
oTre ar som förspannskusk 
Ur en gammal veterans hågkomster 

Av J. V. Billing 

Av mina -16 tjänsteir \' id Sp!irdW.Jl står de 
t re å ren r893. -94 och -95 li vl igast fö r :nitt minne. 
Den 20 mars 18g3 fick jag inställa mig hos Sp~r
dgens läkare, doktor Wetterst rand, f,iT under
sökning, o.:h nä r han inte hittade några fel på 
mig, blev jag av bolagets direktör, kapten Brun
skog antagen som förspannskusk. Jag fick uni 
form och nr 92 och blev oll1händcrt ~tgen av min 
inst ruktör nr 139 Hassclbcrg. 

Att köra fönipann var .::t It postera med en häst 
,-id större sti gningar. Kä r en vagn kOlli, gällde 
det att snabbt haka iast draglinorna och hj ;tlIXl 
den ordina r ie hästen att fa vagnen ujJpiör bac
ken . Och när det var gjort, iick man åter\'ända 
till sin post vid b.1.ckcns fot. Nä r jag började fanns 
det hjälphäst på [oljande ställen: Norr/f/ Il frå n 
tullhuset, Odc/lgatalt fdm hörnet av :-:It. Badstu
gatan och Mark..-a rdsgatall upp till ~f) rrtull s-ga

ta n, Kl/lIgsbroll från hörnet av Kung's- och Vasa
gatorna ö,'er järn\'ägs\'iadukten till Vinten'ägen 
och åter, Kl lII gl. M YI/ld vi d H am',erkargatan 
upp till P armätargatJn, St!frcgatQl~ fr~ n hörnet 
av H umlcgå rdsg:l.tan upp till Ka rl;t\'ägcn . Sena re 
tillkomma h 'l ställen, Jär man t. o. 01. hade club
belsv.., nn. Det \"rl f Dalagtllan och Kart3gos b.1Ckl' 
d. v, s. backen i Hant\'erkargatan mellall P ilgatan 
och Polhemsgatan. \"i d starka snöfall ,'ar det ex
tra fö rspann i Lejonl>..,eken, Strömgatan och 
Tegnergatan. 

Jag iick börj a rekrr tcll, som det !lettc-. med att 
sitta upp på h ii.~ten nr 5. Något namn hade han 
inte - det \'ar fö rst unde r Hjortzbergs t id, som 
hästarna fingo både nam n oeh mmmler - men 
han hade en rygg, som var berömd fi"jr en säll
spo rd skärpa. H an st(,ue också hårt, så rids-å r 
var en ofe\b:tr iöljd, och allt detta iak ttogs med 
stor iörnöjelse a" de 1 tjäns ten :ildre. :!o.·! in upple
,"else nr 2 "ar när man na rrade mig upp i spiltan 
till »A rga L isa _. H on »satte mig i kammarn,. så 
att jag inte kunde komma dii.rifdn pii annat 5ätt 
än att jag fick klättra över spi ltbalken. Ja, det 
'-ar en hel del skämt som utgjorde n~'koml i ngens 

"ia dala rosa, men s~ små ningom blev man utlärd 
och fick bö rja p~ egen hand. De första 18 mlna
derna ,'ar jag ext ra. Ja g fick tjänstgöra på lejd 
och för sjuka. Det yar alltsfl inte alla daga r man 
fick arbeta. Avlöningen var under denna tid 1:
kr. fö r "a rdagarna och r: ':; 0 för söndaga rna, och 
jag vet att en gång lyckades jag inte fö rtj äna mer 
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än 8: - kr. en månad . Men nitr jag- eite r 11/~ ~lr 
blev ordina ri e steg lönen till ';0: - i\r. i 1lt~lI1a 

den, ett ståt ligt steg uppåt allt så. 
Hästa rna "ar fö r oss på den tiden som moto

rer är fö r poj ka r nu . Man hade sina {a"ori ter och 
av dem skulle jHg gä rna vilj a nämm. 11flgra. .Yr 
u6 Hulda \'a r en sådan. Hon va r ,;peciali sr på 
Kungsbron och hon "ar ock~3. speci:l1 isr pä alt 
tigga socker och bröd av alla, som kom i henne!' 
niirhet . Särski lt hade hon ett gott ög,'!. t ill en s t r~'

kerska i dåvarande Kungsgat"n 15 , I tro St ryker
skan kastadc ned socke r på gatan, och Hu lda le
tade rätt på bita rna. 

