
SPÅRVÄG OCH BUSS 

Stockholms Spårvägars tidning 

ARGANG 10 . NR 9 . 15 NOVEMBER 1950 

Hässelby slott på 16oo-talet sådant det återgivits i Suecia Antiqua 

Spånga 


Stockholms stad har i sin expansiva 
utveckling gått fram på två vägar: 
dels en direkt genom inkorporering 
av närliggande områden och kommu
ner, dels en indirekt genom förvärv 
för olika ändamål av fastigheter i 
flera socknar i stadens närhet. Den in
direkta vägen har för många invå
nare i dessa kommuner tett sig be
släktad med den tro j an ska trähästen. 
Det finns nämligen de, som föredraga 
att fortsätta sin tillvaro som köpings
bo, »municipalist» eller sockenbo i 
stället för att bli storstadsbo. 

Inkorporeringens väg beträddes re
dan på 1600-talet, då Norrmalm, La
dugårdslandet (Östermalm), Söder
malm och Munklägret (Kungsholmen) 
förenades med den egentliga stads
kärnan, Stadsholmen. Av dessa om
råden hade Norrmalm åren 1602-35 
varit ett självständigt samhälle med 
egen stadsrätt, egen magistrat och eg
na fullmäktige vid riksdagarna. På 
1860-talet införlivades Kungl. D j ur
gården med staden, och sedan några 
mindre betydande regleringar verk
ställts, utgj orde dessa områden Stock
holms stads j urisdiktionsområde till 
1913, då inkorporeringen av Bränn
kyrka ägde rum. Sedan följde år 1916 

det yngsta Stockholm 

AV ARKIVARIE STEN HOLMBERG 

inkorporeringen av Bromma, och slut
ligen beslöts 1948 samma förfarande 
fr. o. m. I januari 1949 rörande 
Spånga socken. 

Andra inkorporeringar ha varit 
ifrågasatta. Sålunda uttalade sig en 
av stadsfullmäktige tillsatt kommitte 
år 1907 för inkorporering - utom av 
Brännkyrka och Bromma - även av 
Nacka, Sundbyberg, Solna och Li
dingö. Lidingö och Nacka tackade nej, 
och Sundbyberg ställde sig synnerli
gen betänksamt. Vad Solna angår, fö
relåg ett förslag om inkorporering, 
som dock icke föranledde någon åt
gärd. Om en inkorporering av Solna 
ägt rum, skulle den åtminstone ur geo
grafisk synpunkt så föga naturliga in
korporeringen av Spånga möjligen ej 
kommit ifråga. 

Stockholms stads markinköp utan
för dess eget område går tillbaka till 
1849, då ön Skottland i Lidingö soc
ken förvärvades till karantänanstalt. 
Sedan skedde på 1880- och 90-talen 
och i början av 1900-talet för vatten
ledningsverkets utvidgning betydande 
egendomsköp i Brännkyrka, Botkyrka 
och Salems socknar samt för fattig
vårdsändamål (Skrubba), för sjukvår
den (Långbro) och för renhållning 

(Riddersvik och Löfsta). Sedan kom 
bostadsfrågan i förgrunden. Den ofta 
rådande bostadsbristen utgjorde an
ledningen till de stora markförvärv, 
som år 1904 började genom inköpet 
av Enskede gård. I Spånga gjordes 
ett första köp i Råcksta 1927, Hässel
by förvärvades 1931, en del av Flysta 
1938, och 1947 skedde ett andra köp i 
Råcksta. 

Spånga socken förekommer 1344 så
som hörande till Sollendahundaeri. 
Kyrkoherdar äro kända från 1550. 
Under 1600-talet genomgick Spånga 
liksom samtliga socknar i Stockholms 
närhet en förändring till sin sociala 
struktur på så sätt, att bondej ord upp
gick i säterier och storgods. Den 
sj älvständiga bondestammen i sock
nen utplånades dock icke, en sådan 
fanns kvar till dess staten genom stora 
markförvärv bildade det s. k. Järva
fältet. Avkomlingar till de gamla 
bondeätterna finnas alltjämt på sina 
gamla gårdar men nu som arrendato
rer under staten. 

