
En grupp stallpersonal r 895. Hr Jansson står i övre raden till vänster om lyktan . 

Veteranerna berätta 

När numera pensionerade förrådsförvaltaren Anders 

Jansson i april 1892 som Is-åring började vid »Norra 
bolaget», var det i egenskap av utridare, d. v. s. han var 
en av de 25 pojkar, som hade till uppgift att rida ut 
hästarna till avlösningsplatserna och hämta hem dem 
därifrån. 

Sedan steg han i graderna undan ·för undan. 1895 blev 
han gårdsdräng, d. v. s. han skulle hålla rent på gårdarna 
och utföra småkörslor. Det höll han på med i ett år och 
avancerade så till extra hästskötare. Ordinarie sådan 
blev han året därpå för att ytterligare något år senare 
befordras till fodermarsk, och i denna befattning blev 
han stallavdelningen trogen, ända tills elektrifieringen 
genomfördes, och han flyttades över till verkstadsför
rådet. 

Vi hade 353 hästar, när jag kom till bolaget, berättar 
herr Jansson, men antalet hade växt till 753, när elektri
fieringen började. Vi hade avlösningsställen vid Roslags
torg för ringlinjen, vid Gustav Adolfstorg för den ena 
Kungsholmslinjen och vid Hötorget för den andra, vid 
Norrmalmstorg för Djurgårdslinjen, för Östermalmslin
jen vid hörnet av Biblioteks- och Humlegårdsgatorna 
och för linjen till Haga eller Nya kyrkogårdslinjen, som 
den också hette, var avlösningen vid ändpunkten i hör
net av Tegnergatan och Stora Badstugatan.. Det var or
der på att ridningen skulle ske i skritt, och det gjorde 
den nog också i regel, när vi red ut med hästarna, men 
på hemvägen hade hästarna själva bråttom, och det var 
svårt att hålla in dem så det hände nog - särskilt om 

det var lite skumt - att det blev både trav och galopp, 
och eftersom vi var flera pojkar i sällskap, blev det ibland 
kappridning. Sådant straffades emellertid med löneavdrag 
med 2 a 3 kr., om det upptäcktes av höga vederbörande. 

En häst på ringlinjen t. ex. gjorde ett varv på 45 mi
nuter. Sedan fick han stå över till nästa vagn och fick 
på så sätt 5 minuters vila, innan andra varvet bör jade. 
Efter detta fick han sedan ta igen sig ett par timmar i 
stället. 

Det var en rätt ansträngande arbetsdag vi utridarpoj
kar hade. Vi började ena dagen kl. 7.15 och höll på till 
framåt 14-15, ibland till 16. Sedan var vi lediga till 
kl. 14 nästa dag, men därefter fick vi också ligga i till 
kl. 24. Någon särskild matrast under den tiden hade vi 
inte, utan man fick slänga i sig en bit, medan man vän
tade på hästbytena. 

Dagsprogrammet i stallet började med att nattvakterna 
avlöstes kl. 6. Sedan följde vattning och rengöring, och 
hovslagaren synade alla hovar, så att inga hästskor var 
lösa eller tappade, och att allting var all right, då tra
fiken började. Vintertid gällde det att sätta på nya brod
dar, när någon ramlat bort. Så följde första utfodringen 
med havre och sedan ryktning och upputsning, varvid vi 
alltid började med de hästar, S0111 först skulle ut. 7.15 
till Yz8 gick de första vagnarna, och då skulle hästarna 
vara klara. Sedan följde dagens häs tbyten och utfod
ringar mellan dem. Hästarna fick havre 5 gånger om 
dagen, därav en gång blandat med vetekli och de övriga 
med hackelse. Hö fick de bara som nattfoder. Det gick 
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åt ungefär 2 liter gröpad havre åt gången, så man för
står, att det blev rätt respektabla kvantiteter per vecka. 
Höet levererades aven kyrkvärd Andersson i Akers
berga, SOI11 sedan hade sina underleverantörer, och pri
set var ungefär 5-6 öre kilot. Havren levererades av 
spannmålshandlaren Gustav Olsson, som fick 7-8 öre 
kilot, och kliet tog vi från den gamla kvarnfirman Wenn
berg & Ramstedt. Tidigare hade varje hästskötare 12 

häst<lJr på sin lott, men det var lite för mycket, och när 
jag kOI11 till stallet, hade antalet gått ned till II, men 
under sista tiden hade varje man bara 10 hästar att 
sköta. Sammanlagt var det 50 personer, som hade hand 
om de 353 hästarna. Kl. 24 avlöstes hästskötarna av 5 
nattvakter, som sedan ansvarade för stallet till kl. 6 på 
morgonen. Därför skall man emellertid inte tro, att natt
vakterna bara hade 6 tim. arbetsdag, utan på dagarna 
fick de ta emot hö och havre och distribuera ut det till 
de olika skulluekorna, så någon normal arbetsdag kan 
man knappast säga att vakterna hade. 

