka 

hängande i takkanten och ett par 
fotogenlampor. Vagnskyltar av trä 
angivande linjesträckningen finnas 
på plattformstaken. I t~kets mitt ,fi,n
nes en ram med anslag om linjesträck
ningen, där det även meddelas, att 
spårvagnen ej stannar i kurvor, i 
större stigningar eller i gatukorsnitk 
gar och att kondUlktören ej växlar 
större 'belopp än en krona. Vagnen är 
målad i gu.1 färg, olika nyanser för 
stolpar, sitsar odh pla tt·formsskärmar. 
De sistnämnda ommålades senare i 
mörkblå färg i likhet med de täckta 
vagnarna. 

Som släpyagnar till de elektriska. 
moton'agnarna visade sig även dessa 
vagnar med åren för små, varför de 

sammanlbyggdes två och två med, en 
övergångsbrygga, så att de k'llnde be
tjänas aven koncL'llktör. För att un
derlätta al'betet för konduktören änd
rades dessa liksom övriga öppna vag
nar och försågos med en genomgång 
i mitten. De rymde 48 passagerare. A v 
dessa vagnar voro några i drift tiH 
omkring år 1930. 

Av s,på r'bu11.dna fordon från ihäst
spårvagnstiden ha vi även en snöplog, 
nr 8, bevarad som museivagn. 12 dy
lika plogar anskaf,fades; den första år 
1877. Förutom med plogIbillar är den 
utr,ustacL med roterande 'borstar för 
renhållning av rälsen. För vändning 
finnes en skruvanordning, varmed plo
gen kan I'yftas och svängas runt. De 

Här ovan: Öppen enspänd hästspårvagn från 1930. 

T. h. å'verst: Öppeu släpvagn från 1908. 


Där under: Samma vagntyp ombyggd till täckt (1939) 




fjädrande sket;skraporna i främre än
dan ha senare tillkommit som prov. 
Plogarna användes även under elek
triska dri'ften, då de ko.p.plades framför 
motorvagnen. Liknande typer ha se
nare tillkommit och finnas ännu i 
drift. 

Vid elektrifieringen av spårvägen 
på Södermalm år 1901 anska,ffades 16 
två-axliga motorvagnar, varav en, nr 
14, finnes kvar odh restaurerats tiU 
sitt ursprungliga utseende. Ytterligare 
ett lo-tal vagnar av samma typ följde. 
Längden är 7,1 m,bredden 2,15 m och 
axelavståndet 1,75 m, vikten 9,5 ton. 
Plattformarna, som äro helt öppna; ha 
6 ståplatser .på den .bakre O'oh 5 på 
den ·främre. Inuti vagnen finnas, för
u.tom 18 sittplatser på längsgående 
bänkar, 7 ståp,latser. 

Motorerna äro 2 av filJbrikat Union, 
typ GE 58 B 6, på vardera 23 hkr vid 
500 volt. Kontroller av samma fabri
kat med 4 serie- och 3 parallellägen 
för körning och 5 bromslägen. Kör
och ibromsmotstånden äro placerade 
under vagnsgolvet. Elektrisk belys
ning med 2 serier på vardera sex 
lampor. UI>pvärmning skedde medelst 
brikettug.na.r. Senare infördes elektrisk 
uppvärmning, varvid kör- och broms
motståndet vintertid inflyttades i vag
nen. Den elektriska strömmen tillföres 
vagnen medelst en stång med rulle, 
s. k. trolley. . 

Vagnen är hållen i liknande mörk
blå färg med ornament och inramnin
gar som den täckta hästspårvagnen. 

Asea i Västerås byggde vagnarna 
och Union Elektricitäts Gesellschaft, 
Berlin, levererade den elektriska ut
rustningen. 

De motorvagnar som anskaffades 

T. v. iiversf: Scallia-Vabisbuss från 1928. 


Där ul/der: Leylandbuss från 1928. 


Här ova/l: Er! luJtledningsvagll och en vatlellVagn. 


vid den elektriska driftens införande 
vid norra spårvägarna år 1904, varav 
museivagnen nr 102 är ett restaurerat 
exemplar, voro av liknande typ S0111 
de på söder. Längden är 8,2 m, bred
den 2,15 m, axelavståndet 1,8 m och 
vikten 9,6 ton. Motorerna äro 2 av 
fabrikat AEG, typ GE 52 B 5, på var
dera 19,2 hkr vid 500 volt. Sanuna 
.firma tillverkade även kontrollerna, 
vilka hade 5 serie- och 4 parallellägen 
för' körning och 6 bromslägen. Ström
a.vtagare av slä,pbygeltyp. 

Under åren 19°3-19°5 anskaffades 
120 dylika vagnar. Leverantörer voro 
Asea och AEG. 

Vid färgsättning av dessa vagnar 
frångiok man den mörkblå färgen och 
övergick till en ljusare blå färg med 
ski.ftning i grönt. 

50 vagnar av liknande typ men med 
tvärsitsar levererades åren 1907-1908 
av Arlöfs Waggonfa'brik. Då någon 
litterabeteokning vid den tiden ej före
kom benämndes dessa norrvagnar 
·»västeråsarel> resp'. »ar!övare». 

Alla dessa motorvagnstyper genolll
gingo med åren vissa förändringar 
och ombyggnader. En första åtgärd 
var att förse de helt öppna plattfor
marna med s. k. förarskydd, en glas
u~byggnad .på plattformsskärmen 
framför kontrollern . Därefter ha 
plattformarna förlängts och inbyggts. 
Slutligen ha en del ombyggts till s. k. 
verkvagnar , några sålts och övriga 
skrotats. 

