
o •• oStockholms sparv agor 65 or 

ro juli r877 
holms första 
65 år sedan denna märklliga händelse inträffade. 

Den IO juli är en 
ha all anledning att minnas, ooh 

Att här räkna upp alla de data och 
skulle kunna nämnas i 
väl anses vara en överloppsgärning, 

ha 

som 

VI I och 

inte även om de för en hel del 
Några av milstolparna kan 

en utmärkt 
veokling i 
man 
av oss äro välkända: 

Ar 1886 bildades Stockholms Södra 
med ett "",,,,,n.ajJ,,0.1 av 500 000 kr. 

II aug. 1887 följande linjer för 
trafik: 
med 
Hornskroken och 

tan 

med 
S :t 

(den nuvarande 
1901 den första elektriska 5 sept. 

jen i Stockholm. Den gick fram mellan 
och 

16 nov. samma år var den elektriska driften fullständigt 
Södermalms 

13 febr. 1904 öppnades den första elektriska spårvägslin
på Norrmalm mellan Norra 

tan-Odenplan-Haga södra gr1indar. 
10 febr. 1905 var 

fullbordad och den sista 

Stockholms Södra 

Ar 1920 Södra vars trafik 
nats den 4 aug. 19II, med dess tre linjer, Hornstull 

och Horns
tull-Midsommarkransen. 

1922 anordnades trafik vid Slussen 
mellan Norr- och Södermalm. 

1 0U'HGj"~, sin bussrörelse ge
Centrala Omnibus

192 3 

20 jan. 1941 fick första trådbusslinje 

anläggandet av dessa första 

Vet du hva' de' där åkdonet kallas för? 
~- Nej. hva' då? 
- Jo, de kallas för ångnibuss. 

(Söndags-Nisse 1888.) 
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Stryk ett par steg kusk, här är så vått! (188!) 

gick med en smvbbhet, som skulle imponera även 
med nutidens tekniska hjälpmedel. Det var näml1
gen först i maj 1877 som anläggandet påbörjades, 
alltså lyc:kades man på 2 månader spårbelägga 
ovannämnda sträckor. Det är att märka, att lin
jerna voro enkelspåriga, endast med dubbelspår 
här och var för möten. Al'betet gick till på så sätt, 
att stenläggningen revs upp på en bredd av om
kring 7 fot. Det underliggande jordlagret kastades 
åt sidorna, så att därigenom bi'ldades en grav eller 
ränna, ett några tum djupt sandlager breddes ut. 
På detta placerades de tvärsyllar , som uppburo 
längsgående furusyllar, ooh på dessa sistnämnda 
spikad.es skenorna fast. Det var alltså rätt enkla 
anordningar som behövdes den gången, men spår
vagnarna voro ju 'lätta, och den övriga gatutrafi
ken var också ganska skonsam. De skenor, som 
lades ner 1877, a~vändes under 10 års 6d. 

Glädjen över det nya traftikmedlet var rikligt 
bemängt med stolthet. Så här skreven tidning 
den 10 juli 1877: 

:.Sagan sanning blev en gång! I dag öppnas trafiken 
å de färdiga delarna av Stockholms Spårvägar. Det är 
en tilldragelse, som förefaller märklig nog, då man erin
rar sig huru många 'om' och 'men', som stått i vägen 
för införandet i huvudstaden av detta kommunikations
medel, vilket är rent av oundgängligt för ett i snabb 
utveckling varande stadssamhälle, där tomtplatser för 
nybyggnader icke kunna erhållas annat än i trakter, be
lägna på ett betydligt avstånd från de centrala stads
delarna. 

Det kunde vara frestande nog att nu, då den första 
spårvagnen upplåtits för allmän trafik, kasta en åter
blick på de skeden spårvägsfrågan hos oss haft att ge
nomgå innan den äntligen blivit löst. Vi kunde ta,la om 
adla de krafter, som i det längsta motarbetat denna nyt
tiga anläggning: likgiltighet hos kommunens förtroen
demän, bristande företagsamhetsanda å ett håll, hus
ägareintresse å ett annat o. s. v. Dock, allt det där må 
nu vara glömt för den glada verkligheten att vårt vackra 

Stockholm äntligen erhållit denna nya och väsentliga 
hävstång för sin materiella förkovran.» 

Denna stolthet skymtar i ännu högre grad ige
nom i den skildring av spårvägsdriften som Claes 
Lundin lämnar i »Nya Stockiholm», till vilken vi 
senare skola återkomma. 

