Ur förs
kuskens
berättelse

Som pensionär på fyrtiotalet skrev John Billing ned
sina minnen i en anteckningsbok. Den har hans
dotterson, Lennart Rundgren, som är bussförare i
Solna, ställt till SoB:s förfogande. John berättar om
sin barndom i Skövde och hur han kom till Stockholm
och blev förspannskusk vid spårvägen och om sina
upplevelser. Som komplement har hans dotter
Märtha Hagberg givit följande bild av honom:
Mina föräldrar blev båda över 82 år och var gifta
under sextio år. Även på äldre dar kunde pappa ta
ned gitarren eller fiolen eller flöjten och knäböjande
sjunga en kärleksvisa för sin "vackra drottning". Han
var mycket musikalisk. Ehuru självlärd var han med i
kvartetter och stråkorkestrar, skrev noter ovanligt
vackert och transponerade stämmor till bl a Bränn
kyrka orkester. Han tyckte inte om när det blev lättna
der i uniformen och man såg kulörta uppknäppta
skjortor. Han var själv alltid prydlig och strikt. Han fick
S:t Eriksmedaljen 1943.
Förspannskuskens berättelse börjar på nästa sida.
Den är illustrerad av Bertil Kumlien.
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Styvmodern
hindrade
skolgång
och låste
pianot
för honom
Född i Skövde s tad den 22 febr 1878, frAn min 8de
må nad uppväxt i Skultorps s tationssamhälle 1/2
mil söder om S kövde, liggande i norra Ky rketorps
fö rsarn!, annex till Skövde. Bland mina t idigaste
minnen kommer jag ihåg ett besök hos farfar i Am
meberg vid 4 å rs ålder. samt en resa till Sth lm och
Muskö när jag var 5 år. Vid 7 år började jag i små
skolan som var belägen i Bredgå rden , ett f d kap.
tensboställe. nära norra Kyrketorps kyrka där min
far vilar sedan 1901.
Vid 9 års ålder började jag så i folksko lan i Altana
nära Klagetorp, där då en Dy rssen härskade. Han
hade 8 söner, 7 av dessa blevo högre o ffi cerare. Min
skollärare hette RoselI, en mycket sträng herre,
som med s in e nda arm, den vänstra, kunde behärs
ka både penna. skidstav och rotting. Som jag hade
ganska gott för att lära, samt van vid sträng disci·
plin i hemmet, så blev jag rätt bra förskonad fran d e
kraftigaste bastonaderna. Vid ett tillfälle s kulle jag
till straff för en mindre förseelse få gå ute en he l
timme under lektionen . och de n t immen tillbringa.
de jag i ett härligt kÖrsbärst.räd, där jag sväljde både
kärno r oc h allt. Sent. om s ider vart jag u p ptäckt och
straffet ko m . Vägen till s kolan var 112 mil, och där
vid passerade vi den lilla idyllis ka Sjöto rpssjön . På
hemväg från s kolan, vart det bada på sommaren ,
och skrids kor på vintern. Genom sammanträffan
den med några läroverksp Oj kar från Skövde som
ofta voro ute på botaniseringsfiirder vid och på Bil·
lingen . så vaknade hos mig e n lu st att få lära något
utöver det fo lkskolan k unde ge mig .
Roslag! l org 1895 .
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Började så samla växter och fick aven s kolkarn·
rat. och vän för livet. Carl Pettersson, en aUas säjag
fick lära mig de latinska benämningarna på 800
växter och djur. Genom de nämnda pojkarna från
S kövd e och utan min vetskap hade dom på något
sätt underrättat d åvarande komm inister, von S y.
d o w i Skövde om min ex istens. En dag så säger min
fa l', se där kom mer vo n Sydow. då s kall väl jag
s pela i S kövde kyrka då. för far var organist. men så
var ej fa llet., hans ärende gällde mi g, och det fo rsla
han sade var att han av min lärare. samt av de förut.
