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Det är ett förunderligt gott virke i gaml a spå r
vägare, det konstaterar man varje gång, man 
träffar en gammal pensionär, och i synner
het när man träffar f. d. vagnmästare Olof 
Ljunggren. Han fyllde 85 år för inte så länge 
sedan, men det kan man sannerligen inte se på 
honom. Han är pigg och rörlig och har alla sin
nen i gott behåll. Egentligen är det ganska märk
ligt med denna livskraft. Man tycker, att så som 
de gamla har fått slita och stå i både bittida 
och sent under arbetsförhållanden, som många 
gånger var långt i från idealiska, så skulle det 
tagit knäcken på dem för länge sedan, men så
dant kanske härdar. 

För att återgå till Olof Ljunggren så föddes 
han r858 och kom till spårvägen r884 vid 26 års 
ålder. Han var konstapel vid Vendes Artillerirege
mente, men när han räknade ut, att han skulle 
kunna bli befordrad till sergeant tidigast nä r han 
uppnått 46 års ålder, tyckte han inte det var 
någon framtid splats att skryta med, och när 
sergeant Olsson vid samma regemente blev stall
mästare vid Spårvägsbolaget i Stockholm, så 
övertalade han denne att försöka ordna någon 
anställning där, och det gick bra. Han var häst
skötare en månads tid med en lön av 60 kronor 
i månaden och blev sedan befordrad till foder
marsk, men eftersom det ingick i direktör Brun
skogs principer att inte ge någon löneförhöjning 
förrän efter ett års anställning, så fick han vänta 
så länge, innan han fick en tia påökt. 

I 20 års tid hade herr Ljunggren med hästar 
att göra, och det var betydligt trevligare arhete 
än när han senare under 24 års tid som 
vagnmästare hade på sin lott att svara för en 
del av den elektriska vagnparken. Det var ingen 
sinekur att vara fodermarsk. Det gällde inte 
bara att se till , att utfodringen sköttes ordent
ligt - det var som vi av tidigare veteranbe
rättelser sett inte små fodermängder, som spår
vägens hästar satte i sig - utan han var också 
ansvarig för att hästarna skulle vara selade i 
god tid och placerade med huvudena utåt gån
gen, så att utryckningen kunde ske tillräckligt 
snabbt. Det var att ligga i från kl. 5 till kl. 24 
ena dagen och från kl. 9 till kl. 2r den andra 
dagen med sammanlagt 2% timmars rast per 
dag. Då hade hästarna det betydligt lindrigare. 
De gick r1/2 timme i taget två gånger om dyg
net och resten stod de på stall. 
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Vagnmästare LJlmggren 	 och hans son Carl beskåda 1lågra 
vackra liljor. 

Att de gamla spårvägshästarna naja, de 
var för resten inte så lastgamla, de var i regel 
5 · år, när de kom till spårvägen, och stannade 
där i genomsnitt 6 år - var ganska stora indi
vidualister har tidigare skildrats i dessa spalter. 
Herr Ljunggren kan berätta om ytterligare ett 
par sådana fall. En häst hade till specialitet att 
smita ut på Tulegatan varje dag antingen han 
var bunden eller lös, och där ställde han sig utan
för ett magasin . Var det någon som glömt 
stänga dörren, så klev han in, men annars stan
nade han kvar på gatan, och ingen makt i värl
den kunde få honom därifrån förrän han fått en 
pilsner. När han väl fått den, var han from 
som ett lamm och lät sig bindas . En annan häst 
var också att räkna till bohemen. Hans specia
litet var att gå omkring i spiltorna hos de andra 
hästarna och ta del av deras fodergivor, ty han 
var ett matvrak av stora mått. Men så kom man 
på ett sätt att få honom att hålla sig stilla i sin 
egen spilta. »Professorn», d. v. s. den som hade 
hand om sjukstallet, lade en våt trasa om benet 
på honom, och då trodde han antagligen själv, 
att han hade ont i benet och inte borde gå, utan 
höll sig stilla och lugn. En tredje häst kallades 
för »Aftonbladet», och när direktör Hjortzberg 
kom till spårvägen och alla häs tar skulle ha 
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namn, blev detta hans »ordentliga» namn, som 
stod på namnskylten och allting. Anledningen 
till detta smeknamn var den, att han blev full
komligt vild, när han hörde tidningspojkarna 
på Norrmalmstorg ropa ut Aftonbladet. 

Att törsten var en framträdande egenskap hos 
en hel del av den gamla stallpersonalen har tidi
gare berättats, men några direkta konsumtions
siffror har ingen av de förut intervjuade vetera
nerna kunnat prestera. Herr Ljunggren berät
tar emellertid, att »Krubbitaren» - namnet kom 
sig naturligtvis därav, att han hade krubbitarna 
omhand - drack minst en liter brännvin om 
dagen, men det kunde ingen märka på honom. 
Hans hustru drack för övrigt minst lika myc
ket, så det måtte ha varit ett snyggt par! 