Ja, så ungefär gestaltade sig livet i stallet året runt, 
och söndagarna skilde sig från vardagarna endast där
igenom, att vi fick sova en timme längre, därför att tra
fiken då började en timme senare. När vi 1894 fick 2 

fridagar per månad, ansågs det vara en stor framgång, 
och för att dessa fridagar skulle bli ännu värdefullare, 
fick vi låna en s. k. fribricka, som berättigade en att åka 
fritt på spårvagnens främre plattform. 

Ett par gånger på sommaren brukade vi stallpojkar 
företa en gemensam utfärd till dåva·rande Lidingöbron 
för att meta. Vi gav oss iviig, när vagnarna kommit in 
på natten, och vägen togs över Östermalm och Ladu
gårdsgärde förbi Värtan. När vi kom fram, hade brovak
ten för länge se'n gått hem till sitt, varför vi utan några 
besvär med bropengar plankade över det höga stängslet 
och tillbragte ett par tre timmar ute på bron under skämt 
och glam. Vi kalasade på vad vi haft med oss, och med 
fiskafänget blev det just inte mycket bevänt. När klockan 
nalkades 5 på morgonen, gällde det att hålla skarp utkik 
mot Torsviksbackarna, ty därifrån kom vakten, och så 
snart han blev synlig, stack vi iväg hemåt. Hade han 
fått tag på oss hade vi måst betala 5 öre i broavgift, och 
det hade ju gått både vår ekonomi och vår ära förnär. 
När vi sedan kom hem, var det att börja tjänstgöringen 
på vanligt sätt, och om man också var så trött, att man 
vinglade till på hästryggen, så hade man i alla fall haft 
en genomrolig vaknatt. 

Ett evenemang som för oss pojkar var mycket efter

traktat var att få rida de hästar, som behövde komma ut 
på grönbete, till Näs egendom i närheten av Akersberga. 
ci rka 3 mil från Roslagstull. Sådana ritter företogs van
ligen tre gånger under sommarens lopp, och de hästa r 
som togs ut var sådana som stått i sjukstallet en längre 
tid och som ansågs behöva få lite landsluft för att bli 
fullt återställda. Endast de äldsta och starkaste pojkarna 
kom ifråga för dessa färder, för det gällde att hålla reda 
på tre hästar och samtidigt hålla jämn fart med »Iiv
kusken» Calle Johansson, som åkte i vagn och älskade 
att köra fort. Nu var det minsann inte förbjudet att rida 
fortare än skritt, och det bidrog na.turligtvis till färdens 
t j usning. Vi brukade ge oss iväg kl. Y, I på natten, sedan 
vi i all hast ätit en smula. På stora vagnen åkte stallmäs
taren eller ibland förste fodermarsken som befälhavare, 
hovslagareförmannen och en gång, då jag var med, en 
hästslaktare. En av hästarna hade nämligen ute vid 
Akersberga skadat sig så svårt, att han måste avlivas. Vi 
var 8 pojkar med vardera 3 hästar. Skjutsen åkte före 
och efter kom pojkarna i rad. Det var ljuvligt att rida 
genom den ljusa, vackra sommarnatten, och vid 3-tiden 
var vi framme vid det första raststä1\et, Ensta gästgi
varegård i Täby, där vi vilade en timme och fodrade häs
tarna och oss själva. Sedan fortsatte färden, och nästa 
rast gjordes vid Rasens källa, där både hästar och folk 
vattnades. Rasten blev emellertid inte långvarig, för so
len steg allt högre, och värmen började kännas. Så br 
det iväg igen, men nu var både pojkar och hästar trött". 
och det gick inte så fort som förut. Vid Y:;7-tiden på 
morgonen var vi framme vid Näs gård, och det kändes 
skönt att få komma ned från hästryggen. 

Vi badade i saltsjön, kyrkvärden bjöd på mat, och se'n 
sov vi pojkar bort ett par timmar i det nyinkörda höet 
på skullen. Vid Is-tiden var det klart för hemfärd, och 
då hade hovslagaren sett till hästarnas hovar. Det var ut
vilade och ganska ystra hästar vi nu fick rida på, och 
hemfärden gick i raskt tempo med ungefär samma vilo
pauser som under utfärden. Det var en skara trötta och 
hungriga pojkar som på kvällen återvände till stallarna 
efter en spännande 6-mila.färd på hästryggen, men ingen 
såg annat än karsk ut, när han red in genom grinda,rna, 
för det gällde att imponera på de hemma varande, som na
turligtvis var ganska avundsj uka. Första och sista turen 
på sommaren var inte så ansträngande, ty då behövde 

En grupp stallpojkar, årgång 1900. 
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Här förestår ett hästbyte vid Tegnergatan. 

mali oara rida i den ena riktningen och fick åka i vagnen 
den andra. 