N r 320 med öknam net ,,}uIlJlJck..,u hade fått 
Norrtull på sin lott. Det yar en ddil-!" !'pri llga re. 
full av rackartyg. H an \'ar gamle hästskötare 
Janssons ögonsten, denne verklige djt1r\"iin, som 
jämt och ständigt förmanade oss att ":l r;:! sn;{1la 
mot hästarna . »Julbockcn,. Odl jag h::tle en upp
le,'else til1 samman~. Det var en somm:'lrJag jag 
satt mot väggen vid t ullhl1~et "id ~orrtull och 
väntane på vagn frA n H aga. Solen sken, och hu, 
det "ar tuppade jag a\·. Jag "aknane, när kt! .~ken 
ringde i klockan . Men nr 3.20 var iö rsnmnen. 
E fter mycket let:lIldc hittade jag honom i en Idö
ver1l.ker vid Stalhnä~ta rg?lrd~n. Och den ::om 
djärvcs påstå, att en häst IIlt e bn skratta. ha n 
skulle ha sett » J ulbocken-, när jag ilsken och röd 
i srnen kom för att häm ta honom. 
~r '50 kallades »Skojorkallt-_, och det iört jii

nade han. H an spelade oss mänga spratl, och när 
det föll honom in vägrade h::m hel t enkel t att låta 
koppla sig för ,·agnen . Jag var med vid ett ~å · 
dant tillfälle, oc h fastän jag hade både Gunner
:::en, tYå poliser och t\"å ga rdister t ill hjälp, så höll 
vi på alt gi bet på uppgiften. Att använda piskan 
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"a r hopplöst . Vi fick fak tiskt skjuta hästen fram 
till vagnen, si att y j kunde haka p1\.. 

Jag tror inte man gör sig skyldig till n1\.gon 
överdrift, om man säger att nr 38r ..Mase",,, var 
jordens lataste häst. Jag red omkull med honom 
en natt utan fö r Vasateatero och fick ena benet 
under_ Hästen l~g !'t illa pi mitt ben och stånkade 
och tyd.,.-tes trivas, och jag måste behandla honom 
ordentl i ~rt med piSkan, innan jag fick honom att 
resa på sig, Jag fick dra av stöveln och rida till 
stalla rna med svullen fot, och sedan måste kam
raterna bära mig hem. 

X r 15 2 tick namnet ..Karibergani " iör att han 
en gång tog sig- fö . e att skena frän Roslahsgatan 
t ill Karlbcrg. li an sp rätte gärna med bakhovar
na i vädret, och gjorde han det inte av egen drift, 
behövde man bara sätta ett finge r i ryggen V!i. 
honom för .ut det skulle leda till resultat. Jag 
m inns att jag sent en häll korn ridande på ho
nom förbi Conti nen tal på Vasagatan , Ett par 
upprymda he rra r kom ut dä rif rln, och när den 
ena iick se mig s,ide han: "T itta , där kommer 
<let en häst, som har en knöl på ryggen,» Jag red 
närmare, satte ett finger i ryggen på ..Karlber
ganH och säll :m h,tr dt par festp ri ssar hastigare 
skingra t på sig . De tappade stormhatta rna i för
skräc.kc1sen. 

Xr 304 var ett vitt sto, som gärna durkade med 
055, Det ,"a r nästan omöjl igt att sitta upp på hen
ne utan alt nägon sallltidjg~ höll upp hennes ena 
frambcll. En ~ång durkade hen med mig fdin 
Roslagsgatan ända till VasagatiIII, och under vä
gen höll hon på att springa omkull lxnJe trafik
mä~tare GUlld~rsen och en polis, som fö rsökte 
hejda henne. 

