
Ett par utländska studieresor vid 
sekelskiftet 

Av arkivarie S T E N H o L M B E R G, AB Stockholms Spårviigar 

Som nämnts i nr 1 / 1950 av denna tid-
skrift företog den dåvarande verkställande 
direktören för Stookhqlms Nya Spårvägs 
AB, kapten Ernst Hjortzberg - initia-
tivtagaren till Svenska Spårvägsförening-
en, Lokaltrafikföreningens föregångare 
- studieresor till Danmark och T yskland 
åren 1900 och 1901. Syftet var riarmast 
att förbereda marken ·för övergång till 
elektrisk drift vid det egna företaget. U n-
der resan 1901 ägnades särskild uppmärk-
samhet åt olika skentyper, varvid det gäll-
de att utröna, om de redan i Stool<1holm 
använda Haarmann'ska skenorna lämpade 
sig även för eldrift. Vidare skulle ett val 
träffas mellan de två förekommande kon-
taktsystemen rulle eller bygel. 

De platser, som besöktes, voro Malmö; 
Köpenhamn, Hamburg, Berlin, Dresden, 
N iirnberg, Magdeburg, Leipzig, Frank-
furt a. d. Oder, Frankfurt a/M, Hanno-
ver och Bremen. Av dessa besöktes Kö-
penhamn, Hamburg, Bedin ooh Dresden 
bägge åren. 

Som ävenledes tidigare omtalats be-
finna sig de avgivna reseberättelserna 
jämte ett flertal bilder och spårv:ägsbil-
jetter tack vare kapten Hjortzbergs till-
mötesgående i AB Stockholms Spårvä-
gars arkiv, och efterföljande framställ-
ning grundar sig givetvis på dessa berät-
telser. De äro av resenären-författaren 
personligen handskrivna och prydligt 
bundna med talrika, av honom utfö rda, 
delvis färglagda teckningar i texten samt 
omfatta tillsammans 108 foliosidor. Allt-
sammans är präglat av kapten Hjortz-
bergs person: skarpögd iakttagelseför-
måga, noggrannhet och praktisk reda. 

DK 625 .62(9 I4.· 2)»>90 1(o79·3) 

Ernst Hjortzberg vid sekelskiftet. 

P å första resan gjordes ett kort uppe-
håll i M al mö) som då endast hade 6o ooo 
invånare och således ur s·pårvägs-studie-
synpunkt ej erbjöd mycket av intresse. 
Vagnmaterielen bestod av såväl öppna 
som täckta vagnar alla avsedda för en 
häst, i övrigt hade man just bytt ut en-
kelspår mot d ubbelspår. 

I K ö penhamn fanns en riklig provkarta 
på olika spårvagnstyper : hästvagnar med 
eller utan takplatser - med eller utan 
regnskydd - samt elektriska vagnar 
drivna dels med ackumulotorer, dels för-
medelst luftledning. 

A v hästvagnar förekommo såväl en-
hästs- som tvåhästsvagnar. H ållplatser 
funnos endast vid viktigare platser, och 
där ombyte till annan linje skulle äga 
rum. Mindre sträckor kunde man åka för 
5 öre. För längre sträckor var avgiften 
10 öre, varvid man även fick fr i över-
gång till en annan linje. Det var icke till-
låtet att gå in i vagnen med tänd cigarr, 
varför en särskild ställning av härför van-
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Köpenhamnska dubbeldäckare och enbetsvagnar utanför Tivoli. 

Här nedan en skämttecknares syn på spårvagnshästarnas pensionering vid övergången till eldrift. 



lig modell var placerad utanför vid sidan 
av dörren. Annonser såg man såväl i som 
utanpå vagnen, anslag voro uppsatta utan 
något tecken till ordningssinne eller smak. 

Vagnar med takplatser voro högst be-
svärliga för konduktörerna, som oupphör-
ligt fingo springa upp och ned för trap-
pan, vilket understundom inverkade men-
ligt på den berömda danska gemytlighe-
ten. Personalen hade fullständig uniform 
på spårvägsföretagets bekostnad men 
osäkert var, huruvida de träskor, som 
varje kusk bar, och den nä.stan lika obli-
gatoriska om magen svepta filten skulle 
räknas till uniformen. 

