
Veteranerna berätta 

Red. hm" konunit På den iden alt i 

några ml1111lter framåt vi/m ett par sidor 
åt de gamla veteranerna, alt låta dem få 
berätta Ont gångna tider, om gliidje(im
nen och bekymmer under en lång och 
strävsam tjänst vid spårvägen, alla ~mga 
och gamla kolleger till nöje och uppbyg
gelse. Det är inte svå'rt att veta, vilka 
av de gamla krafterna malt skall hem
söka med en intervju, ty deras mintle 
lever kvar här vid SS ganska bra, man 
behöver bara sticka namnlistan lmder 
näsan på trafikinspektör Rosen, så får 
man en livlig och välvillig skildring av 
var och en. 

Ännu enklare ä'r dct alt avgöra vilken 
av de gamla vctenmerna, man skall be
reda plats för först. Det måste bli kap
ten E r n s t H j o r t z b e r g, stock
holmsk spårvägschef mer än de flesta och 
med i elden 99 're'n. 

När man startar från SS:s huvudkontor på en 
intervjuexpedition till kapten Hjortzberg, behö
ver man inte gå många steg, ty sedan femton år 
tillbaka njuter han sitt otium i en med gamla 
vackra släkt- och arbetsminnen fylld våning i Re
geringsgatan IOS, och här fördriva vi ett par an
genäma timmar med att prata spårväg. Lilla för
tjusande fru Hjortzberg är med i resonemanget 
a v två skitl: Eir elet första har hon i al1a år med 
liv och lust intresserat sig för makens arbete , 
och för det andra iir hon en, om också inte oum
bärlig, så dock värdefull hjälp, när man skall 
prata med den gamle spårvägschefen , ty den döv
het, som drabbar ele Hesta Hjortzbergare på äld
re dagar, har inte heller h(1;n undgått. 

Alltnog vi sitta alla tre i kaptenens arbetsrurn. 
där en värja och ett par pistoler skvallra om den 
militära epoken och ett vackert bibliotek om all-

Kapten Ernst Hjortzberg, 

mänkulturell inställning, Ett par små glasmontrar 
på elen ena väggen vittna om pietet och kärlek till 
gamla minnen. l den ena montern finnas en 
mängd föremål , som den gamle gasverkschefen 
Hjortzberg, kaptenens fader, samlat och i den 
anelra finnas liknande förem[t1 ur kapten Hjortz
bergs eget liv. Det är hans officersepåletter, möss
plåt och uniformsknappar, diverse utmärkelser och 
personliga minnen, och p5. avdelningen Spårväg 
återfinnes elen kokard, som prydde den sis.ta spår
vagnshiisten, då elen drog på linje för sista gån
gen. Det hände 1905 , men redan 1899 hade dåva
rande löjtnant Hjortzberg inträtt i spårvägens 
tjänst. 

,- Jag \'ar lika gammal som ..\ ström. sägel
kapten Hjor,tzberg' , då jag a\' ::\orra bolagets 
styrelseordförande, general Leijonhufvud, blev 
anmodad att rycka in i sräIlet för kapten Brun
:;kog. som yar sjuklig. Jag yar d~l löjtnant vid 
K. F ortifikatiunen och hade inte den ringaste 
ranke pil att bli sp:lrvägschef, men eftersom jag 
yar c het iör fä I ttelegrafen, där jag tjänstgjort 

Denna bild visar bättre än något annat kapten Hjortzbergs insats i spårvägsdriftens utveckling. Näl" han började sågo 
vagnarna ut som den t. v., och när han slutade, var vagntypen t. h, den nyaste. 
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åtskilliga år, och alltså var något av elektricitets
människa, hoppades man att jag skulle klara upp
giften att genomföra elektrifieringen av linjenä
tet. Om jag inte hade så mycket begrepp om vad 
arbetsuppgiften innebar så måste jag i alla fall 
bekänna, att löneförmånerna av omkring 12000 

om året, av vilket belopp större delen var lönen 
för trafikchefstjänsten och resten för direktörs
befattningen, var en stor frestelse för en löjtnant 
med en lön på c:a 3000. För en genuin stock
holmare yar uppgiften ju dessutom mycket loc
kande..-\lltnog jag tog Gud i hågen och avsked 
på ,tre år till att börja med och kastade mig ut 
i alla de vanskligheter, som då liksom i alla tider 
\' idlåder den befattningen. 

Jag började meel att utomlands sätta mig in i 
spårvägsmysterierna. Och när jag kom hem, fick 
jag ta itu med ett omfattande uppryckningsarbete. 
Allting var förskräckligt förfa llet. I stallet t. ex. 
hade hästarna fått g il s;'t hart åt spil~torna, att 
många av dessa inte kuncle am'ändas utan var' av
stängda med ribbor. mycket annat att förtiga. 

Nåja, jag högg i med fri5ka krafter. Och :tid
ningarna skällde..'\ldrig hade jag kunnat tro, att 
jag skulle komma zttt ia skylta så mycket i pres
sen. Först tyckte jag det yar kusligt, vilket jag 
s3!de till general Leijonhurnld , men han bara 
skrattade och klappade mig pi axeln: »När man 
är spårvägsdirektör skall man ha en bred rygg, 
och den skall man vända ti ll». sade han. Jag tror, 
.att det rådet är lika befogat och gott i dag som då. 

Ett av anshillnings\'illkoren var, att jag skulle 
bo i bolagets fastighet vid Tegnergatan. Det var 
förstås för aH jag alltid skul le !ta det hela under 
ögonen, och det var nog gott och väl, men det 
hade en nackdel. Det hände näml1gen ibland, att 
någon överföpfriskad herre, som blivit avvisad 
på någon vagn, kom uppsättande kanske kl. I I 

på kvällen och beklagade sig och sade: TiHa på 
mig kapten ... hupp ... inte är välan jag ... 
bupp . . . full vad? 