Den dominerande storgodsbildning
en blev H ässelb)l. Namnet är först 
känt från 1347, då där bodde en man 
»Arvid, domare i Hesleby». Ar 1639 
är gården »ett säteri, rå och rör » i 
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Hässelby slott sådant det ter sig i dag 

riksrådet Karl Bondes hand. Från 
sagda år är Hässelby med undantag 
av 20 år i Bonde-släktens ägo till 1931, 
då Stockholms stad som ovan sagts 
inträdde som ägare. 

Den nuvarande slottsbyggnaden var 
av riksrådets son, riksskattmästaren 
Gustaf Bonde, uppförd 1657. Denne 
greve Bonde hörde till Karl XI:s för
myndare under lllinderårigheten. 

Flera av Hässelbys ägare, tillhöran
de den urgamla medeltidsätten, vor o 
synnerligen dugliga och arbetssamma 
personer. 0111 den förste ägaren, riks
rådet Karl, berättas, att han förvär
vat goda tekniska kunskaper i vad som 
rörde brukshanteringen och mekani
ken »samt skrev i dessa ämnen med 
grundlighet i ett anspråkslöst var
dagspråk». Det vore icke att beklaga. 
om en hel del gott folk i våra dagars 
Sverige vid publiceringen av sina »ve
tenskapligheter» skreve sig den bon
deska enkelheten till minnes. 

År 1709 hade den svåra vintern för
stört trädgården. En nyanlades, och 
den dåvarande ägaren utgav on1 den
na en »Journal vid Hesleby trädgård» 
för åren 1743-77. Den lär alltjämt 
vara föremål för pomologiskt intresse. 
En samtida trädgårdsmästare brukade 
säga, att frukten på Hässelby hade 
tre fiender, vilkas namn alla började 
med f: fåglar, fröknar och främmande. 

År J88J omfattade Hässelby-domä
nen följande: Hässelby, Vinsta, Väl
lingby, Grimsta, Lunda, Skestra och 
Näista ; sammanlagt omkring 12 man
tal säteri, frälse och skatterusthåll. 
Arealen utgjorde 2894 tunnland var
av I 000 inägor, res ten skog och hag

mark. Av inägorna voro 500 tunnland 
i eget bruk, roa tunnland torp, och 
återstoden brukades av arrendatorer. 

Slottet består aven tvåvån ings hu
vudbyggnad med jordvåning och två 
envånings flyglar, som sluta med ett 
med torn försett utsprång. Antalet 
rum i huvudbyggnaden är IS, och de 
lär vara särdeles höga och vackra. \-i 
sakna kännedom om i vilket skick in
redningen befinner sig. 

Åt trädgårdssidan, d. v. s. den del. 
som vetter åt Mälaren, leder från hu
vudbyggnaden flera med trappor för
sedda, stenfodrade nu förfallna ter
rasser ned till oarken, som j ämte träd
gården sträcke-r sig till den ej fullt en 
kilometer nedanför belägna Mälaren. 
Den närmast slottet belägna delen av 
parken uppvisar ett stort antal ädla 
lövträd, som numera äro vildvuxna. 
De synes icke vara över hundra år 
gamla och befinna sig i sin fulla livs
kraft, men en gallring skulle vara syn
nerligen önskvärd, så att de värdeful
laste träden kunde komma till full ut
veckling. I parken ser man alltjämt 
spår av de ruddammar, som tidigare 
funnits. Åt gårdssidan, liktydigt med 
infartss idan, iakttar man även ett an
tal vackra', lövträd, däribland en prakt
full blodbok. 

Vilket öde går nu det vackra slot
tet i den tilltalande omgivningen till 
n'iötes? Då man ställer den fr ågan, 
kan det icke hjälpas, att man ägnar 
Enskede gård en tanke. 