nä mnda poj karna från Skövde fått vitsord o m m in
vetgirighet och lätthet. att lära. von Syd ow föreslog
där på att. han sk ulle läsa fritt med mig ett år. samt
att. med stipendier fo rs kaffa mig nödiga böcker, fo r
att sedan ko mma i.n i läroverket. Som jag hade
kommit. till världen utom ä ktenskapet, så hade jag
sålunda styvmor. och av henne va rt von Sydows
förslag på s tående fot avs laget. Hennes motiv för
avslaget var atl när inte hennes egen son ägde de
förutsättningar som jag så fick det vara och därmed
basta . He nn es ord var att jag så fo rt jag vart konfir·
merad s kulle ut och tjäna mitt bröd, som det hette
då mera än nu . J a, så slutade jag skolan den 3 d ec
1891 och beredde m ig på att gå och läsa i Sköv·
de. men prosten ansåg m ig vara två månader rö r
ung, alltså få vänta ett år ti ll. På min styvmors för·
slag fick min far höra efter hos ky rko herde Göth
berg i Sjogerstad där min far ofta vikarierade för
organis ten om jag fick ko nfir meras dä r, vil ket be·
viljades. Således var jag färdig so mmaren 1892 att.
träda ut i livet. Som m in far . fa rfar och farfars fa r
voro musikaliska så hade även jag litet med av den
gåvan. Min börj an gjordes med en lergök. ett mun·
spel och senare en bleckflöjt. Pianot var jag mycket
intresserad fö r , men när jag hade kommit så långt.
att jag kunde spela med båda händer och min far
tog fio le n fö r samspel då tyckte visst min slyvm o r
alt. nu kan det va ra nog och därmed ldste hon pia
not [Or mig.
Oc h härmed slutar m i.n barndom!
I sälls kap med min fader reste vi den 6 sept 1892
till Stoc kholm där ja g sökte komma in i flottans
mu s ikkår men som jag ej hade fö räldrahem e Uer
någon annan anhörig som kunde ta hand om mig
det. förs ta året (elevåret ) så st randade det t ill m in
stora besvikelse. Då sade jag till min fa r att nu tar
jag vad arbete jag kan få och därmed gick vi till
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Arons sons kommissions kontor Mäste r Sa muelsga
tan 45 och frågade efte r någon pla ts. J a , del fanns
hos patron Verne r på Hiltersjö gå rd på Svartsjölan
det. Glad i hågen med en blockOöjt i fickan och 2 kr
i portmonnäen stegade vi ner till Munkbron och
äntrade ångaren " Nya Hi ller~jö" den 8 sept 92. U n
der de t re månader jag var där fick jag s lita e n hund
så del för slog. upp kl 1/2 5 på mornarna och hå lla' j
till 8 O 9 o m k väJJa rna. Den 8 dec så lämnade jag
Hile r sjö m ed 9 kr på fi c kan oc h anlände så till
Stockholm. Häls ade här på några bekanta och fick
några m ål mat samt hus rum några nätter. Så gick
jag och tittad e på stan som det heter, såg på vaktpa
raden , var på Nationalmus eum , Livrustkammaren ,
Riddarholm sk y rkan , samt å såg avtäckningen av
Scheeles staty på Flora s kulle i Humlegården. Köp
te så en tillbringare ä t m or , samt ett par hängslen å t
far, och ste gade så n er till Centralstation och
talade vid en k onduktö r s om kände mm far och
fick åka i konduktörens kupe ner till S kultorp. Ef
ter tre månaders bortvaro dyke r så e n yngling med
en virkad tofsmö ssa och en halsduk löst knuten om
halsen samt min nattsä ck ner igen i Skultorp utan
att ha annonserat min ankomst. Det vart stor upp
ståndelse där hemma och s tor glädje bland grab
barna. Detta var den stora sn ö vintern 1892-93 såjag
fick skotta snö vid jä rnvä ge n och fick 1:50 om da
gen, vilket vart en god hjä lp dä rhemma. Vintern
gick och därme d ko m e n tidig vå r oc h i mitten a v
mars började snö n fö rsvin na . Så ha de jag en m o r
bror vid spårväge n oc h vi s krev t ill honom om han
kunde hjälpa m ig till plats vilket re s ulterade i alt
jag den 19 mars res te im Sth lm igen , fö r a tt den
20de tillträda m in pla ts vid spårvägen .