Det är givet att en sådan apparat som ett ny
startat spårvägSIföretag behöver en viss tid på 
sig, iThllan maskineriet går som smort. Trafiken 
på 70~talet var ju emellert:id av en mycket still
sam karaktär. 3 dagar före linjernas öppnande var 
man sysselsatt med provkörningar för att öva 
kuskar och hästar ooh även för att öva allmän
heten, ooh att man tog saken mycket allvarligt 
från bolagets sida, därom vittnar det för,hållan
det, att man under pravkömingsdagarna hade p0

lis på vagnarna odh vid de mera tra1fikerade plat
serna utefter linjen. Körsvfnnen hade sådant sjå 
att sköta hästarna och jaga åkande och gående ur 
vägen genom Iarmsignaler, aH han inte hann ta 
upp avgilHen, utan det sköttes aven biträdande 
konduktör, som dock efter några dagar kunde av
skaHas. 

Att Spårvägen redan från början åtnjöt pres
sens liViliga intresse även när det gällde tämligen 
bagatellartade saker framgår av följande notis i 
Aftonbladet av den Il juli 1877: 

Stockholms Spårvägar hava i dag och i går varit fli
tigt anlitade av allmänheten - i dag mera normalt än 
under gårdagen, då ända till 24-26 personer trängde sig 
in i en vagn. En av vagnarna å linjen Slussen-RosIags
tull medförde under gårdagen på tre timmar ett antal av 
något mer än 300 personer, av 'vilka man bör kunna dra
ga den slutsatsen, att under gårdagen å båda linjerna 
med 10 vagnar fortskaffats omkring 15000 passagerare. 
Någon olycka har hittiHs icke händt, om man undantager 
ett missöde, som drabbats en av draghästarna i går mid
dags på Norrmalmsgatan, .i det att den fasta järnkrok, 
vid vilken svängeln till dragtyget är fäst, högg in uti 
hovkronan å hästen så skarpt, att hästen för ungefär en 
veckas tid bliver obrukbar. 

Claes Lundins skildring av spårvägsdriften av
ser visserl.igen ,förhållandena ett 10-<tal år senare, 
men tiden red inte så fort då, så man torde nog 
kunna anta, att de goda stockiholmarna hade sam
ma åsikt om spårvägen 1877 som på 80~talet. Herr 
Lundin skildrar en resa från Slussen till Norr
malmstorg på följande livliga sätt: 

»Vi äro vid Slussen och vilja begifva oss till någon 
av hufvudstadens a.f1ägsnare delar norr ut. Vj ha att 

Hästen: Det var ett hiskligt skolmäte som aldrig tar slut. 
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Frun: Åh, hvilken lättnad, att jag kom ut. 
Spårvagnskonduktören : Ja, det tycker hästarna också.. 

(Söndags-Nisse 1886) 

välja mellan de två spårvagnar som anländt .nästan i 
samma ögonblick, en från Ske,ppsbron och en från Korn
hamnstorg. Ligger vårt mål för tillfället på Norrmalms 
östra del eller ända upp på Östermalm, välja vi den vag
nen som kommer från Kornhamnstorg, i annat fall den 
från motsaJtt hå('(. Vilja vi endast göra en tur på Ring
>Iinien ,kunna vi taga hvilken som hälst at de t\'å yag
narna. H var ooh en af dem går i en stor cirkel , fastän 
de gå åt motsatt håll och så väl med den ena som den 
andra kan jag komma tiHbaka till Slussen. Afgiften är i 
hvad fall som häl'st 10 öre person. I början funnos sär
skilda beta.Jningsdistrikt, så abt ny avgift måste erläggas 
så snart någon af ändpunkterna passerades, men snart 
fann bolaget fördel vid att på Ringlinien ha endast en 
afgift. 

Det bär af längs Skeppsbrokrökningen. I vagnen fins 
alla slags folk, aristokrater och demokrater, fina damer 
och tadliga gubbar, barnjungfrur med småherskap, offi
cerare, månglerskor och högre ämbetsmän, men i all
mänhet snygt folk. 

Tillträde tiH spårvagn lemnas icke, heter det i det af 
öfverståthåJllare-ämbetet den 23 december 1880 fastställ
da spårvägsreglementet, åt personer som synbarligen äro 
af starka drycker berusade el1er skulle genom osnygghet 
i klädedrägten förorsaka obehag el1er olägenhet för pas
sagerarne. 