Gården nummer två i betydenhet 
torde ha varit Räcks/a, som bland si
na ägare haft medlemmar av släkter
na Liljecrantz, Reenstierna och Fleet
wood. Huvudbyggnaden är ett em'å
nings trähus, en typisk anspråkslösare 

Den ena flygeln 

Hässelby köping 1932. (Publiceras med tillstånd av Försvarsstaben) 



herrgård från 1700-talets senare del. 
Bland övriga gårdar nämna vi Värsta, 
Bromsten, Duvebol, Stora och Lilla 
Ursvik samt Risna. Den sistnämnda 
gården eller orten måste vara mycket 
gammal, ty vi ha minne aven run
sten i Sigtuna från 1000- eller 1100
talet med en inskrift, som omtalar, att 
den ägnats en man från Risna. 

Den nya tiden knackade ä ven på 
Spånga sockendörr. Till att börja med 
skedde det emellertid diskret och vän
ligt. 

En vacker vårdag år 1899 komn1:) 
från Solnahållet två personer på pro
menad till Duvebol gård i Spånga. De 
slogo sig ned på höjden ovanför den 
gamla manbyggnaden, och deras blic
kar överforo de av vårsolen belysta 
mot väster sluttande åkerfälten. Vå
rens första blomster prydde marken, 
och lärkan slog i skyn sin drill. 

De promenerande vor o rotemannen 
Carl Alm och smeden E. O. Borg. 
Det var icke någon helt vanlig pro
menad de voro ute på, utan syftet var 
att utse en plats för Stor-Stockholms 
första egnahemsamhälle. Djursholm 
och Saltsjöbaden voro visserligen re
dan blomstrande orter men motsvara 
\,äl ej riktigt ett egnahemsamhälle en
ligt gängse uppfattning. 

Hos den socialt intresserade rote
man Alm hade den tanken uppkom
mit, att medelklassens och arbetar klas
sens bostadsfråga bäst kunde lösas ge
nom egna hem på landet. Han lycka
des för det ändamålet bilda ett bolag, 
som konstituerades 1899 och erhöll 
namnet AB Hem på landet. I styrel
sen sutto direktörer - John Bern
ström i Separator och L. M. Ericsson 
i »LM» - kyrkoherdar, rektorer, ar
betare, redogörare, smeder, arbetsför
män, kronofogdar, inspektorer, glas
mästare, kassörer och bokbindare. An
talet aktieägare var omkring 300 var-

Råcksta gårds manbyggnad daterar sig från 17oo-talet 

Roteman Carl Alm, genom vars initiativ 


Spånga fick många villasamhälle11 


ibland många arbetare. Bolagets verk
samhet under Alms mångåriga led
ning fick 1907 ett vackert vitsord av 
en av Stockholms stadsfullmäktige ut
sedd bostadskommitte, som yttrade: 
»Lyckligtvis finnes ett och annat ex
empel på, att egnahemsrörelsen kun
nat ordnas både i samhällets och de 
enskilda personernas intresse, och 
kommitten vill därvid särskilt fästa 
uppmärksamheten på AB Hem på 
landet.» 

Den ovannämnda promenaden re
sulterade i köp av 3/8 mantal krono
skatte Duvebol. Säljaren var en väl
bekant person, patron A P Löfström, 
Sundbybergs grundläggare. Redan sex 
veckor efter köpet kunde Duvbo, som 
namnet blev, mottaga sina första ko
lonister. Namnen på urpionjärerna ha 
bevarats, de voro målaren Knut \,yi
berg och hans hustru, som utflyttade 
i september 1899. 

Medelpriset för den i Duvbo för bo
stadsändamål försålda marken var 7 
öre per kvadratfot. Den fordrade kon
tanta insatsen utgj orde en tiondedel 
a v köpeskillingen, resten skulle amor
teras under 10 till IS år. Duvbo blev 
municipalsamhälle 1903. 

AB Hem på landets verksamhet i 
Spånga inskränkte sig icke till enda:;t 
Duvbo. Ar 1904 började tomtförsälj
ning från de inköpta egendomarna 
Värsta och Kälvesta. Det därigenom 
uppkomna samhället erhöll namnet 
Solhem och karaktär av municipalsam
hälle 1908. 