En annan herre ringde vid ett tillfälle på en 
stolptelefon, som var upprättad mellan bolaget 
och hans bostad, och berättade med stor rörelse, 
att han inte kunde komma till arbetet därför att 
han befann sig långt, långt ut i skärgården och 
hade missat båten, och det skulle dröja en god 
törn till nästa lägenhet. 

En särdeles herre, fastän inte i alkoholistiskt 
a vseende, synes hovstallveterinären Areschoug 
ha varit. »Han var så rädd för hästar som fan 
för trumman », för att citera herr Ljunggren, 
och när han skulle känna hästarna på benen, 
skedde det inte sällan med käppen, men inte 
desto mindre var han anställd vjd hovstallet, där 
han bl. a. hade en fri bostad på 7 rum och kök, 
och vid Karlberg. Aven Rörstrands fabriker an
litade honom liksom en del smååkare, men de 
senare brukade han inte' ägna sig åt själv, utan 
dit skickade han den nyssnämnda »professorn». 

Herr Ljunggren berättar också, hur det gick 
till, när den i dessa spalter tidigare skildrade 
förrådsförvaltaren A. Jansson kom till spårvä
gen. Herr Ljunggren var inne på kontoret och 
i samma rum var också stallmästare Olsson och 
hans hustru. Unge Jansson kom in stilla och för
synt som alltid och frågade, om det möjligen 
fanns, någon plats åt honom vid spårvägen. »Det 
finns ingen plats», skrek stallmästaren ganska 
barskt, varpå Jansson artigt tackade och gick. 
När han kommit utanför dörren, sade fru Ols
son: »Vet du, den där pojken tyckte jag såg så snäll 
och hygglig ut. Kan du inte göra något för ho
nom:» - »Ljunggren, kalla in pojken igen», sa 
stallmästaren. Jansson blev inropad. - »Har du 
något betyg ?» - »Ja, men jag har bara betyg 
från skolan för jag har inte haft något plats 
förut.» - StalJmästaren tog betyget och läste. 
- »Ja, det var ju ett grant betyg det här. Du 
kan börja i morgon kl. 7.» - Så kom Anders 

Jansson till spårvägen och alltid, när herr Ljung
gren senare ' träffade fru Olsson, brukade hon 
fråga: »Nå, hur är det med min pojke då? Det 
var sannerligen en pojke. som hon fick heder av! 

Att det kunde vara litet si och så med sakkun
skapen även hos mera framstående personer in
om företaget vittnar följande episod om. Det var 
en kall vinterdag, då den ena vagnen efter den 
andra togs hem på grund av varmgång, då en 
s. k. ingenjör - namnet gör ju detsamma, han 
har för resten lämnat bolaget för länge sedan 
kom in till vagnmästare Ljunggren och frågade: 
»Vad är meningen med det här, den ena vagnen 
efter den andra kommer ju hem?» - »Jo de har 
gått varmt», svarade Ljunggren. »Hur kan en 
vagn gå varmt i dag, när det är så kallt? » 

Herr Ljunggren började sin tjänst vid huvud
stationen och flyttade sedan över till stallanlägg
ningen på Kungsholmen, när den kom till. Ar 
1904 kom han åter till huvudstationen som vagn
mästare och såsom sådan låg han i selen till~ 

han fyllde 70 år, då han blev pensionerad. I 
herr Ljunggren hade den gamla pensionskassan 
under 14 år en samvetsgrann förvaltare, och 
när han 1907 skaffade sig en jordbit ute i Flysta 
och byggde sig en sommarstuga, togs hans 
tjänster där i anspråk för kommunala angelä
genheter. 1917 flyttade han ut till Flysta för 
gott till en villa, ' som hans son ritat åt honom. 
Denne son led under 9 års tid av så svår led
gångsreumatism, att han inte kunde röra mer 
än huvudet, och ritningen utförde han på milli
meterpapper genom att hålla pennan i mun. Ar 
I928 drog sig Olof Ljunggren tillbaka från 
tjänsten med pension från en 44-årig tjänst vid 
spårvägen, och det förtjänar nämnas, att han uno 
der dessa 44 år inte var borta på grund av sjnk-

Det skulle ha blivit duktigt med jordgubbar om det inte varit 
så förskräckligt torrt. 
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dom en dag. Herr var 70 år, 
när han fick pens lOn, men som den verksamme 
ande han hans kära Olofs
borg den som han öst ur sedan dess. 
Här har han ett hopplös 

en vid 
intervjuarens besök dignade av kart, och vinbärs
och 

gula 
till den största 

utan 
plocka 

en verksam man att 
och att jag är så 

är, beror nog inte bara på att Jag 
tr.,,·cr.Lct" att leva ett sunt liv, utan att jag 

också dar har haft den här 
biten att pyssla med.» 

vi gått en 
slår vi oss ner och 

de kaffebord och sedan tar vi oss var sin pris ur 
den stora trädosan, 
stimulantian en alldeles 
pratar vi Man har mycket att be-

och 44 år i ett så 

Wöjar. 