De förspända hästarna voro stundom · 
halta, vilket dock icke var någon över-
raskande syn i Köpenhamn. Utfodringen 
var kraftig, och ingen annan havre än 
svensk västgötahavre - s kg dagligen -
ansågs duga. Därutöver utfodrades bl. a. 
4 kg majs, ett för Stockholms spårvägs-
hästar okänt fodermedel. 

Den köpenhamnska häströrelsen befann 
sig vid tiden för besöket under avveck-
ling. · 

I fråga om de elektrifierade linjerna 
voro de ackumulatordrivna vagnarna för-
pestade av syralukt och det i så hög grad, 
att det var oangenämt att sitta i en sådan 
vagn. Man kunde t. o. m. se huru gas 
steg upp mellan bänkarnas spjälor. Hela 
inredningen blev nedklibbad. Då ackumu-
latorerna skulle laddas ute på linjen fingo 
passagerarna stå utanför och vänta. Be-
lysningen matades även från ackumulato-
rerna med påföljd, att alla lampor i vag-
narna slocknade under laddningen. 

Vagnarna med luftledning voro där-
emot särdeles .fina och prydliga, de flesta 
hade takplatser. De utan sådana platser 
kunde transportera 20 sittande passage-
rare, ro stående på bakre plattformen och 
8 på främre. Takplatserna voro givetvis 
under de icke varma årstiderna kalla och 
dragiga. Bot härför sökte man genom ett 
slags skydd framtill, som emellertid för-
störde vagnens utseende. 

Stolpglädjen på Jungfernstieg i Hamburg. 

F rån Köpenhamn gick färden vidare 
till Hamburg, som var en bland de få då-
tida städer, som tagit steget fullt ut och 
använde luftledning på såväl de öppna 
oah representativa platserna som på de 
trånga och krokiga gatorna i stadens 
inre. Den viktigaste spårvägsplatsen var 
Rathausmarkt, varifrån icke mindre än 
ro linjer utgingo. Körhastigheten i det 
inre Hambur·g var från 6 till r S km/t. På 
Ringlinjen i Stockholm var den samtidigt 
9,5 km - efter elektrifieringen ro km. 

Luftledningarna hade i början på 
många platser varit en mycket debatterad 
ooh omstridd fråga, icke minst ur estetisk 
synpunkt. I Hamburg hade man sökt göra 
ledningarna så tilltalande som möjligt ge-
nom att ge stolparna på mera bemärkta 
platser stortartade för att icke säga över-
väldigande dimensioner samt styra ut 
dem på allt möjligt sätt och vis och med 

·dem kombinera gatubelysningen. Den som 
skriver dessa rader vistades i seklets bör-
jan i Hamburg och har dessa stolpar eller 
master i livligt minne, särskilt dem som 
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fumws på den ståtliga och trevliga J nng-
iernstieg. En av våra dåvarande kamra-
ter - sedermera högt värderad bank-
direktör och betrodd högerman någon-
stans i Sverige - var den tiden icke 
okänd för radikala tänkesätt eller åt-
minstone för radikala yttranden och me-
nade, då vi efter en glad gåsfest på skan-
dinaviska Sällskapet tågade J ung;fernstieg 
fram, att dessa stolpar skulle visa sig än-
damålsenliga vid en snart inträffande re-
volution. Det hade varit lyckligare, om 
man använt enklare stolpar i stället för 
att anstränga sig att dra uppmärksamhe-
ten på de av så många avskydda led-
ningarna. 
. Kapten Hjortzberg beundrade det rena 

luftledningssystemet, varigertom trafiken 
gick utomordentligt jämt bra. De 

vagnarna gingo med utmärkt 
smidig.het in i den allmänna trafiken. Allt 
gick stilla och lugnt oah utan det för-
skräckliga pinglande, som på grund av 
myndigheternas föreskrifter vid samma 
tid ägde rum i Stockholm. 