Tre mantal frälse Bromsten n :ris r , 
2 och 3 exploaterades av den i den 
stockholmska spårvägsrörelsen ej all
deles obekante godsägaren J E Lig.. 

En buss på 192o-talet på sträckan Stockholm-Sundbyberg-Hässelby nell; namnet Lignero konilller j u från 
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honom. Bromsten blev municipalsam
hälle 1904. 

Vidare är att anteckna, att Flysta 
- municipalsamhälle 1915 - har som 
tomtförsäljande fäder direktören Erik 
Wall i den gamla firman C J Walls 
Sågeri- & Trävaru AB och byggmäs
taren K J Gustafsson. 

Spånga fick även vara med om, att 
en inom socknen uppkommen sam
hällsbildning utbröts ur gemenskapen 
nämligen Hässelby villastads köping. 

Hässelby villastad. uppkom genom 
att ett stort antal handelsträdgårdar 
där anlades, och valet av plats bestäm
des av den dåvarande stora tillgång
en av hästspillning i Stockholm och de 
bekväma kommunikationerna för detta 
gödningsämnes transport från Stock
holm till Hässelby. Området tillhörde 
det bondeska Hässelby, och den då va
rande ägaren etablerade en omfattan
de tomtförsälj ning, varvid stationsfö
reståndaren Carl Lindau var hans om
bud. Den första tomten köptes av träd
gårdsmästaren, sedermera häradsdo
maren Karl Larsson år 1900, och den 
första handelsträdgården daterar sig 
från samma år. Hässelby villastad blev 
1914 municipalsamhälle och köping 
192 6. 

Om de välaktade f. d. köpingsborr.a 
skulle med ett minnesmärke vilja ägna 
en hågkomst åt sitt samhälles upp
komst, skulle det således innebära en 
historisk fullträff, om det bleve en på 
en sockel stående hästfigur. På soc
keln kunde i guld inpräntas Equns 
holmiensis som lämplig inskrift. En
ligt våra på intet sätt betungande kun
skaper i Ciceros ädla språk skulle 

Den sö'dra tunnelmynningen 

desa två ord betyda stockholmshästen 
eller mera ordagrant den stockholm
ska hästen. 

Innan framställningen går vidare 
skola vi här inflika några ord om 
Spånga kommunikationer. 

Ä ven i fråga om äldre tider kan 
man icke säga, att Spånga »Iåg vid 
sidan om stora landsvägen», ty stora 
landsvägen från Stockholm över Upp
sala-prelaternas gamla borg Stäket 
(Almarestäket) till Västerås gick 
och går - genom socknen och var 
mycket befaren av resande och foror 
och åtminstone delvis under 180o-ta
let även aven diligens i reguljär tra
fik. Huruvida diligensen var av nå
gon betydelse för Spånga är väl tvi
velaktigt. Skulle herren till Hässelby 
bege sig in till rikets huvudstad sked-

Här banar sig den nya tunnelbanan väg 
västerut. I bakgrunden syns den norra in

farten till tunneln vid Blackeberg. 

de det förmodligen i en fyrspänd landå 
eller kupe med kusk och bet j änt i det 
bondeska livreet. De mindre gods
ägarna fingo väl nöja sig med en två
spänd viktoria med uniformsklädd 
kusk. De förnämare bönderna färda
des antingen i en fyrhjulig trilla med 
en eller två hästar eller i en tvåhj ulig 
gigg i båda fallen med patron själv vid 
tömmarna. En småbondes färdemedel 
var åter en schäs - den åtminstone 
för oss stötande stavningen är enligt 
S A:s ordlista - med sittkorgen el
ler »stolen» - ~schäs» kommer från 
det franska chaise, som betyder stol 
- upphängd i ett par stora fjädrar, 
varvid korgen eller stolen lekfullt gup
pade upp och ned efter vägens . be
skaffenhet och framför ekipaget en all
varstyngd Pålle eller Brunte, som av 
allt j äkligt i världen mest avskydde 
upphöjelsen till åkhäst och anspråken 
på en aning av skyndsamhet. 

