
lyssna till utan ett öres kostnad vid 
Berns, Blanch och Strömparterren. 

På Berns spelade August Meissner, 
på Blanch italienare omväxlande med 

Musik~en har varit min hobby 
EN PRATSTUND MED JOHN WIKTOR BILLING 

I en serie hobbyartiklar, som Spår
väg och Buss haft införda, har musi
ken inte fått den plats den förtjänar. 
Ett lämpligt intervjuobjekt, när det 
gäller denna förnämliga hobby, är 
John Wiktor Billing, som sedan barn
domen på olika sätt varit engagerad 
i fru Musicas tjänst. 

När John Billing så dagens ljus, 
vilket hände den 22 februari 1878 i 
huset Långgatan 10 i Skövde, var 
han i fråga om musik ganska tungt 
ärftligt belastad. Hans far, farfar och 
farfars far hade alla spelat fiol, och 
fadern hade avlagt organistexamen 
och medverkade i en orkester i 
Skövde. Han spelade för övrigt inte 
bara fiol utan också orgel, piano, 
flöjt och B-kornett. Även om det i 
hemmet fanns flygel, två fioler, flöjt 
och B-kornett, så var det inte något 
av de instrumenten, som John Bil
ling började med utan en enkel ler
gök, som snart nog efterföljdes aven 
bleckflöjt. Den bleckflöjten har följt 
honom genom alla år, och den spelar 
han fortfarande på. A v en kringvand
rande blind spelman blev han intres
serad för munspel, och så följde not
läsning och pianospel. 

Efter konfirmationen vid 14 år var 
det meningen, att han skulle börja 
vid Flottans musikkår. Det visade sig 
emellertid, att han då under det första 
året, det s. k. elevåret, måste ha sin 
försörjning i hemmet och då detta 
fortfarande var i Skövde och inackor
dering inte kunde ordnas av ekono
miska skäl, måste anställningen vid 
Flottan skrinläggas. I stället tog han 
tjänst på en gård utanför Stockholm 
med en lön av 8 kr i månaden. Där 
hamnade han alltså bland främmande 
människor med 2 kr och en bleckflöjt 
på fickan. Efter tre månaders tjänst 
följde han med sista båten för säson
gen till Stockholm, där han uppsökte 
en morbror, August Berg, vid Spår
vägen för att få hjälp att komma in 

hustaken och hindrar aldrig trafiken på 
gatorna. 

Som sammanfattning vill jag säga, att 
jag rönte stort tillmötesgående från all 
personal, som jag kom i beröring med. 
Studiebesök av denna art, där kolleger 
beredes tillfälle att icke bara utväxla 
synpunkter om arbetsförhållandena utan 
även diskutera allmänna sociala och eko
nomiska frågor är nyttiga och borde be
redas flera i bolagets t j änst. 

Ingegerd Bengtsberg 

John Billing med sin gamla kära 
bleckpipa. 

där som förspannskusk. Han fick 
löfte att få börja till våren. Under 
mellantiden reste han hem och skot
tade snö vid Järnvagen för kr I: SO 
om dagen. 

Den 20 mars 1893 började John 
Billing vid Spårvägen, där han var 
anställd till den 1/4 1941, då han in
trädde i pensionsåldern. 1943 fick 
han S:t Eriksmedaljen. Och så låter 
vi John Billing själv berätta om sina 
musikaliska upplevelser under årens 
lopp: 

»När jag började vid Spårvägen, 
fick jag bo hos min morbror, som 
bodde Frejgatan 12. Här fanns det 
rika möjligheter att få min musik
hunger stillad. På Ingemarsgatan 
bodde en bagare Isaksson på nedre 
botten åt gatan. Han hade en dotter, 
som spelade piano och två pojkar i 
min ålder, som började vid Göta gar
des musikkår. Den ene slutade som 
musikdirektör vid Värmlands rege
mente och den andre som hovkapel
list. Utanför deras fönster kunde jag 
stå i timtal och lyssna, när de spe
lade. Vaktparaden älskade jag myc
ket, och så ofta jag kunde, infann jag 
mig klockan 12 vid gardena och gick 
med i den s. k. sotarparaden till Slot
tet. God musik kunde man också få 

musikkårer från olika regementen i 
landet och i Strömparterren upp
trädde en tid en österrikisk gossor
kester. 

