
En del av Södra Bolagets personal vid tioårsjubileet 1897. I främre raden märkas längst t. v. banmästare Johansson, 
fröken Tibell (kassörska), kamrer Indebetou, dir. Redtz, Te Sundblad och t. h. om honom h~rr Slndberg. 

Veteranerna berätta 
Om någon till äventyrs skulle betvivla pås tåen

det, att det gamla spårvägsgardet är ett piggt 
och krytt släkte, behöver man bara ställa upp må
larmästare Hilmer Axel Isidor Sandberg som 
bevis. Enligt tillgängliga sifferuppgifter är han 
född 1873 tidigt på våren, men när man ser ho
nom, vill man tro, att det var tryckfel, och att -93 
eller däromkring stämmer bättre. Men när hr 
Sandberg berättar, att han varit med och målat 
spårvagnar sedan -87, så måste man väl tro på 
si fferuppgifterna i alla fall. 

Alltså hr Sandberg var med år -87 ren. Visser
ligen var han bara då en lärpojke, som fick slita 
hund och hunsades av gesällerna, som seden var 
på den tiden . Det var i Södra bolaget, som S. 
växlades in på spårvägsspåret. Dock inte defi
nitivt ty han spårade ur jobbet under 3% år, då 
han var en kronans karl i flottans uniform. Det 
var där han grundlade sin friska hy och lättrörlig
het och han avslutade det hela med en liten tripp 
till Västindien med »Saga». 

Efter detta härliga avsnitt i livet å tergick han 
til! n är ingarna d. v. s. spårvagnsmålandet, och se

dan han -96 gjort sitt gesällstycke, som dock inte 
bestod i en spårvagn utan i en victoria åt disp. 
Neumt.ll1er , han med bryggeriet, blev han -98 fast 
anställd vid Södra bolaget hos den mästare som 
hade målningen på entreprenad och redan -01 h;1

M<i.larmästare 
H . A. r. Sandberg 
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de han avancerat till Så bolaget när var - eller man kanske bör 
var ett för dess vagn tack vare - detta leverne blev sammanhåll

park snygg och och när tiden var inne för god. Vi hängde ihop som ärthalm. 
tog han sina och 

underlydande med till Råsunda, där han den 
1/4 mötte pensionsåldern med 

Under flera han 
och verk-

är en fröjd att höra hr S. beratta om gam
la tider, årtal och namn som att trycka 
på en knapp. När han började i yrket, hade bolaget 

egen må'larverkstad utan en mästare hade 
som vagnmålningen på entreprenad. Och så 
var förhållandet ända till Man höll till i 
den som uppvärm
ningsanordningar, och därför kunde man 1. regel 
inte arbeta annat än månaderna 
tember. Under den delen av 
att hitta något annat jobb. 
då med av droskor, och 
Iykttändare och hade första trakten på 
den som 

Ibland det dock, att en måste 
även under den kalla årstiden, och då fick 

med brinnande 
torkade. 

Man skar just inte guld täljknivar på 
tiden, I896 t. ex. hade en 

45 öre i timmen. 1899 sprang lönen upp till hela 
och även om detta var stors la

58 kronor i 
. att "'''';'Vill''' 

rade mer än 6 Nåja, 
hade det inte så fett den heller. En ordinarie fö
rare hade 110 i månaden och en 
extra 90, och var herrskap mot kuskar
nas 6'\ kronor. Men bojaIlet kunde 

betala mera. 

det otroliga. 
var emellertlG mte sa hö

ga. En halva öl kostade 8 öre och en liter bränn
vin öre att nämna ett par den tiden 
viktiga ty måste att det 
var ett förskräckligt supande. Bolagets initialer 

inte för intet Storsu-
par verkstads personalen 'U tmärk
te sig, och föregick med 

Smeden var Han och »smed
halvan» turade om aH vara fulla. Och den som 

vara a'lltid den 

. _ . sommarn 
ihop mat och dryckjom och gubbarna 
- vi var I4 till en början 
med barn och blomma ii1l TantoIunden, där vi 
fördrev tiden med förhyrd musik och 

också något dobbel och spel. Ibland sam
lades vi en kväll i veckan också, men då hade vi 

tid ty 
timmes frukost och 

I timmes var 10 
timmar, och alltså skulle vi ha haft en halvtimme 
till, men det ansågs, att den tiden sprang vi bort, 
så den fick vi för. 

ett okänt begrepp. 
I906 infördes 7 semester. Den som 

förut ville ha lite ledigt fick fira. Men då fick han 
En gubbar hade för vana att 

måndag, och en av oss må-
också. 

Han grubblade förresten perpetuum mobile 
och lyckades konstruera en apparat, som inte rör

ens med kraftillaste verk
stan kunde åstadkomma. 

som 
så snart man flyttade på dem. Det där sotet för
resten till snusare. Man sig en 
nypa då och då för att klara näsan, och bäst 
som det var, var man Men arbetet som 

var och hets som nu 
tiden. Underarbetet gjordes omsorgsfullt 

mästarn på och 
fernissades tre 

_ emellan. 
djup i som man inte har en anmg om nu. 

Och så mycket krusiduller det var på vagnarna 
! linjer och saker. var 

d.ekorationsmålare Grabow, som komponerat 
vagnarna var mörkt 
Invändigt hade man 

fernissades. Med tiden 
dock h<l.Jil"'''.<l. 

mörk och dyster av koksgaserna, sista 
vi i ljus ek. När 

kapten kom, han också 
vagndekoren liksom allt annat. Han kom förres
ten med tidkontroll och 

Nästan alla gubbarna hade ök
namn. kallades 
vi Kalle Gråten, som gnällde och var ledsen 

Bland förarna kallades en för Biskopen, 
en annan en tredje och en fjärde 
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Kalle Nobel inte att för
och 

i sin ungdom, och 
när han korn i som 
han inte god att tas med. Direktör Redtz 
te fri han heller. kallades för Smålänningen 

när Hin och 
var i man ta det 
Hin drog man en 
suck, och hela verkstan upp till en 
lada på tomten och spelade kort ett 

Ack var ! Men jag sku'lle vilja 
Allt är mera ordnat nu för ti

den. Levnadsstandarden är bättre, och som 
vill kan ett sunt liv utan att uppbära 
gyckel av Men när man som dra
git fram 10 barn 5 av vardera tyc
ker man nog att den nya radio

och hund i stället en 

nu är man pensionerad och har det 
allt en 

l1<nn<:"I,,'f' man 
gamla gardet och pratar bort några 

går den ena den andra. 
man av bara 

att se hur det skall 

Wöjar. 




