
Också en spårvägsveteran 


n minnesgod stockholmare har berättat för 
Spårväg och Buss, hur det var, när den första 
spårvagnen gjorde sin första tur i Stockholm. 
Det är hovkonstgjutare H erml1n Berg11wn, som 
var 8 år gammal, då den märkliga händelse in
träffade, och han skildrar den på följande sätt: 

En dag i juli år 1877, när jag och de andra 
grabbarna i Lilla Qvarngränd 6 skojade rym
mare och fasttagare på Träsktorget (nuv. Ro
slagstorg), fick vi plötslIgt se en syn, som kom 
oss att glömma både att rymma och taga fast. I 
bortre ändan av torget kom liksom ett lusthus 
glidande, klätt i girlander och flaggor och med 
en häst fnmför. Huset kom närmare och när
mare, och vår lek slutade upp. Vi förstod, att det 
var den första spårvagnen, som nu skulle göra 
sin invignings färd, och vi satte av i språngmarsch 
för att få vara med. Vi gjorde försök att hänga 
bakpå, men på spårvagnens bak re plattform stod 
en herre i guldgaloner med handen på broms
inrättningen, förmodligen för att göra ett kraftigt 
ingripande, om hästen skulle sätta av i sken, och 
när vi kom så nära, att vi just skulle gripa tag 
och hänga oss på, så föste han bort oss och hoj
tade på ett språk, som vi inte förstod ett ord av. 
Hästen, som var stark och yster, satte nu upp 
farten, och då fick den guldgalonerade tydligen 
en ide. - Kom då och håll er fast, får ni aka 
med! skrek han. - Det förstod vi ganska gott, 
och alla satte upp l:1ögsta fart, men det yar ingen 
mer än jag som hann ifatt spårvagnen. Jag kun
de klänga mig fast bakpå, och där hängde jag och 
dinglade, tills vi kom fram till första uppehållet 
där nere vid Humlegården mitt för Kungl. Bib
lioteket. Jag gled ner och tog mig en titt genom 
ett av de som jag tyckte oerhGrt stora fönstren, 
och där satt en hel rad med herrar, alla upp
sträckta i cylinderhattar, hög;), som skorstenar. 
Det var spårvägsstyrelsen, som provade det nya 
fortskaffningsmedlet, och den guldgalonerade 
var sedermera trafikinspektören Carl Gunder
sen. Styrelseherrarna stE'g ur och begClv sig på, 
jag förmodar, något sammanträde, och allmän
heten fick stiga på vagnen och fortsätta invig
ningsturen ner till Slussen. Ni kan skriva upp, 
att man v:u en redig matado:" bland de andra 
grabbarna, som inte hunnit springa ifatt spår
vagnen! 

Ja, så gick det till på invigningsturen och av 
dem som då var med är jag säkert den ende kvar
levande. För en del år sedan var det ('n person, 
som i Stockholmsgillet vid ett tillfälle, då gamla 

stockholmare berättade orgmell2. stockholmsmin
nen, steg upp och skildrade hur han varit med 
på denna färd och påstod för sin del, att han var 
den ende kvarlevande. Han var nämligen son till 
en av styrelseledamöterna och hade fått följa med 
sin pappa. Jag begärde ordet och påpekade, att 
den ärade brodern hade gjort sig skyldig till en 
grov lögn. Han var visst inte den ende kvarle
vande, alldenstund även jag hade varit med på . 
färden. Skillnaden var emellertid den, att den 
ärade talaren hade åkt inne i vagnen och jag ha
de hängt bakpå! 

För övrigt måste jag säga, att spårvagnarna 
med en gång blev ett mycket populärt fordon. 
Man tyckte det var något a v det vackraste man 
sett i åkdonsväg, och man stod i kö för att kom
ma med. På söndagarna var det ett omtyckt 
stockholmsnöje att åka spårvagn, i synnerhet när 
ringlinjen senare kom till stånd, så att man kun
de komma tillbaka till samml punkt, där man 
stigi t på, för 10 öre, ja. det fanns nog de som 
gjorde flera varv utan att det kostade mera, fast 
det var väl inte riktigt i enlighet med instruk
tionerna. 

Jag kommer också ihåg, när spårvägens stora 
hus byggdes. Det var ett palats för den tiden och 
det var ännu ståtligare än nu, då det hade ryttar
bilderna på taket. Det var en herre, som hette 
Dyfverman, som gjorde de figurerna. De var 
gjutna i gips, som klätts med blyplåt med hop
lödda skarvar. M en så blåste hästgruppen ner och 
pryder nu Cirkus på Djurgården. Den där Dyf
verman var för resten en intressant människa. 
Han kom hem från utlandet på 7o-talet och bygg
de sig ett hus med atelje i Sundbyberg. Han var 
både god skulptör och skicklig hantyerkare, och 
det var en mängd skulpturalster av olika skep
nad, som lämnade hans atelje. 

- Man kan däremot inte säga, att spårvägens 
högkvarter förlades till någon särskilt förnäm 
trakt av Stockholm. Träsktorget och dess omgiv
ningar var tillhåll för en massa skumma element, 
som gjorde det farligt att vistas där efter mörk
rets inbrott, och Träskängen, det stora obebyggda 
området mellan Odengatan och Runebergsgatan, 
var avstjälpningsplat:3 för en stor del av Stock
holms sopor och snö, så jag vet, att vi mitt i som
maren kunde maka undan soporna och ställa till 
med snöbollskrig. 

Ja, det var då det. Tänk vad tiden går! 
Wöjar. 
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