Alla vagnar voro täckta, och en del av 
dem delade i två avdelningar, rökning var 
tillåten i den bakre av dem. Även i släp-
vagnarna fick man i allmänhet röka. 

Avgiften var från IO till 25 pf. Lin-
jerna voro indela,de i zoner med olika 
»Zahlgrenze>>. För att kontrollera, att en 
passagerare icke åkte längre än betal-
ningen berättigade till revo konduktörerna 
av olika hörn av kvittot. 

Personalen föreföll hygglig och . tillmö-
tesgående men hade ansprå:k på dricks-
pengar. Den torde ofta ha utgjorts av 
f. d. stamanställda vid armen, vilka så vitt 
vi kunna minnas efter vissa år av militär 
tjänstgöring voro kontraktsenligt garan-
terade civilförsörjning. I fråga om dricks-
pengarna var det eget att se, hur de eljest 
så sparsamma tyskarna utan knot funno 
sig i systemet. Om man växlade e}ler be-
gärde en upplysning skulle konduktören 
ha en »nickel». Det förekom t. o. m. 
ibland, att konduktörerna vid hållplat-
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serna stego ned på marken, varvid de pas-
sagerare, som betalat drickspengar, hed-
rades med en militär hälsning, som var 
»ganz tadellos». Det var väl, att dricks-
penningsystemet aldrig fick riktigt fot-
fäste i tendens i elen vägen 
saknades icke. 

Motorvagnarna i Hamburg rymde 18 
a 20 sittande ooh s a 6 stående passage-
rare på vardera plattformen. sittplatserna 
voro långbänkar på ömse sidor av en 
mittgång, således på samma sätt som i de 
äldsta Asea-vagnarna i Stockholm, av 
vilken vagntyp tre, levererade 1903--05, 
alltjämt äro i bmk som rangeringsvagnar. 

Denna motorvagnstyp återkom i samt-
liga av kapten Hjortzberg besökta tyska 
städer, det kunde skilja något på stor-
leken. Den för 18 sittande passagerare 
syntes vara den tekniskt lämpligaste även 
i de trafikstarka städerna. Man ville icke 
gärna överstiga ett hjulavtsånd av I 8oo 
mm för kurvornas skulL I Hamburg hade 
man dock börjat försök med boggivagns-
typ. 

Överallt voro ombyggda hästvagnar i 
bruk som släpvagnar. Man experimente-
rade på flera håll med nya släpvagns-
typer, men någon viss typ hade ännu icke 
slagit igenom. 

En utmärkt plats för spårvägsstudier 
var Berlin. Där funnos såväl häst- som 
elvagnar, och de senare enligt de tre hu-
vudsystemen: luftledning, underjordisk 
ledning och ackwnulatorer. 

Hästepoken gick mot sitt slut, hästar-
nas kondition var dålig. Vagnarna, såväl 
stora som små, täckta och öppna, liknade 
de i Stockholm förekommande. Belys-
ningen med fotogenlampor var otillfreds-
ställande. 

De elektriska linjerna voro huvudsak-
ligen luftledningslinjer. Dock fick man 
icke draga fram luftledning överallt utan 
i stället tillgripa ackumulatorer eller un-
derjordisk ledning. Missnöjet med acku-
mulatorerna var stort, dels av samma 
orsak som i Köpenhamn, dels på grund 



Öppen vagn i Berlin. 24 sittplatser, 8 platser på 
vardera plattformen. Hjulavstånd r ,8o m. 

av den stora underhållskostnaden. De 
tålde nämligen icke vagnens skakning. 
Besvärligt var det onekligen att för pas-
serandet av en sjättedel av en viss linje-
längd behöva draga med sig dessa tunga 
ackumulatorer. Erfarenheten av under-
jordisk ledning var bättre. Den var dock 
ingalunda billig. 