En ordinarie utridarpojke hade en lön av 50 kr. i 
månaden, och det enda han fick i klädväg från bolaget 
var numret i mössan. De extra pojkarna hade under 
min första tid 1 kr., som året därpå höjdes till I: 25 för 
varje vardag, 0111 det fanns någon tjänstgöring, annars 
fick man gå ledig. På söndagarna betalades I : 50, och 
då fanns det alltid tj änstgöring på grund av de många 
extravagnarna på Djurgårds- och Hagalinjerna. En 
extra hästskötare fick rycka in, bara när någon ordi
narie var sjuk, och det vill med andra ord säga, att han 
kunde få gå ledig flera dagar meJlan påhuggen. Han 
hade I: 75 a 2 kr. per dag. För en ordinarie hästskötare 
var månadslönen 65 a 80 kr. med två fridagar per må
nad, för fodermarsken 90-100, och sta11mästaren hade 
den ståtliga inkomsten av 200 kr. Personalen ute på lin
jen hade fria kläder, och det hände ofta, att staJlpoj
karna köpte gamla kappor för ett par kronor stycket av 
sadelmakarförmannen, som hade hand 0111 beklädnads
förrådet. En liten kärkommen påspädning av lönen var 
de grati fikation er, som delades ut ibland. T. ex. när ut
ställningen 1897 var slut, och bolaget konstaterat, att det 
tjänat en massa pengar på utställningsbesökarna, fick 
personalen en slant per mall. Det var också vanligt, att 
julpengar delades ut, och då fick pojkarna 3 kr., häst
skötarna en femma och förmännen en tia. 

N ågon lön under sj ukdom fick man inte, utan var 
t. ex. en ordinarie hästsköta re sjuk, fick en extra rycka 
in, men skillnaden i lön fick den ordinarie hästskötaren 
behålla. Det kunde ibland bli ända till 75 öre om dagen. 

Det systemet hade för mig den sto ra fördelen, att när 
jag 1898 exercerade beväring, så fick jag på detta sätt 
ett överskott av 25 öre 0111 dagen, som ju på den tiden 
var en mycket ståtlig summa för en beväring. Sjukkassa 
fanns redan vid denna tid inom bolaget och i denna in
skrevs man genast man blev ordinarie. Fri läkare och 
medicin erhölls även av bolaget. En hjälpfond, »Perso
nalens gemensamma kassa», fanns också, och därifrån 
kunde personal, som varit långvarigt sjuk, erhålla mindre 
bidrag. Ä ven änkor efter personal erhöJl understöd från 
denna fond. 

Idrottsintresset har gamla a,nor vid spårvägen; redan 
år 1893 hade vi pojkar s. k. romerska ringar och trapets 
uppsatta und er bron till höskullen i Nya stallet, och där 
gjordes många fina tricks meJlan turerna. Tyngdlyftning 
började bli på modet vid denna tid, och ett par år senare 
bildades en atletklubb med en del yngre hästskötare och 
de större pojkarna som medlemmar. Vi skaffade oss en 
bra uppsättning av kulor, hantlar och kulstänger av 
gjutjärn, som brukades på den tiden, men bristen på 
lämplig loka,l var svår. Vi hade först en liten skrubb i 
stallet men hade oftast våra övningar på bakgården vid 
lämpligt väder. Senare lyckades vi få hyra en källar
lokal på Badstugatan, där vi tränade ett par gånger i 
veckan, men redan efter några månader måste vi flytta 
därifrån, då varken huset eller hyresgästerna tålde vid 
de svåra dunkningar, som våra tunga kulstänger åstad
kom. 

Möjligheterna till studier var på den tid en inte så goda 
som nu, då kurser och studiecirklar finns så gott som 
inom alla personalgrupper. När jag fått befordran till 
förman i stallet, ansåg jag, att jag borde förkovra mina 
kunskaper och sökte därför in i Borgarskolans kvälls
kurser, först i lägre och senare i högre avdelni ngen. 
Ämnena var räkning, bokföring, svenska och tyska språ
ket. Det var mycket svårt att klara lektionstimmarna, 
helst som man inte var ledig mer än varannan eller var 
tredje kväll, men genom tillmötesgående och byte med 
kamraterna klarade jag det mesta. Jag hade emellertid 
stor nytta av detta, i all synnerhet då jag senare blev 
utsedd tiJl kassör och bokförare i Spårvägens Pensions
kassa. 