Den 20 moTS 1893 fi c k jag ins tälla mig hos s pårvä
gen s läkare Do ktor Wetterstrand fö r underSÖkning
o ch blev jag a ntagen som Förspannskusk no 92 , fi c k
så uniform oc h togs så om ha nd av min instruktör
no 139 Ha sseJbe rg. Att kö ra förspan n var att poste
ra med e n häs t vid s törre st igningar för att hjälpa
s pårvagne n upp fö r backe n till dess krö n , fö r att
där koppla fdn och åt er vänd a ner för att taga nästa
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vagn osv. De backar där hjälphäst fann s var: NOTT

tun, från tullhuset, Odengatan, frän hörnet av Stora

Badstugatan och Markvardsgatan upp till Norr
tullsgatan. Kungs bron f Tån hörn e t av Kungs. o Va
sagatorna över järnvägsviadukten till Vintervägen
o åter. Kungl Myntet vid Hantverkargatan upp till
Parmmätargatan. Sturegatan från hö rnet a v Hum
legårdsgatan upp till Karlavägen. Efte r min fö r
spannstid tillkom ytterligare lvå backa r m e d hjälp
hästar, nämligen Da/agatan och Kortngos backe i
Hantverkargatan .
Ja, så fick jag börja rekryten me d a tt sitta upp
och rida på hästen nr 5 som var kä nd fö r att vara
vass å ryggen, samt stötte hå rt. Resu lt ate t lät ej
länge vänta på sig, det vart snart r id sår oc h vid
hemkomsten lin min m oster där jag bodde be kla·
gade jag mig över mitt o nda, men de t s ku lle jag
aldrig h a gjort, fo r på m o rgone n när jag låg och so v
på sidan så passade ho n på och s metade senap i
sären . Det vart ett s mä rtsam t uppvakna nde och e tt
åkand e på golvet a llde les som e n hund vid vissa
tiIJHi.I1en. Så vart j ag utlärd och fic k börja på egen
hand som extra de fo rsla l 1/2 åre n m ed att tjänst
göra på lejd oc h rör sjuka . De t vaj' ej all a d aga r d et
ranns att göra, så inko m sten kund e variera fTån 8
till 30 kr fö r e n månad. När jag e ft er l 1/2 å r vart
ordinarie blev lönen 50 k r i månaden .
Bland hästarna hade vi mån ga fav o rite r och ska ll
här nämna en del som vi hade l förspann. 216 Hu lda
gick alltid i Kungsbron. Hon var fin på a tt tigga av
alla som stannade i hennes närhet. vilket ofta ren
derade i att hon fick mycket både bröd och socker.
No 320 med öknamnet "Julbocken" gic k i Norrtul!,
en eldig springare och full av rackartyg . En episod
med 320 var när jag i väntan på vagn en från H aga
satt och somnade mot väggen till tullhuset. Vagnen
!,'AJ ~ ...,J_ ,-;",-_,'l
kom, och kusken ringde, jag vaknade och hästen
.' _' ."• . • .•• _~ ". " " . f ""1"
1..'• ....,. ,./"I'.-,'~ t- ."<'
var
borta. Efter mycket letande hittade jag hono m i
};,,,,.• oI~. H.?':J;',;J, 1.-1...,
';" , !" .".. ,: ... ,,.- - ... . .
en klöveråker vid Stallmästargår den , hästen Log
...; I<_~ ... " '1~ ' ':<f .'....... ,...
I. ,A...--:, ...
d:-',.,., ·
och jag var arg, m e n det gick snart över , S å ha de vi
~ .~ ',; . , ,:_ 'I"" ... ~• • ,1., ",.... ~
/ ....1,, - • ~ .~I ""';"- 
,
• ~
I
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77an ett utmärkt vackert djur och härlig a tt rid a
; .. .. I.;,. ..'I· I ... ··~ ·J .... " . !~....