Allmänheten fordrade allt bestämdare 
ett rent luftledningssystem, vilket krav 
upptogs av Berlins stadsfullmäktige. 
Dessa senare kommo därvid i konflikt 
med ingen mindre än Seine Majestät der 
Kaiser, vilket var obehagligt nog i det 
dåtida Tyskland. Högstdensamme ville 
icke tillåta luftledning på den representa-
tiva »U n ter den Linden» i Berlin. Vi 
komma royoket väl ihåg episoden. En av 
de första tidningar vi läste på tysk mark, 
var ett exemplar av den liberala »Ber-
liner Tageblatt», som med beaktansvärd 

frimodighet yttrade sig i saken. 
Motorvagnarna voro i huvudsak av två 

typer: en mindre av den vanliga fyrhju-
liga typen och en större av boggityp. Den 
senare var för hög och obekväm vid på-
och avstigning därtill orsakande ett så 
förskräckligt buller, att den erhållit ve-
dernamnet » Donnerswagen». 

Annonser i vagnarna förekomma rik-
ligt, t. o. m. fönstren voro försedda där-
med i så hög grad, att det hindrade fri 
sikt. Fri övergång förekom icke. Perso-
nalen föreföll plikttrogen och noga med 

tillämpning av instruktioner. Mycket ofta 
· såg man inspektörer på vagnarna. 

I Berlin sammanträffade kapten 
Hjortzber·g bl. a. med överingenjören hos 
»Grosse Berliner» Emil Björkegren, vil-
ken sedermera som verkställande direk-
tör hos Stockiholms Nya Spårvägs AB 
19o6--o9 skulle bli mycket känd. Här är 
icke platsen att diskutera Björkegrens 
större eller mindre lämplighet för denna 
post, men han blev föremål för ett skäl-
lande - uttrycket användes avsiktligt -
från stockholmspressens sida, som torde 
inneburit ett maximum av journalistisk 
perfiditet. Särskilt var detta fallet, då han 
19o6 införde ett fullständigt biljettsystem 
med kontroll- och avräkningssedlar. 

»Grosse Berliner» hade redan i seklets 
början 2 ooo vagnar i gång. 

I Magdeburg, där man övergått till 
elektrisk drift helt ooh hållet och överallt 
fått anlägga luftledningar, visade vag-
narna en avvikelse från den vanliga ty-
pen: Deras sidor och tak voro nämligen 
utdragna eller, kanske bättre uttryckt, 
gavelväggen var placerad 35 cm in i vag-
nen. Härigenom voro de personer, som 
tagit plats med ryggen mot gaveln - på 

Strombriicke i Magdeburg. 
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Motorvagn, Magdeburg. 

plattformen - ej i vägen vid av- och på-
stigandet. 

Avgiften var IO pf. med fri övergång 
till en annan linje. Vid stationerna fun· 
nos tillkännagivanden om första och sista 
tågs avgångstider m. m., vilket ej var 
fallet annorstädes. Förarna hade lediga 
rockar med nedvikt krage i stället för de 
stela ståndkragarna. 

Även i Leipzig voro alla linjer om-
byggda för elektrisk drift efter luftled-
ningssystemet. 

Rökning var av polisen förbjuden även 
i öppna vagnar. Hållremmarna i vagnarna 
voro av avvikande typ; de voro nämligen 
tämligen grova och rundsydda och där-
igenom bekväma att hålla i. 

Golven voro betäckta med lösa trallor 
sammansatta av spjälor tvärs ovan golvet, 
vilket visade sig vara opraktiskt. Var-
ningsklockorna sutto dels på bromsen, 
vilket även var fallet på andra ställen, dels 
hade man trampklocka. Den sistnämnda 
användes egentligen endast för avgångs-
signal. Eget nog användes i dessa elek-
triska vagnar fotogenlampor. 

Av.gi.ften var även här 10 pf. med fri 
övergång. Vid stora håll- och övergångs-
platser voro srnå väntsalar uppförda. Per-
sonalen i Leipzig var snyggare och pryd-
ligare än i någon annan av de besökta stä-
derna. Klädseln bestod av en kort club-
beiradig syrtut eller lång vapenrock, vil-
ket var mycket tilltalande. Mössan var av 
den vanliga tyska militärmodellen. 