När tiden på allvar närmade sig, att den elektriska 
driften skuJle börja , var det nog många, i synne rhet 
bland de äldre, som gruvade sig för hur det skulle gå 

T. v. Nr 100 Drott i sin krafts dagar. 


Ovan. Hans gravsten (teckning av ing. John H edström) . 
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med deras vid till den nya 
driften. Det fanns ju en hel del personer på 60 år 
och som vant I i 20 år eller 
mera. Men det hela ordnade 
behövde utan alla fick nya Tack vare 
att de nya vagnarna var försedda med mycket metall- och 

ingsb{$lag, fick de äldsta gubbarna som 
mässingsputsare och några som natt- och portvakter. De 
yngre och medelålders fick ut i Alla 
dessa skulle in och visas för dåvarande V. d. kapten 

som va'r mycket noga med att åtminstone 
konduktörerna inte de nya, fina vagnarna. 
Det att, då han vid ett sådant tillfälle en 
man, som betydligt avvek från det manliga idealet, han 
vände till den närvarande trafikrnästaren Kalle G. 
och sade: skriv upp att den mannen 
alltid skall som förare.) 

Men låt oss återvända till stallet! A v hästarna var 
även i vanliga faU en del sjuka, man fick i allmänhet 
räkna med en 5-10 %. När det epidemier, 
var antalet sjuka större. Det felet var, 
att hovarna och att senorna i underbenen över

och då fick hästarna stå med hovarna i 
vatten eller inlindade i våta Kvarkan var en 

åkomma. Den botades med brännvin, som 
recept. De hästarna flyttades över till 

som sköttes av När 
var det en som hette Andersson, 

som var Men i medikamentförrådet ingick 
också en svart flaska innehållande kloroform och andra 
starka och sedan Andersson en en. klunk 
ur den flaskan i stället för ur han. 
En som hette Johansson ärvde både u,-'.o.UUH',," 

Dessa gubbar var för mycket duktiga, när det 
gällde hästsjukdomar. hade emellertid en vete

som var den högsta 
sjukstallet, och som sådan 'J-"~"",J 
hovstallveterinären 

Sammanhållningen mellan stallpersonalen var 
man måste att satte en mörk 
på arbetsförhållandena. Före direktör Hjortzbergs tid 
brydde man inte så mycket om stallet. Direktör Brun

kom aldrig än till där han stan
nade framför tavlan med numren på alla de sjuka häs
tarna, och sedan han skakat på huvudet ett par 
återvände han till kontoret. Hjortzberg däremot kunde 
dyka upp var som och seda·n han på stående fot 
avskedat stycken för fylleri, blev det mera fason 

det hela. 
Det var en rätt livlig också hästarna. 

De vid c:a 5 års ålder, då de var fullt utväxta 
och vana vid arbete. Sedan behöll dem i 
i 8 varefter de såldes. Det var vanligen en 
hästhandlare Johansson i som stod för 

men ibland var behovet så stort, att han 
ibland inte kunde det ensam, utan man måste köpa 
på annat håll. Det var ·inte svårt att avyttra en spår

ty skötseln var god, och så hade hästen fått 
lära att hugga i, när den skYf\1tade en backe. 

En veteran bland 	 var nr lOO Drott, 
som tjänade i I6 år. Han blev med åren allas 

och när han skulle var det en 
som köpte 	 lät hon be

grava honom ute vid i där ännu en 
gravsten med inskriptionen ::oNr lOO Drott» finns kvar. 
Djurvänliga damer gjorde för övrigt då och då visit i 
stallarna och smusslade till häst<!Jrna godbit. Häs
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tarna var individer med vissa 
och de hade ibland sina små 
a<!lnan häst tyckte t. ex. om en snus och visade också 

när den kom åt. 
det var från hr ungdomstid 

och en viktig men för alltid förgången period i 
historia. 

1940 pensionerades hr efter 48 års trogen 
och nu njuter han sina mödors lön i egen villa i 

Spånga, där ha<!l odlar sin kål och sköter sina fruktträd 
och för njuter den ålderdom, han så red
ligen 

Wöjar. 

Klubbafton. 

hade den 20 april anordnat en 
afton i klubblokalen. Huvudpunk

nr'')P"!':lnlm,~t voro dels en av 01 

och SS närmaste framtidsplaner 
aven »studieresa» i 

land, som aiö Samuelson en gjorde som teknolog. 
Hr Claes Gille violin och vid kaffebordet flödade 
de roliga historierna. 

Dödsfall 
Vagnförmannen Axel Theodor Andersson avled den 

12 1942. Han var född den 7 november 1884, an
ställdes som verkstadsarbetare vid Stockholms Södra 

den 6 juli 1905 och befordrades till 
den 2 juli I912. 
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