Som tidigare nämnts användes efter 
en mindre ombyggnad hästspårvag
narna som släpvagnar till de elek
triska motorvagna.rna. :Museivagnen 
nr 573 är en sådan ombyggd vagn av 
större typ med 20 sittplatser och 5 stå

platser inuti, 15 ståplatser på främre 
och 14 på bakre ,plattformen. Längden 
är 8,3 m, bredden 2,05 m och vikten 
5 ton. Axelm'ståndet 2,3 m mot tidi
gare 1,825 m. Den har ursprungl igen 
varit s. k. paTVagn för två hästar och 
är byggd vid Atlas verkstäder år 
1881. Inredningen utgöres av långbän
kar i ask och valnöt på sva rvade ben, 
tak på fasonerade spröjsar, lanternin 
med etsade och ornamenterade 'ventil
glas, allt kvar från hästspårvagns
tiden. 

Plattformarna ha vid ett par till
fällen ombyggts, varvid de förlängts, 
förstärkts och försetts med grindar. 
Sitt nuvarande utseende erhöllo dessa 
vagnar åren 192(}-1923, och av dem 
f'Unnos 51 st. De .utrangerades under 
åren 193(}-1940. 

Vagnen är må.lad i en färgto,ll, som 
man övergiok till. år 1918. ' Den är 
ljus'blå med skiftning i lila ; nederdel 
ooh partierna vid fönstren äro hållna 
i en ljusgrå färg, ·Iister och mono
g ram äro upplagda i svart. 

Öppna. släpvagnen nr 386 är aven 
typ, som anskaffades år 1908. 35 dy
'lika vagnar . levererades av Arlöfs 
Waggonfa'brik. Vagnen, som' har ' 45 
si ttplatser, är .utförd i likhet med de 
öppna hästspårvagnar, som i ändrat 
skick användes som släpvagnar. Läng
den är 8,0 m, 'bredden 2,2 m, axelav
ståndet 1,98 m och vikten 4 ton. 

Efter anskaffandet av de nämnda 35 
vagnarna ,uppgick antalet öppna släp
vagnar på norra nätet tiM IOS. Vid 
samma tid funnos på söder ett 20-tal 
dylika vagnar. Dessa sommarvagnar, 
som voro särskilt up'pskattade av all
mänheten, sattes som regel i trafik 
den sista apriL Successivt utrangera
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des de äldre vagnarna, ,å att vid slu
tet av år 1936 återstodo endast de 35 

Då -bristen täckta 
omkring år 1939 blev allt kännbarare 
och att dy
lika om-

vagnarna till täckta. 0111
utfördes vid 'egen 

vel;kstad 193(}-I940. Vagnarna in-
med av dubbel 

masonite och inreddes med två kupeer 
Elektrisk värme och 

även i utrus t-
ningen, 47 passage
rare, därav 23 ,~t-"~.,"_•• De äro må
lade iden klarblå 
gick till år 1943, och i vilken samt
liga vagnar numera äro målade. Dessa 
vagnar, 50111 under krisåren 
ett vii rdefull t tillskott i 
togos ur trafiik den I oktober 1946. En 
av vagnarna, nr har bevarats 
som 

Ett par vattenvagnar och en luft
ej spårbundna, äro även 

införlivade bland Av 
från häst

cistern 
ha använts för 
dammbindande Den förstnämn
da, äldre vagnen har även använts för 

av saHvatten för att fCir

bensindrivna två gengasaggre
gat 000 ett metangasaggregaL 

Bussarna äro av typen Scania-V;rbis 
oCh från år I928. 
nen, varav funnos 5 st., rymmer 24 
sittande och I6 stående passagerare. 

är 8,16 m och bredden 2,12 
m. 4 kg totaIvikt med 
passagerare 8085 'Motor: '6-cy
lindrig 75 hkr. Dessa 
nar successivt under 

och 17 
och !bredden 2,30 m. 
är 5900 och total

vikten med passagerare 8980 
Motor; 98 hkr. Av 
denna vagn typ anskaffades endast en 
som prov; 20 vagnar av samma fabri
kat men större inköptes 1930. 

De två gengasaggregaten för ko1
och och 
äro av de ty,per, som kommo till an

under krisåren I940-1945. 
som äro monterade 

Med Swedish Tran~ 
10pao ar 

1332 G1tnllar Hjelm har varit 
ute på en semestertripp och kOIll

mer ,j några artiklar för 50B 
alt berätta vad han av 
spårvägar och annat. 

klädda bussvärdinnor i 
med var sin passa-

Jag fram och presen
terar mig, en av värdinnorna presen
terar som fröken Eriksdotter och 
hälsar mig välkommen med en biljett 
',ill som under 

ska bli mitt får 
först i Tullen passeras, 
och efter en halv timmes resa land

man således i det leende Dan
och där väntar två bussar den 

ena med destination den andra 
Rapallo, Italien. Det är bussen 
verkar och en irrita
tion gör gällande, innan alla ham
nat sina numrerade 

släpkärror, väga cirka 800 

finnes dessutom för
varad en hästomnirbus, som tillhör 
Stadsmuseet. Denna är sanoolikt en 
av de tio vagnar varmed Stockholms 

från december 
1887 ett lO-tal år uppehöll trafilk på 

Vagnen, som 
rymmer 14 sittande passagerare, har 
tillverkats vid Kockums Mekaniska 
Verkstad i Malmö 000 är av samma 
storlek och utseende som de små häst-

I samband med 
i år visades de flesta 
{ör allmänheten vid en 

vid Djur
De ha där

ett 
värde för ,kommande 
både inom bolaget oCh bland allmän
heten ej nog kan 
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