Experimentvagn i Dresden som ej vann 
efterföljd. 

Motorvagnar i Dresden. 

Öppen vagn i Dresden. 

Spårvägstrafiken i Dresden ombesörj-
des av elektriska vagnar av de tre syste-
men: enbart luftledning, luftledning i för-
ening med underjordisk ledning eller i 
förening med ackumulatorer. 

Motsatt förhållandena i Berlin gav man 
i Dresden företrädet åt ackumulatorerna 
- jäm.fört med underjordisk ledning. Be-
låtenheten var dook icke fullständig, ty 
under en snörik vinter var det för acku-
mulatorvagnarna svårt att ta sig fram. 
Hade en sådan vagn stannat, kunde den 
endast komma i gång igen genom en på-
körare av en bakpm gående vagn. 



Vagnarna i Dresden voro de prydligaste 

och bäst hållna, som påträffades under 
resan. En del vagnar ha,de glasskydd för 

föraren men därav följde, att bromsen 

måste sitta långt in på plattformen, vilket 
var hindersamt. Framför plattformskär-

marnas nedre kant var utbyggt ett skydd 
för motkörningar, vilket föreföll synner-

ligen praktiskt, och vilken konstruktion 
man kunde se även på andra ställen. På 

vissa vagnar v oro plattformarna in bygg- · 

da med glas, och man trodde, att det möj-
ligen skulle bli av polismyndigheten på-

bjudet, att så skulle ske med hela vagn-

parken. Fotstegen voro av trä, refflade i 
rutor. Vagnarna :voro försedda med gar-

diner. Avgiften växlade mellan 10 och 

40 pf., och för övergångsbiljetter måste 

extra betalning erläggas. 
I den lilla staden Frankfurt an der 

Oder - med fullt genomförd elektrifie-
ring ooh kraftöverföring medelst luftled-

ning - var spårvägsnätet av rätt ringa 

utsträckning. De olika linjerna löpte alla 
tillsammans på stadens förnämsta plats. 

Konduktör medföljde ej vagnarna, 

varför de voro försedda med kassalådor 

av samma konstruktion, som vow i bruk 
i Stockholm - i enhästs-vagnarna. Av-

giften var 10 pf. med fri övergång till en 

linje. övergångsbiljett erhölls vid den ge-
mensamma knutpunkten av en där sta-

tionerad uppsyningsman. Vid instigandet 

i den nya linjens vagn lämnades den ge-
nom växelluckan till föraren, som rev 

sönder den och kastade bitarna på gatan, 
vilket ioke var riktigt tilltalande. Det var 
verk!i.gen i hög grad stridande mot den 

utomordentliga ordning och 
som i så hög grad kännetecknade kejsar-

tidens Tyskland. 
Då i Niirnberg eldrift infördes, behöll 

man från hästepokens dagar hela syste-

met med Haarmanns skenor med 6 mm 

liv med resultat, att en del av de första 
elektriska vagnarna blevo totalt förstörda 

på grund av dålig bana. Man övergick 

därför till grövre skentyper. 

Motorvagn i Frankfurt a/M rS sittplatser, 7 stå-
platser på vardera plattformen. 

I denna stad fästes resenärens särskilda 

uppmärksamhet på de nybyggda verkstä-

derna, som voro stora och rymliga och 
försedda med särdeles fullständig verk-

ty·gsuppsättning; man tillverkade bl. a. 

kugghjul. 
-I Frankfurt aJM var enbart luftledning 

i bruk. Som telefonskydd, dvs. skydd 

mot nedfallande telefontrådar, användes 

en tämligen grov tråd spänd över och pa-
rallellt med ledningstråden och i förbin-
delse med jorden. En nedfallande tråd 
träffade först skyddstråden och möjli.gen 

även luftledningen. Berördes båda trå-

darna, skulle starkströmmen ledas från 
luftledningen genom telefontråden till 

skyddstråden och vidare till jorden. På 
grund av telefontrådens relativt ringa 

grovlek smältes den av och skulle således 

ej längre kunna nå luftledningen. Syste-
met hade befunnits fullt betryggande. 

