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När man börjar prata med f. d. kontrollören 

Oscar Ohlsson. om gamla spårvägsminnen, så 
halkar ta,let omedelbart in på den gamla ång
spårvagnen. 

Redan 1894 i april började jag som putsare vid 
södra bolaget, säger herr Oohlsson, odh det be
tydde, att jag fick ta hand om den skötsel av 
ångvagnen som inte kom på förarens lott. Nir 
vagnarna började komma in på kvällen vid 23
tiden, fick jag med trassel och fotogen putsa vau 
som skulle putsas och för övrig t håHa maskinen 
ren odh fin. Egentligen skUllle putsa rna hål'la på, 
tiLls det blev dags att sticket fyr på morgonen, men 
det hände nog ibland , att man slumrade in ett par 
timmar, sedan man varskott nattvakten för stal
let att Sltöta på om någonting skulle hända, och 
med händelse av detta slag menade man då när
mast besök av tra.fikchef Sundblad, som på hem
väg från något sammanträde på Pelikan eller nå
got anna,t av Söders näringsställen hade energi 
över att göra besök i stallarna för att se, att alle 
man var på sin post. Och det var inte läbt att 
lura honom, alth"aminst när det gäHde maskinerna, 
för Sundblad hade varit övermaskinist, innan 
han blev trafikchef. 

N är ångspårvagnarna började trafiken på Sö
der 1887, hade eH par vagnar köpts från Tysk
land, men de övriga til,lverkades hos A,tlas Diesel. 
Det var vagnar med högtryckspanna på IS atm. 
och maskinstyrkan var ungefär 75 ind. hkr. Det 
behövdes kraftiga don för att forcera Brunns
backen, och även en del av backarna längre upp 
på Hornsga,tan krävde starka maskiner. 

Angvagnarna skulle egentligen rymma 45 per
soner, men när publikti.!1gången var stor, så kun
de konduktören plooka på ända tirll 70 stycken, 
ooh denna välvilja förklaras därav, att han hade 
provision på inkomsten. Den var ju inte så fet, 
men gick i alla fall upp till 8-10 kr. i måna'den, 
och det blev ju ett inte så föraktligt tillskott för 
en person med 70-80 kr. i månaden. När jag 
tiJ,iträdde pla,tsen som putsare 1894 hade bolaget 
10 ångvagnar och I I maskiner. 

Första tiden hade jag som putsare en lön av 
58 kr. i månaden. Den steg til,l 65 kr., när jag på 
hösten blev putsarbas, och när Te Sundblad fram 
på vintern kom och sa', att jag skulle ut i trafi
ken, så fick jag som fridagsavlösare 90 kr. i må
naden, och som ordinarie förare 1896 100 ,till 110 
kr. oj månaden. Det ansågs vara en god lön på 
den tiden, men Om man tar hänsyn till ansvaret 
och arlbetet, så gjorde man nog skäl för pen
garna. I värsta fall kunde en arlbetsdag räknas 

Oscar Ohlsson. 

från Id. 5 på morgonen till kl. I på natte{1. F ö
rarna hade ju att själva utföra vissa reparatio
ner, såsom packning av ·boxar, utbyte av broms
klotsar o. s. v. Amnars var arbetet uppdelat på 
så sätt, aU vagnarna kördes ut vid 1/27- 7ctiden, 
ooh sedan pågick tjänstgöringen till 1/212, och un- . 
der den tiden fick man P~l bästa sätt sticka emel
lan med en smörgås eller annat ätbart. Min kon
duktör och jag bmkade' t. ex. tildrhandla oss för 10 
öre kokt potatis på utskänkningsstället Lejonet på 
Brännkyrkagatan, och i en kryddbod köpte vi en 
sill. Den la' vi med papper och aliltsamman;; på 
fyren vid RagvaldsgataJll, så när vi kom fram till 
SI ussen, så var det klart att äta sill i kapprock 
och potatis . Mellan 1/212 odh IS var vi lediga, och 
sedan jobbade vi till kl. 19.30. Nästa dag pågick 
arbetet mdlan utryckningen och k,1. 1/29 . Sedan 
hade vi ledigt tiH kl. 12, därefter arbete mel,lan 
12-15, ,Iedig'het mellan 15-19.3° och därefter 
arbete till dagens slut. O. s. v. 

Jag tror inte, att bolaget åtminstone under de 
första åren gjorde några förtjäns,ter på ångvag
narna. De var ju rätt kostsamma apparater, som 
drog mycket bräns,le, och underhållet kostade 
också stora pengar, vilket inte minst berodde på 
att rälsen var dåEg. 