De täckta yagnarne med två hästar rymma 31 per
soner inuti och 8 på bakp!\attformen bredvid konduktö
ren och S på framsidan bredvid kusken, således med 
kusk och konduktör 46 pers.oner. De stora öppna vag
narne rymma So. Takplatser gifvas icke såsom i Kjöben
havn, Paris m. fl. städer. Konduktören är al1varlig, men 
höflig, klädd i snygg mörkblå drägt med silfvergalon på 
mössan. Klagomål öfver konduktörer för obehörigt upp
förande mot de åkande höra till sällsynta undantag. Kon
duktören går genom hela vagnen, framräckande en sär
skildt inrättad bleckbössa, i hvilken var och en af de 
åkande lägger ned 10 öre. Har man ej småmynt, kan 
konduktören stå till tjenst med växling, dock ej till hög
re belopp än I krona, som han öfverräcker i en liten 
förseglad papperspåse. 

Vagnen stannar. Det är vid ett mötesspår, där dubbla 
skenor äro utlagda. Se så, nu rusade den mötande vag
nen förbi, och vi fortsätta, men Jllötesspåren äro ganska 
många och vålla onekl>igen tidsutdrägt. En gamma'! her
re svär smått öfver de »förb. dröjsmålen» samt försäk
rar, att han går mycket fortare än spårvagnen, och lik
väl blir han sittande. Han var nog med på den tiden, 
då Stockholm utom ruskige och oförskämda åkare, icke 
hade andra offentliga fortskaffningsmedel till lands än 
den skallrande och skakande, snigelaktigt framkrälande 
omnibusen mellan Kungsbacken och Slussen, ända in på 
sjuttiotalet ett af Stockholms syndastraff. Det har gamle 
herrn nu glömt och finner den bekvämare spårvagnen 
alt för långsam. 

'Herre min skapare!' utropar en äJldre dam. 'Jag skul
le ju ut vid Slottsbacken !' Hon rycker förtviflat i en af 
de från taket nedhängande läderremmarne. 

Vagnen är redan vid hörnet af Lejonbacken och nöd
gas stanna för att s läppa af den äldre damen. Gamle 
herrn är ursinnig, ooh det torde hästarna också ha skäl 
att vara, ty detta oupphörliga stannande orsakar ej blott 
tidsutdrägt mer än hvad skäligt är, utan åstadkommer, 
då vagnen åter skall sättas i gång, också stor plåga för 
de arma dragarne. På några andra platser i Europa, 
t. ex. i Wien stanna spårvagnarne endast vid hållplat
serna, hvilka dock äro tämligen nära hvarandra. 

Men nu ha vi hunnit fram till Norrbro, och redan 
innan vagnen stannar vid mötes spåret, hoppar en och an
nan af. Det är visst icke alla som fordra att vagnen skall 
stanna för deras skull. Många kasta sig upp under det 
vagnen är i full fart och hoppa likaledes af innan han 
stannat. Sådana vinna konduktörers och kuskars akt
ning och äro hästarnas älsklingar. Stockholmarne ega nu 
mera ganska stor färdighet i detta upp- och afhoppande, 
och man ser till och med fruntimmer gifva sig af midt 
i farten. Visst händer det någon gång att de i hastig
heten trilla afsides, men det hör till undantagen, och det 
har, så vidt vi kunna erinra oss, icke händt mer än en 
enda gång att en afhoppande person 51agit ihjäl sig. 

Spårvagnen susar förbi kungliga teaterhuset, häjdas 
ett ögonblick vid spårmötet nedan för Ka...l den tolfte, 
svänger in på Kungsträdgårdsgatan och är snart fram
me vid Hamngatan och Norrmalm~torg. Ni vill till Djur
gården, säger ni. Då är här platsen att byta om vagn. 
Där står just Djurgårdsvagnen. Han börjar sina turer 
icke förr än kl. I på dagen.» 

Man kan inte undgå att fascineras av den far
tens tjusning herr Lundin å'CIagalägger. När skuNe 
-det vä'l fa.]]a någon av våra dagars skribenter in 
att använda orden HUsa» ooh »susa» i samband 
med nutidens spårvagnar och dock gå dessa onek
l1genbetydligt snabbare än de gamla hästspår
vagnarna. 

Vad dagens press har att säga om spårvägs
bolaget veta vi a'j.]a. Men om också kritiken av en 
eJ.ler annan detalj forHaran-de kan vara ihår.d., så är 
man dock på tidnings!håll fuUt på det klara med att 
vi här vid SS arbeta med all kuft på att göra 
företaget värdigt allmänhetens förtroende och po
pularitet. Under de närmast förestående fem åren 
kommer mycket att ske, om aMt går efter beräk
ning, men därom kan kanske vara lämpligare att 
orda, när 7o-årsdagen kommer 1947. W. O. 
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