Ar 1894 lärde jag känna en musik
sergeant Calle Holm, som var myc
ket skicklig på bleckflöjt, och vi 
blåste duetter tillsammans. Nästa år 
började jag spela gitarr och sjunga, 
och sedan satte vi ihop ett kapell på 
nio gitarrer och uppträdde på fester 
och på några soareer i en lokal Norr
landsgatan 2S - ett tvåvåningshus 
som revs, när Kungsgatan drogs 
fram. Vid dessa soareer uppträdde 
också sådana förmågor som bondko
mikern Lars Bondesson, sångerskan 
Hilda Lind samt deklamatören och 
komikern Furtenback, som var sko
makare till professionen. 1896 flyt
tade jag till Storgatan 10 på Ladu
gårdslandet och bodde hos en trum
slagare vid Svea garde. Det var en 
distinktionskorpral Hertzberg. Han 
hade två styvsöner, som båda var re
gementsmusiker, och i den familjen 
var det musik varje dag. Jag bytte 
ut bleckflöjten mot stor flöjt i Dess 
och började ta lektioner för en korp
ral David Lindeberg, som sedermera 
blev musikdirektör. Jag betalade 75 
öre i timmen för dessa lektioner. 

1897 kom min pappa upp till Stock
holm för att hälsa på mig och titta 
på utställningen. Han tyckte, att jag 
borde byta ut flöjten mot en fiol. 
»Det har du mera glädje av», sade 
han. »Ja», sade jag, »men du vet ju, 
pappa, att jag inte ville spela fiol 
hemma, och lektioner är så dyra». Då 
sade pappa: »Köp du en violinskola, 
så lär du dig nog.» Så gick vi till en 
musikaffär på Nybrogatan och köpte 
en fiol och violinskola för tillsammans 
IS kr. Så vart jag god vän med en 
fiolist på Skansen. Vi spelade folk
musik tillsammans och övade så fli
tigt, att jag till och med fick vikariera 
ett par gånger för honom. Det var 
inte så gott om spelmän på den tiden, 
så jag var mycket anlitad både för 
familjesamkväm och danstillställ
ningar i det gröna. Tillsammans med 
en flöjtist, tillika god sångare, och 
en gitarrist bildade jag ett litet ka
pell, och vi var mycket ute och spe· 
lade. Dessa extraförtjänster utgjorde 
ett välkommet tillskott till lönen, som 
då inte var så stor. Min största för
tjänst var 16 kr, som jag spelade In 

vid en gårdsfest på Bondegatan. 



Så gick åren under sång och mu
sik till 1915, då jag annonserade efter 
en partner att spela violinduetter med. 
Jag hittade en sådan, och han hade en 
bror, som var pianist, så ibland blev 
det trio. 1917 köpte jag en taffel åt 
min yngsta dotter, och snart var mu
sicerandet hemma i full fart. Tre bio
grafmusiker var ofta hos oss, och ge
nom deras påtryckningar lärde jag 
mig 1919 spela viola, så att vi kunde 
göra kvartettmusik. 1920 blev jag 
anmodad att med min viola gå med i 
en nystartad symfoniorkester, som 
hade sina repetitioner i Södra Latin 
under ledning av hrr Malmström och 
Engelberth. N u fick jag närmare be
kanta mig med den klassiska musi
ken. 

Jag var med till 1927, då ett stug
bygge i Huddinge och en koloni i 
Skarpnäck tvingade mig att ta en 
större generalpaus. Men 1943 var det 
färdigt igen. Då gjorde jag och min 
viola entre i Brännkyrka orkesterför
ening, som då bestod av 12 man men 
så småningom ökade till det dubbla. 
Repertoaren var ganska blygsam till 
att börja med, och vi spelade delvis 
med lånade noter. Jag blev förening
ens bibliotekarie och började nu låna 
noter och arrangera stämmor, och 
sedan har jag under årens lopp gjort 
åtskilliga notskrifter, däribland et[ 
lOo-tal partitur. 

1948 kom jag med i Högalids- och 
Storkyrkopojkarnas orkester. I Bränn
kyrka orkester är jag hedersledamot, 
och jag måste säga, att orkesterverk
samheten har under årens lopp skänkt 
mig stor glädje.» 

»Har aldrig herr Billing varit med 
i Spårvägens musikkår?» 