Med hänsyn t~ll den backiga linjes träckningen 
gällde det att ständig.t 'ha prima fyr. Vi lade på 
koks vid Honnstull ooh vid Slussen. Om man nå
gon gång glömde bort den saken, så kunde det 
ha rätt dystra konsekvenser. Jag råkade själv en 

.gång ut för mallören aut glömma fyra på på väg 
från HornstUlll då det inträffade ett fel .. som jag 
måste klara av, och när jag sedan var på väg 
från Slussen tiLl Horn5>tuJ,J, så räckte inte trycket 
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Det fordrades en järnfysik att vara föra re på den tiden 
plattformarna voro öppna . 

till för att forcera backen mellan Ringvägen och 
tullen. utan jag fick låta vag;nen rulla tiHbaka in 
på stationsområdet, för 3Jtt den inte skul.le stå ooh 
hindra nästa tur. Sundblad fick syn på vagnen, 
och när harn upptäckte, var skon k,lämde, fick jag 
en rungande örfil , odh så sa' han: »Det trodde 
jag inte Oscar om.» Sedan blev det två dagars 
avdrag på lönen, vilket offentligt anslogs på verk
stadsdörren. Man kan just inte säga, att dessa 
anslag väckte något medlidande hos kamr3Jterna, 
utan var det någon stackare som å~te d·it, så blev 
han ytter,ligare begabbad. 

Den IS november 1901 körde jag in min ång
vagn för sista gången. Den gick då bara mellan 
Ringvägen och HornstulJ, sedan sträckan Slusse11 
-Ringvägen elektrifierats. Passagerarna fick 
alltså byta vagn vid Ringvägen. De gamla ång
vagnarna skingrades. En hamnade i Bofors, en 
annan på Gotland och en tredje dök upp som 
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Kontrollör Ohlsson sin krafts dagar. 

»villa» i Stadshagen, där den tjänstgjorde som 
sommarnöje i flera år. Resten skrotades ner. 

När ångspårvagna'rna sjöng på sista versen, 
fick vi under fridagarna öva på 'de elektriska vag
narna, -så när ångvagnS'trafiken var slut, gick vi 
över till de elektri ska spårvagnarna. Någon 'läng
re u1tbildning var det inte tal om, utan vi fick på 
en 8-10 timmar sätta oss in i de nya märkvär
digheterna så gott det gick, och sedan var det att 
ge sig iväg på egen hand. En stor nackdel med 
övergången ,till spårvagnarna var emeNertid den. 
att lönen reducerades ,från kr. I ro till 80 kr. per 
månad för aH det skU'lle bli samma avlöningsnor
mer för alla, som tjänstgjorde på vagn. Efter un
derhandlingar ·lyckades vi senare ta ifatt den för
lorade lönen . odh 1907 minns jag, att jag hade 
145 kr. i månaden. 

Förartjänst på dessa oskyddade vagnar var 
onekligen ett hundgöra. På ångvagnen var det åt
minstone varmt på ryggen från pannan, men på 
de elektriska vagnarna var det lika k3Jllt runt om. 
På ångvagnen höl! bolaget förarna med päls på 
vintern, men det var sällan den användes. Den var 
ganska tung ooh besvärlig att röra sig i. 

När jag började i eleJ<,triska driften hade jag 
först vagn nr T I , och det var en ovanligt besvär
lig krabat. Den skenade ofta, men jag förstod mig 
räM gott på den, och även om jag en gång var nära 
att köra över en gubbe med en dragkärra, så klara
de det sig i alla fall utan några olyckshändelser. 
Naturl1gtvis sade jag tiII hurdan vagnen var, och 
att den skulle ändras, men det blev aldrig något 
gjort M den, så länge jag 'hade den, och när nå
gon av mina kamr3Jter skulle köra den, blev han 
alltid varnad : »Hör du, det här är Olles vagn, 
akta dig för fasingen! » 

Annars mås te jag säga, att de första vagnarna 
var ovanEgt säkra för att inte ha mer än 35 häs
tars motorer. Även i besvärliga backar kunde man 
ta en annan motorvagn på släp, något som inte 
alltid gick med de först ,tillkomna A 8:na. 

När direktör Hjortzberg kom över till södra bo
laget 1906 blev jag 'Strax därpå befordrad ti 11 
kontroHör, och som sådan tjänstgjorde jag i nära 
30 år och avgick med pension I jan. 1937. Under 
sista åren var mina hen klena, så att jag fick 
tjänstgöra på kontoret från 1930-1937. 

Om hr Ohlssons ben inte är så mycket att 
hurra för, så är dock humöret prima, och särskilt 
när talet kommer in på gamla tider är han i sitt 
esse. De äro g'lada gossar. de gamla spårvägarna! 

Wö.iar . 
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