Endast bygel användes, och den ansågs 
vara rullen betydligt överlägsen i alla av-
seenden, således även i fråga om slitning. 
Resskildraren var i tillfälle att se många 

utslitna byglar, och av slitningen fram-

gick tydligen, att bygeln oupphörligen 
berör ledningstråden med olika punkter 

och således blott lyfter tråden något upp-
åt. Rullen däremot bänder tråden åt sidan 
och sätter den dädgenom i en mycket 
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sammansatt gungande rörelse, som måste 
vara särdeles påfrestande just på upp-
hängningspunkterna. 

Adminstrationen var i Frankfurt a(M 
decentraliserad; kontor, huvudkassa m.· m. 
voro belägna inne i staden. Huvudstation 
med huvudverkstäder låg i en förstad. I 
olika delar av stadens utkanter hade man 
»depoter», vilka senare voro rätt själv-
ständiga. Vid varje depot fanns kassa, 
rum för personal etc. samt en mindre 
verkstad för smärre reparationer. Vid 
huvudstationen fanns en särskild avdel-
ning för reparation av luftledningen, till vil-
ken avdelning vissa arbetare i verkstaden 
voro i tur och ordning kommenderade. 
Utryckningsvagnen var särskilt lätt och 
praktisk. Tvenne hästar stodo alltid selade 
färdiga för utryckning. Denna vagn hade 
rätt att färdas lika fort som brandkåren 
och med samma förmånsrätt i trafiken 
som denna. 

I Frankfurt a/M ägde postverket I I 
postspårvagnar målade i den traditionella 
gula färgen och använda för transport 
mellan postkontoren och järnvägsstatio-
nen. Spårvägsförvaltningen levererade 

. ström och runderhåll av vagnarna mot er-
sättning från postverket, som höll förare 
bärande den vanliga tyska postuniformen. 

Ackumulatordriftens stad par prefe-
rence var Hannover, då i den vidsträckta 
egentliga staden inga luftledningar voro 
tillåtna, och underjordisk ledning ej an-
vändes. Kapten Hjortzberg säger, att man 
knappast kunde tänka sig något klum-
pigare än dessa tunga ackumulatorvagnar, 
som skramlade och rasslade på stadens 
gator, »och jag skulle vilja kalla denna 

Hannover: Specialvagn för ackumulatorer. 

Släpvagn i Hannover. 

aokumulatordrift för en parodi på elek-
trisk drift». 

Då ackumulatorerna fullständigt för-
störde vagnarna dels genom sin tyngd, 
dels genom .gasutvecklingen, hade man i 
de nyaste vagnarna icke insatt några ac-
kumulatorer utan placerat dem i härför 
särskilt konstruerade små ackumulator-
vagnar. Då ett tåg kom till en punkt, där 
luftledningen slutade, kopplades en dylik 
vagn bakom motorvagnen och följde den-
na, till dess .luftledningen åter tog vid. 

Vid spårvägskongressen i Paris år 
I900 hade den bekante Direktor Röhl i 
H;m1brurg betecknat dessa ackumulator-
vagnar som det fånigaste- »das Tollste» 
-man kunde tänka sig. Kapten Hjortz-
berg finner omdömet föga lämpligt, spår-
vägsledningen i Hannover hade endast 
sökt _göra det bästa av en situation orsa-
kad av de styrandes konservatism. 

Motorvagnarna hade ett skyddsnät 
fram och under plattformen, mellan mo-
tor- och släpvagnarna fanns ett skydds-
galler liknande ett r.utstaket. 

Motorvagn i Bremen. 



Skyddsgrind i Bremen. 

Så återstår att orda något om förhål-
landena i Bremen, som vid denna tid redan 
var relativt »gammal i gåle» på den elek-
triska driftens område, om man ihågkom-
mer, hur ung denna trafikform ännu var 
vid seklets början. Den första elektriska 
spårvägen i Tyskland - även i Europa 
- var linjen från Berlin till Gross-Lich-
terleJde år 188r. Till en utställning i Bre-
men 1890 hade den amerikanska firman 
Thomsen & Houston byggt en kortare 
bana, och då den fylLde alla förväntningar 
beslöts det, att den skulle bli permanent. 