Samtidigt med att j ärnvägen Stock
holm-Västerås - öppnades 1876, till
kom Spånga station. Ar 1886 erhöll 
Stockholms stad koncession på en 
järnväg från denna station till Häs
selby och därifrån till Löfsta i Jär
falla socken. Trafiken började 1889 

. och omhänderhades av Västeråsbanan. 
I fråga om ångbåtstrafiken hade 

Spånga det rätt väl ställt. Den väst
liga delen gränsade till Uppsala-leden, 
och ångbåtstrafiken Stockholm-Upp
sala började redan 1822. Båtar på den 
traden brukade angöra Hässelby. Ar 
1885 hade Spånga tre dagliga förbin
delser med Stockholm genom de icke 



set var 75 
förnämt med 
dock att klara _ 
men då fick man mera anspråkslöst 
hålla till fördäck. För att komma 
med morllonturen in till Stockholm 
fick man emellertid uppe arla 
morgonstunden, 

avgick en av dessa 
båtar kl. 3.30 morgonen. 

Så kommer turen till busstrafiken. 
Huruvida busslinj e uppenbara
de sig i redan före första 
världskriget, kunna vi icke I 
alla händelser skulle en sådan· icke ha 

någon större ty de buss
linjer i Stockholmstrakten, som till
kommo före 1914, blevo alla av kort 
varaktighet. Drift- och underhållskost
naderna voro så höga, att trafiken 
icke lönade voro 
dessutom ofta personer i svag ekono
misk Fordonsmaterielen läm
nade vanligen mycket att ön-

och även vägarnas tillstånd hind
rade en gynnsam 

Är 1921 firman 
Falk och trafik Sund

Duvbo
utsträcktes sedan först till 

och sedan till Norra 
~ Senare under 

drev S G Karlsson omnibustrafik Fly
sta-Stockholm, och 1923 
John A Lindström att trafikera Bar

indirekt genom i Svenska 
Omnibus AB. Aktierna i detta bolag 

till Stockholm-Väs
N ya AB. Genom 

övertagandet 1945 av det sistnämnda 
~ kom ä ven den berö

rande busstrafiken till Statens Järn

vafältet 60 % av 
nom de redan omnämnda förvärven 

Stockholms stad redan före 1947 
års köp Råcksta 26 % av socknens 
område. om kronans mark 
kring j 
samlades den 
med omkring 90 % av Spånga invå
nare. Där voro de municipalsam
hällena och andra tätorter belägna. 
Som kronans mark var för 
militärt så återstod för fort
satt utveckling endast de Stockholms 
stad tillhöriga områdena. Man var 

gunst och nåd utlämnad till sin mäk
granne. 

En liknande ~ känneteck
nade villastads köping. Här 

staden ett flertal "Ld.U"CLJ;;; 

svarande 19 % av 
Även här var man således 

Efter en gemensam framställning 
från Stockholm, och Hässelby 

köping beslöt Kammarkolle
den 30 1945 att verk

ställa en utredning rörande inkorpo
rering. I skrivelse av 29 maj till 
Kammarkollegium föreslog den utsed
de utredningsmannen, att 

:t måtte om inkorpore
_ från Stockholms sida av så

väl socknen som fr. o. m. 1 

att ha en egen åsikt i frågan. 
Maj:t ansåg visserligen (IO/7 1947), 
att övervägande skäl talade för en ill

men fann att and
frågor rörande Spånga 
samtidigt. Det upp

därför åt 	 att 
att överflytta delar av 

landskommun till Solna 
Sundbybergs städer och Sollentuna 

och inkomma med förslag i sa
ken i tid före I. . 