Jag hade som sagt kommit för att förbereda 
eldriften. Det var emellertid inte så värst många 
år kvar på koncessionen, och därför visste bola
get inte riktigt, om man skulle våga sätta i gång 
med en så stor apparat. Stadens myndigheter var 
på den tiden mycket aVlundsjuka och besvärliga, 
när det gällde spårvägsbolaget - jag förmodar 
det inte är så längre nu, när staden och bolaget 
ju praktiskt taget är ett - men i alla fall träffa
des en överenskommelse, och anlägg~ingarna 
kunde påbörjas. Det var just ingen lätt sak att 

få den moderniseringen till stånd. Alla kritisera
de. H usväpdarna ville inte släppa till väggarna 
för rosetterna. Luftledning skulle inte få dras 
över Gustav Adolfstorg, den skulle ~ltgöra en 
profanering, och för att få fästa en krok i porta
len vid Lejonbacken måste vi naturligtvis ha god
kännande av dåvarande ståthållaren Ankarcrona, 
som visade sig mycket förstående och tillmötes
gående och därigenom räddClJde situationen. Och 
hur skälldes det inte på stolparna - Hjortzber
garna - se 'n ! De första stolparna var onekli
gen en smula grova, och när de första kom upp 
i hela sin mönjade prakt vid Norrmalmstorg, blev 
det, ett hallå. Stolparna måste emellertid vara 
grova, ty de skulle inte uppbära bara luftlednin
gen som utomlands torde varit regel utan också 
skyddet för den oerhörda massa telefonledningar, 
som på den tiden fylld.estockholmsluften. Men 
allting gick. Och så blev den första sträckan fär
dig mellan Norra Bantorget och Haga. 

Ja, och den var jag med och provåkte mitt i 
natten, inflickar fru Hjortzberg, det var hemskt 
spännande. Men nog blev det tomt efter hästarna. 
Vi hade 753 styöken, och det var ett förfärligt 
sjå att hitta på l1ClJmn åt dem alla. För&t hade de 
bara nummer, men det blev så opersonligt, så vi 
satte igång 'hela släkten att komponera namn. 

År 1906 gick jag över till södra bolaget, fort
sätter kapten Hjortzberg, och där var det att 
börja med rationalisering och uppryckning igen, 
där hade gått så långt, att de goda söderborna 
t. o. m. höllo på att plocka bort planket kring 
spårvägsstationen för att ha till kaffeved. 

Jag fick också vara med då personalen organi
serade sig. Det var en inte odelat angenäm tid, 
oc'h mycket som då inträffa,de skulle ha kunnat 

Detalj av ett sk1tp, som kapten Hjortzberg tillverkade re
dan som ung officer. Kanske hade det blivit en professor 

H. ti\l, om inte sp1trvägen hå.l1it sig framme. 
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Den av brodern Olle Hjortzb 1" utförda adrc>scn till 50
arsdagen. 

vara annorlllnda, om man på ömse sidor haft lite 

mera respekt för varandras synpunkter. Personli
gen kom jag mycket bra överens med personalen. 
Når jag fyllde 50 år, blev jag uppvaktad med en 
ståtlig mi.nnesgåva av trafikpersonalen. Bolaget 

låg just då i lönestrid med personalen, och när 
gåvan överlåmnades, sade jag: »J ag kan inte för

stå, att Ni, som landet nu ligger till, vill ge mig 
present.» - »Jo», svarade en av delegaterna, »clen 
här gåvan är till kapt en Hjortzberg och inte till 

'ucrkställandc direktören Hjortzberg. för den dj~i
keln ger vi minsann i!1te några presenter. » Stl 

skall det vara, tänk 0111 man alltid kunde skilja 
så mellan sak och person här i Iivet. 

Ar 1917 kom jag tillbaka 611 Norr, och så följ

de sammanslagningen mellan norra och södra bo

lagen. Och 1923 var min tid som direktör slut. 

Jag måste nog säga, att det var den ur trafik
synpllnkt intressantaste tiden. Nu kunde Stock

holm fiirena s till en stad. Förut hade Söder varit 
en stadsdel för sig, vars mycket ska rpt marke

rade griitl ~ gick vid Slussen. Och som gammal 
swckh ma rc ~ir jag mycket sltolt över att ha fått 
\-a ' <1 il - lltt it ihop Söder och Norr. De oli

ka I'njer la k nde >e.ksä därefter dras upp efter 

l lå Ir\! program. Det gick ut på aH 
'n -ui med en annan på sådant 

s ~itt. an \'agnar na under \-ägen passerade antin

gen Tegelbacken d l f \' rrmalmstorg d. v. s. 
stadens le,J centra. Och en pr incipen tror jag 

StEll- sig. I\tt få bort spar\'agnarna tr fln stadens 

centrum torde inte gå. Däremot böra de flyttas 
från gatorna och läggas uncler jorden. ~[en det 

kanske bara är en gammal mans oförmåga att 

följa med allt vad den !'lya tiden kommer med. 
Kapten Hjortzberg försöker le ett res ignerat 

leende, men tjuvpojken tittar fram alldeles för 
mycket och gör det där talet om »gammal man » 

till vad det verkligen är - dekorativt prat. Den 

som har gosselynnet kvar ·i så rikt mått som kap

ten Ernst Hjortzberg blir aldrig gammal. 

'VV. O. 

Ett mycket intressant aktstycke 
i kapten Hjortzbergs samling. 
Kopia av det aktiebrev, som ut
färdades, när Stockholms stad 
förvärvade aktiemajoriteten i ss. 
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