Då de topografiska i Bre-
men genom en del trånga, krokiga och 
även backiga gator i viss mån påminde 
om gatustrukturen i Stockholm var be-
söket i denna stad för resenären av sär-
skilt intresse. 

Telefontrådsskyddet utgjordes av trä-
ribbor på ledningen, ett system, som dock 
drog ·dryga underhållskostnader. Vag-
narna i Bremen hade den säregenheten, 
att plattformerna blott hade en utgång ; 
polismyndigheten hade t. o. m. föreskri-
vit denna anordning. De hade vidare kät-
tingbroms och fotklocka. Den . sedvanliga 
sandlådan fanns hos föraren, men något 
rör med tratt fanns i allmänhet icke, utan 
föraren kastade sanden, dit han ville ha 
den. Så gjorde han även, då rör funnos, 
ty han ville ha sand på båda skenorna och 
icke blott på den ena. 

* 

Överallt hade under resan det rena luft-
ledningssystemet framhållits som det på-
litligaste och mest ekonomiska. En av de 
främsta tyska spårvägsauktoriteterna hade 
så litet förtroende till de andra systemen, 
att han ansåg det bättre att behålla häst-
vagnsdrift än att antaga något kombine-
rat system. 

I fråga om skenorna hade de Haar-
mann's:ka skenorna fått de bästa vitsor-
den. Att Phönix-skeoorna eller rättare 
sagt rännskenorna vunnit så stor sprid-
ning berodde på deras prisbilli.ghet. Den 
dyrare Haarmann-skenan hade enligt 
kapten Hjortzberg företräde genom större 
slitbarhet på grund av bättre material 
(bessemerstål). Genom sammangjutning 
av gång- och ledskena med cementbruk 
bildades ett fast underlag av stor tyngd 
och stabilitet. Ledskenan kunde bytas ut 
oberoende av gångskena. Genom att öka 
avståndet mellan gång- och ledskena 
kunde kurvorna göras lättare att passera. 

V ad beträffar kontakten mellan vagn 
och ledning kom resenären till den upp-
fattningen, att bygelsystemet var rulle-
systemet överlägset främst därför, att by-
geln måste slita mindre än rullen. En in-
tressant omständighet rörande denna 
fråga var, att dåvarande chefen för Göte-
borgs spårvägar, ingenjören J Sig;frid 
Edström - scim då inom kort blev chef 
för Asea - uttalade sig för bY'gel, ehuru 
han själv hade konstruerat en typ av 
rulle, som kommit till användning vid 
Södra nätets i. Stockholm elektrifiering år 
190!. 

Det allmänna omdömet från den ärade 
resenärens sida blev, att spårvagnarna i 
Stockholm fullkomligt kunde uthärda en 
jämförelse med de utländska, i det de 
voro fullt ut lika ändamålsenliga, rym-
liga och prydliga samt dessutom utan 
gensägelse solidare byggda och mycket 
bättre underhållna och putsade. Särskilt 
framstodo de öppna vagnarna i Stock-
holm såsom varande synnerligen trevliga 
och praktiska. 

IIS 



Personalen i Stookholm tålde även gott 
en jämförelse med utlandets. I fråga om 
hövlighet och tillmötesgående kunde re-
senären ej finna, att de egenskäperna 
vöro mera utvecklade där ute än hos oss, 
däremot ansåg han, att stockholmarna 
hade större pretentioner och voro svårare 
att vara till lags än stadsbor ·på många . 
andra ställen. I snygghet och prydlighet 

var personalen i Stockholm bland de 
bästa. Däremot brast det i fråga om be-
stämdhet och livlighet, vilket förhållande 
föroes på den svenska sävlighetens konto. 

Berättelserna utmynna i ett livligt till-
styrkande av den elektriska driftens in-
förande vid det egna företaget dock un4 

der förutsättning av ett rent luftlednings-