»Nej, jag har aldrig varit med där, 
men jag kan nog säga, att jag på sätt 
och vis är initiativtagaren till musik
kåren. Det var så, att vid sekelskiftet 
var det mycket populärt med mäs
singssextetter, och kamraterna, som 
kände mitt stora musikintresse, ville, 
att jag skulle tala med kapten Hjortz
berg och höra efter om han kunde 
lämna någon hjälp vid startandet av 
en sådan ·sextett. Jag och en kamrat 
gick in till honom och talade med ho
nom om detta, och han var mycket 
intresserad. Det hela slutade med att 
en sextett bildades med sergeant 
Gösta Lemon som ledare, och det är 
denna sextett, som under årens lopp 
utvecklats till den storartade musik
kår, som vi har idag. 

Det hade nog förekommit musik 
vid Spårvägen även tidigare, fast den 
var inte precis av det vanliga slaget. 

Det förhöll sig nämligen så, att mu
sikaliska kuskar ibland försökte pigga 
upp sig själva och passagerarna med 
att spela på spårvagnsklockan. En del 
blev riktiga virtuoser på den konsten. 
Dit hörde Calle Holm, som jag förut 
berättat om, och även jag själv hem
föll åt konstarten. Det där visste kap
ten Hjortzberg om, och vid ett före
drag 1898 i KFUM vid Snickarbac
ken berörde han saken. »Jag har 
hört», sa han, »att det finns några 
kuskar, som kan ringa mycket vackert 
i vagnsklockorna, men jag tror nog 
det vore bäst, om dessa ville vara litet 
återhållsamma på den punkten.» Da
gen efter körde jag på Södra Kungs
hoimslinjen, och min vana trogen 
började jag klämtningen vid Kron
prinsens stall och ringde hela vägen, 
tills jag passerade Fredsgatan, men 
vem mötte jag där om inte kapten 
Hjortzberg. Han log, och jag gjorde 
stram honnör, och så blev det inget 
mer av den saken. 

Det hände för resten oita, att jag 
hade min flöjt i fickan under tjänst
göringen, och på den spelade jag, när 
tillfälle bjöds, och det var aldrig nå
gon passagerare, som klagade på den 
underhållningen. Det kunde också fö
rekomma, att kusk och konduktör 
sjöng tillsammans. På Djurgårdslin
jen 1897 hade jag en konduktör, som 
hette Robert Engström. När han var 
klar med avgifterna ungefär vid 
Djurgårdsbron, kom han fram till 
mig, och så sjöng vi tillsammans ända 
till Allmänna gränd, och vi fick 
många gånger applåd från den full
satta, öppna vagnen. Oskar Olander, 
som på 90-talet körde på Kyrkogårds
linjen, var en god sångare, och jag 
åkte ibland med honom flera turer, 
för att vi skulle få sjunga tillsam
mans. Jag vet inte, hur en sådan 
prestation skul1e uppskattas nu för 
tiden. Det skulle väl inte tolereras 
vare sig av passagerare eller bolags
ledningen, men Stockholm var något 
aven idyll på 90-talet. 

Som en sammanfattning av min 
dyrkan av fru Musica skulle jag vilja 
säga, att musiken under praktiskt ta
get hela mitt liv varit en rik källa 
till nöje och vederkvickelse. Till det 
pressande trafikarbetet har den varit 
en utmärkt motvikt, och jag kan inte 
nog varmt råda var och en, som är 
aldrig så litet musikalisk, att ta vara 
på den gåvan. Det spelat inte så stor 
roll, vad man trakterar för instru
ment eller vad det är för slags musik 
man spelar. Musicerandet som sådant 
är huvudsaken. Vi har det ju numera 



så fint ordnat, att vi bara hehöver 
en en eller 

på en knapp på en radioappa
rat för att bli delaktiga av utmärkt 
musik, och många tycker väl: Varför 
skall slita med ett instrument 
själv, så lätt kan få andra 
att spela för mig? Men det är i alla 
fall särskilt med det egna mu

och det inte minsta nöjet 
tillsammans med andra. 

som sammanfaller 
med de övrigas till en vacker 
att delta i sådant är att lära känna 
människorna från deras bästa 
och man träffar där idealister på ett 
plan, som står över dagens och 
slit för brödbiten. 
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