
Stockholm får ett spårvägs- ochbussmuseum. 

Av verkställande direktören Torsten R. Åström. 

Man torde utan överdrift kunna säga, att Spår
vägsbolaget just nu står inför en nydaningspe
riod av stor omfattning. Det gäller för oss att 
successivt komma fram till bättre vagnhallar, 
bättre vagnar, nya spåranläggningar och mycket 
annat samt att för övrigt rationalisera driften 
på bästa sätt. Det är givet, att härvid åtskilligt, 
som är gammalmodigt och slitet, måste bort, men 
det gäller samtidigt att med varsam hand till
varataga åtminstone valda delar av det gamla 
för att göra det möjligt för kommande släkten 
att få · en uppfattning om hur huvudstadens 
kommunikationer utvecklats. När kapten Ernst 
Hjortzberg på sin tid bytte ut hästarna mot elek
triciteten, visade han en föredömlig förståelse 
för dessa synpunkter. Tack vare honom kom en 
hel del föremål från äldre tider att bevaras, 
föremål, som man nu annars icke skulle kunnat 
få fram. På vinden över beklädnadsförrådet ha 
dessa föremål hittills haft en undangömd och 
nödtorftigt ordnad tillvaro. 

Att s~dermera ingenting gjorts för att skaffa 
Stockholms Spårvägar något som finns inom 
många andra storföretag, nämligen ett eget 
museum eller för ett ordnande av museisamlin
garna på annat sätt, får väl i första rummet 
tillskrivas bristen på lämplig lokal, men också 
i viss mån frånvaron av större intresse för 
saken. 

När det bl. a. av brandsäkerhetsskäl blev nöd
vändigt att säga upp de hyresgäster, som till 
för någon tid sedan haft sin verksamhet på vin
den ovanför den gamla spårvagns\'erkstaden i 
hörnet av Tule- och Kungstensgatorna, och se
dan tillkallade experter förklarat, att denna 
lokal väl skulle kunna göras om till ett museum, 
syntes lokalfrågan åtminstone tills vidare lös t. 
Och när så bolagets styrelse givit sin anslut
ning till ett i höstas framlagt förslag om musei
samlingarnas ordnande i denna lokal, har den 
materiella grundvalen för museiarbetet lagts. I 
början av året kommer nu att vidtagas de ar
beten, som äro nödvändiga för att sätta lokalen 
i anständigt skick, och så småningom kommer 
dit att överföras de föremål, som finnas i det 
gamla »museet», varvid samlingen kommer att 
kompletteras med lämpliga detaljer från bola
gets olika verksamhetsområden och tidsperio
der för att senare undan för undan givas nya 
tillskott. Tyvärr är det inte möjligt, att i den 
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nya lokalen få in annat än sådant, som man kan 
»ha i rum». De gamla vagnarna, varav flera 
exemplar finnas bevarade, få tills vidare fort
sätta sin hittillsvarande inackordering ute i Rå
sunda, men även denna serie av museiföremål 
skall vidmakthållas och i män av möjligheter 
kompletteras och utökas. 

Det torde få anses som ett mycket angeläget 
intresse, såväl ur allmänteknisk som ur bolagets 
egen synpunkt, att de föremål, som på detta 
sätt redan samlats och komma att samlas, syste
matiskt ordnas och i erforderlig utsträckning 
konserveras och kompletteras, och det är vik
tigt, att detta sker nu, medan det ännu finns 
möjlighet att genom kontakt med den äldre ge
nerationen få närmare kännedom om de olika 
föremålens användning. Det är även min me
ning, att museitanken i fortsättningen skall hål
las levande inom bolaget, så att det inte blir 
några onödiga luckor i u~vecklingskedjan; an
visningar härom ha utfärdats till de olika a vdel
ningarna. Inte minst för bolagets utbildnings
verksamhet blir ett sådant systematiskt ordnat 
museum av oskattbart värde. 

För att redan från början få föremålen ord
nade i enlighet med modern museiteknik och 
samlingarna lämpligt inpassade i den Stock
holmska museikretsen, har bolaget trätt i för
bindelse med Tekniska Museet, vars chef, inten
dent Althin, välvilligt lovat sin medverkan, lik
som med Stockholms Stadsmuseum, som genom 
sin chef dr Selling lovat all möjlig hjälp. Inom 
bolaget kommer museiarbetet att omhänderhas 
aven särskild kommitte. Förste trafikinspektör 
Rosen - som ju alltid haft ett levande intresse 
för allt som rör Spårvägsbolagets historia - är 
sammankallande ledamot och närmast under mig 
ledare för det hela. Ingenjör Jansson är såsom 
byggnadsteknisk sakkunnig medlem av kommit
ten, förste verkstadsingenjör Hjorth represente
rar främst den materieltekniska sidan av saken 
och amanuens Hane har att bevaka de pedago
giska intressena. Från kapten Hjortzberg har 
kommitten utlovats råd och upplysningar angå
ende den redan befintliga samlingen. 

Vid museets upprättande kommer konstnären 
Jerk Werkmäster att biträda, och för museets 
skötsel får man väl räkna på någon lämplig pen
sionerad befattningshavare och för handräck-
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ningstjänst i första hand partiellt sjukskrivna 
befattningshavare. Det är min förhoppning, att 
det museum, som nu planerats på detta sätt, av 
bolagets anställda skall betraktas som en gemen
sam angelägenhet, som alla vilja stödja. Särskilt 
skulle jag till de äldre befattningshavarna och 
pensionärerna vilja rikta en vädjan. Har Ni i 
Era gömmor någonting, som Ni tror kan vara 
av intresse för detta museum, det må nu vara 
föremål eller gamla fotografier eller antecknin
gar, så låt inte dessa saker förfaras. Om Ni inte 
vill överlämna dem till museet med detsamma, 

så sörj dock för att dessa kanske för museet 
oskattbara men för andra mer eller mindre vär
delösa föremål en gång hamna där, varest de 
kunna komma till största nyttan och glädjen. 
Hur värdefullt blir det inte en gång för oss 
yngre och våra efterföl jare att ha tillgång till ett 
sådant material, när det gäller att få en klar 
bild av trafikutvecklingen i vår stad och arbets
förhållandena under gångna tider. Alltså: låt oss 
allesammans hjälpas åt för att nå bästa möjliga 
resultat. Intet bidrag är för ringa för att kom
ma till användning. 
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