I ämbetsskrivelse av 30 mars 1948 
till Kammarkollegium 
Statsrådet och Chefen för Inrikesde

att :t förord
nat följande rörande lands
kommun att gälla fr. o. m. 1 januari 
1949· 
l. 	 ett i östligaste om 

ca I20 hektar beläget mellan Sol
na stad och Sollentuna _ 
skulle överflyttas till nämnda kö

2. 	 ett område om ca 60 hektar under 
Rösta n :r1s 1 och 2 m. m. skulle 
överflyttas till Solna stad; 

3. 	 ett område om ca 3I2 hektar om
fattande Duvbo 
m. m. och ett om ca 190 
hektar under Läderbacka nr Im. m. 
skulle överflyttas till Sundbybergs 
stad; 

4. 	 Spånga kommun i övrigt med 
Bromsten, Solhem och mu
nicipalsamhällen ävensom Hässelby 

köping skulle »i kommu
ecklesiastiskt, administrativt 

hänseende samt vad 
in-

En gammal landskommun hade så
ledes På av ett då på
gående arbete hade vi särskilt I947 åt
skilliga samtal med män 
i Spånga och Hässelbv. Nållon en

soc
till 

om
råden bitterhet i sinnen. 

befolkningstal från Spånga 
böra höra till vår framställning. An
talet invånare i socknen var: 

1815 930, 988, I900 2352 och 
1947 15495 

i villastad: 
1920 I 940 och 1947 2 
Låt oss så se på vilket sätt »hus

bondens röst» sig gällande i det 
Stockholm. 

de kommande nya stadsdelarna 
Spånga lämna bosättning åt tillsam
mans 52 000 personer med denna för-

Blackeberg .... 10000 personer 
Råcksta 4 000 » 

20000 » 

Hässelby 7 000 » 

Loviseluncl II 000 » 


I övrigt vi oss att näm
na, att meningen är att ge stadsdelen 

gård karaktären av ett kul
turellt centrum med bl. a. bibliotek 
och och med ett av de 
två planerade läroverken; 
det andra blir 

~ redan 
lig lokal i Södra 
spårvägsstationerna kom
merciella och invid Råcksta re
serveras plats för begravningsplats. 
Det är tänkbart att en kyrka kommer 
till stånd 

I om kommer lin
jen dispositionsplanerna att från 
Islandstorget i Bromma sträcka sig 
genom 
lingby-norr om 
viselund in till 
stationer vid nu . 

korsas med viadukter 
På Råcksta mark pi a
avsedd endast för tun

; banan bygges för tun
nelbanestandard. Trafiken väntas att 
under 1952 komma till Råcksta. 

överenskommelser mellan 
staden och har gatu
kontoret i juli I950 under arbete ge
nomsprängningen av 

med en tvillingtunnel, rest 
form till två av de tre viadukterna 
mellan Blackeberg och Råcksta och 

förberedande arbeten för 
sid. I4I) 
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Rapport från 


Samarbetsnämnden hade samman
träde den 4 okt. under ordförandeskap 
av hr Axel Carström. 

Sedan det 

redogjorde 
för den planerade Inne
hållet var i stort sett detsamma som i 
artikeln om denna i föregående 
nummer av och Buss. 

som följde på re
framhöll hr Wikholm att 

slipper 
till huvudingången. Han rekommende
rade 

_ 
Hr Kekonius lämnade sedan 

de I I vagnar av 

också att 
hallen tas till 

uppgifter om 

SpANGA ... 

(Forts. från sid. I37) 

trafiktj änst 
Spånga trädde emellertid redan I 

juni 1950 j funktion i och med 
nandet av 82 från Islands
torget i 
vägen till en 

~ I 

Hässelby villastad med vissa turer ut
sträckta till Lövsta för 
med Försvarets Fabriks\.\,erks 
ningar "Samtidigt avstod 
Statens från meddelat tra
fiktillstånd samma sträcka. 