Den dyraste hästcn Spån -ägen någonsin ägt va r 
]67:an, ett tungt och tryggt halvardennersto. 
H on hade kostat l 000 kr, oc h det var inte l ite p!.. 
<len tiden. Men hall fick spiktramp en morgon, 
när jag red ner henne till Norrtull. Hon stod på 
sjukstall i tre månade r, men sedan måste hon 
slakt.1s. 

En paradhäst, som ti diga re skildrats i dess:l. 
spalter, var Nr I OO Drott. Det var han och nr 
2ii Vivi, som den JO februari J905 drog den 
sista håslspån'agnen hem till stalla rna, Natur
ligtv is med Gundersen vid tömmarna! 

Ja, det \'lIr några a ," hästarna. Det är inte uta n 
vemod man tiinker tillbaka på de fyrbenta kam
raterna, 

Vintern r894 var sträng, och jag minns att ,"i 
hade byggt en snökoja vid Norrtull, där vi gick 
in och värmde oss. Odengatsbaeken var lång och 
påfrestande för hästarna så. där fick vi många 
ganger ga. bred\-id och skjuta på. Att ha passd 
yid Kungl. Myntet va r trist på kvillarna , Det "ar 

sällan n!tgon p..1.sse rade. Vid Ku ngsgatan \'ar det 
däremot mera livl igt. Vid Sturegatan gick vag
narna sä tätt, att vi hade t d förspann. Det var 
för övrigt snobbrännan pi den tiden, där det fina 
Östermalm tog sin dagliga promenad, Från Sture· 
gatan minns jag en episod, som fört jänar att be
rätta3. En na tt kl. 1(212 kom en da m i hörnet av 
Kommendörsgatan och an ropade oss om hjälp 
mot ett par mycket på.trängande herrar. Vi kom 
ti ll und:iättning och med dra pisko r näpste vi 
ka rlslokarna ordentligt, varefte r vi fö ljde damen 
ti ll porten. 

Kär t rädbussli nje 32 invigdes, nämndes i den
na tidning ett egendomligt sammanträffande av 
talet 32, Men \'ad sägs d3. om följande samman
träfiande en gång vid Sturegatan. Jag hade nr 
92, \'agnen som jag hjälpte hade nr 92, den ena 
hästen hade nr 92 !'!l ock en bre\'bä rare, ~om ~ktc 
med "agnen och en polis, som vi mötte i hörnet 
av L in m!g.ltan, 

Vi var ett 2O-tal förspannsl)Qj kar och Yi regl!
rades med sträng hand :t V trafikmästa re Carl 
Gundersen. Vid min.<;ta förseelse blev det böter 
- aldrig mindre än 3: - kr. G. g ick alltid i uni
form utom när det regnade och var mörkt. Då 
brukade han kläda sig civil i slokha tt, regnkappa 
och p..1. raply för att i lugn och ro "-unna speja pi 
oss , En regnig och ruskig natt kom jag ridande 
hem från Myntet och hade god fa rt hela vägen. 
Det var egentligen förbjudet att r ida fort, men 
både hästen och pojken längtade hem, sl där var 
t\'å sjiilar och en tanke. Alltnog nä r jag närmade 
mig Adolf Fred riks ky rkogata va r det som om 
en aning sagt mig: :.Sakta in hår,,, Det gjorde 
jag också och se, där stod G, bakom ett träd på 
ky rkogården. K vickt som tanken låtsade jag sitta 
och so\-a på hästryggen. Då hörde jag plötsligt 
den välkånda norska brytningen : »H aha, jag t ror 
han sitter och sover. " Jag rätade pi mig och gjor
de honnör, och d1\. sade G, lite lenare : :. Jaha, det 
är bra att han rider i gående åtminstone,:. 

Den l maj 18g6 blev jag »karlskri ven" som det 
hette och så fick jag andra arbetsuppgi fter, men 
det är en annan historia, som K ipling säger. 

Pensionärer! 


Berätta Edra minnen i 
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