Bör man icke hoppas och att 
inkorporeringen av är den 
sista, som Stockholms stad 
och att den hittillsvarande riksolyck

av det stor-stock
holmska samhällsbyggandet ? 
Som en riksolvcka bör man väl dock 

ta till ~ om
skulle träng

as ihop och utvecklas till kverulanter 
och en rotlös massa andra faror 
icke att förglömmas en liten 

om ett par tre 
Detta skulle därtill ske 

kärna, som ur 
sannolikt är den 
1 hela riket, vilken endast 
skulle kunna bemästras om det 
överhuvud taget läte - ge
nom investering av kapital, 
som icke synas stå i rimligt för
hållande till det framtida Stockholms 

ekonomiska 

A27, som skall levereras av Häggiund 
& Söner. SS beställde sin tid 30 

_ från nämnda firma. 
Av dessa levererades 20, men då erfa
renheterna inte var överenskoms 
med leverantören att resterande vagnar 
skulle utföras i stålkonstruktion. Rest
leveransen utökades med en vagn i 
stället för en som Malmö 

övertagit. De I I vagnarna, som 
beräknas vara slutlevererade under 
1951, blir än de 
vagnarna. De förses med starkare mo
torer och kommer därför att bli 

till B25 :orna. 
_ kommer att få samma kont

rollerutrustning som de nya o-nt"h,'I1',y,,_ 

vagnarna, vilket kräver att förarhytten 
blir så stor, att den ensamma 
sen framför den främsta dörren kom
mer att slopas, Stödstolparna i gången 
placeras i sick-sack och i övrigt blir 
det en del 
val av de erfarenheter man 
kort diskussion 

Tc lämnade darpa en re
dogörelse för trafiken på T-banan un
der de den Bort
sett från de två första be
svärligheter grund av att alla var 
ovana vid nästan allt hade trafiken 
gått bra. kunde hålla 
och hade 
märkt. Ett par saker ville Tc särskilt 
betona och det var det stora 

sonalen visat, och de 
för att det hela skulle 

att vagnarna överträffat 

Sekr. 

omkr. år 19IO. 
hade ramlat ned vid 

Sedan 
vagnen anlänt och det 

utsago artade 
trafikstopp beslöt 

att in ett: när:belä
cafe för att svalka med ett 
öl. 

Montörerna lyckades emellertid pro
avhjälpa felet fortare äl1be

räkna t. När så tåget 
hade Gun

som även platsen, 
annat att göra än försöka leta 

l _ 

När !han äntlig:en fann dem på 
de till nog 

så beteckna,nde 
Jaha se, .bar nu, så 

åoker vi då, men kom ID te trafik
·cheffen i morron! 

Det är rätt skoj att vara pensio
när. Fast det vore ju skoj igare om 
man nån gång ordnade pensionsfrå
gan. (Detta skrevs innan nämnda frå
ga hade ordnats.) 

Man får höra och lära en hel del 
ä ven sen man _ 
Ibland undrar man över att inte öro
nen faller av. 

Sålunda kommer man upp på en 
vagn och morsar och följande samtal 
utspinner 

Jaså, du omkring och 
? 

svarar man raskt. Det är 
det som är med . 

nen. Enär man inte orkar sköta sitt 
spårvägsjobb så ska man vila. Och 
inte gå och ta en ny heltidsanställning 
så att får en massa in
sändare om pensionerade 
som lurar till dubbla löner på det 
allmännas bekostnad. 

- Ja, men blir det inte l<illg:salIll 

längden? 
- N ej varför det? Man kan tän

ka sig att det finns andra saker att 
syssla med som är minst lika intres
santa som att köra spårvagn. Dess
utom kan man ju tänka att så 

ta ett halvtidsjobb. Om 
kungen skulle ha en sekreterare 
eller om ska ha en cham
pagneprovare med hög lön och fria 

~ sätta in i ~ 
annat än arbete för fullt, arbete från 
vaggan och fram till gropen. Och den 

väl inte 
riktigt alldenstund det nästan 
j ämt finns en massa folk i världen 
som saknar arbete, och sålunda genom 
detta ohejdade arbetande brinllas till 
svält och umbäranden. 

Men måste man väl ar
beta utav hundra gubbar för att 
tänka. Tv att tänka är som bekant rätt 

om man nu inte har 
att tänka med. 

För en tid sen åkte upp i råd
husrätten för en gammal motkörning 
sen nära 2 år tillbaka. Det var en liten 

som, trots den inte hade fri 
stack fram över och stan

nade decimeter från 
den hörde mina vilda 
stod den nu, inbjudande 

lika som när 
svärmor trutar ut med munnen. Nåväl 
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