, ... t.1,.;' .. , ~,; '"' , ;" ,.,"/t ...;, ·
,,:,: '';J ,t.. ~ . . .~ d-~ ... ~.v~
tandem med. Så var det no ISO (Skoj a:rk aUe) s om
, '''k «,.,. .'_
' I , • • ""./
" ot "~ o
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gjorde oss många puls, han var allde le s o kä ns lig för
,
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piskan.
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No 381 (Masen) var världen s latas te hä st . Jag red
,.~,,( ..,. ,,;_ ,, "" " ..t. ••1t :. '"
{."...~ ,,~, ';'... Ht ...... ~..
omkull en natt med honom utanfOr Vas ateate rn
10-'<'_' , .... .< ~ :."'- "',;
- /"-' '--'-t.:-&.+1'
och fick ena benet u nder honom . Ha n låg stilla på
~ l,.; i~-Q l>'~'"·/I.I". ) ....,.
r-1.Jt,;{.. "'1' ~ 
... o,,;.. ~": ,,~ t. ~;,,~ ;..,. .,t- '...... 1 _ J'':''- .... . .I~ ki4
mitt ben och stånkade och jag mås te bearbe ta ho-
_•./... ,,!i;"'~ .' /e: ,,,;"1....... .. ~~ .I, pJ,ti...J-'?"'"
nom en god stund m ed pis ka n i huv udet innan han
.11:,./1. ",';J_ _.r•.--.lJ
"J.;: S il' ,• • f0 ~ •. ~.;. , u-
kunde rö rmå sig a tt resa sig. Det ble v att dra av
Jat..J, ':~ !. J7 .nI",~/~lI. . ./,... rJ/~ ;H.. ,.JIf-r '
stöveln och rida hem med svullen fot.
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"Masen" var världens lataste Iiåst. Jag red omkulL en natt
med honom utanför Vasateatern och fick ena benet under
honom . Jag måste bearbeta honom en god stund med pis
kan innan han reste på sig.

No 152 fick namnet Karibergaren när han s kena
de en gång ända från Raslagsgatan till Karlberg.
Han var en som gärna visad e bakhovarna i väd ret,
och gjorde han det inte självmant så var del bara att
sätta ett finger i ryggen på honom så var d et fa.rdigt
(ett exempel). Jag kom rir\ande utanför Continental
och d ärifrån konuner ett par upprymda h errar, då
säger en av dom: "Titta hästen har fått en knöl på
ryggen". Jag dit med fingret , och det vart liv i Karl
bergaren, det vart fart på de båda h errarna och sina
stormhattar fick dom åtskilligt demolerade. 304o,n
ett vitt sto vilket gärna durka med oss, det var näs
tan omöjligt att sitta upp på henne m ed mindre än
att någon höll upp ett framb en på henne. En gång
durkade hon med mig en söndagsmorgon ä.nda
från Roslagsgatan till Vasagatan och under vägen
h öll hon på att springa omkull både trafikmästare
G undesen och en polis. 169 en halvardenner var ett
lugnt och tryggt sto, den red jag s is ta gången när
hon fick spiktramp på Norrlullsgatan . Hon måste
d å s laktas. Det var den dyras te häst som spå rvägen
hade ägt, den kostade l 000 kr. No 100 Drott och 277
Vivi d roga den s ista hästspårvagnen den 10 febr
1905.
Under de tre åren 1893-94 o 95 som jag körde
förspann var det rätt kalla vintrar, ofta 25 il 30 gra
d er kallt. Vintern 94 byggde vi en s nöhyd da vid
Norrtull på planen framför tullstugan . Artilleri ster
låg då och postade i tullhuset i ett rum där också en
polisfinka var inrymd. En kall vinterkväll kom
gamle kommendanten Översten, greve Taube
åkande ner med spårvagnen för att in s pektera vak
ten. Kusken bjöd honom att titta in i vår hydda, där
ljus brann, och vid det tillfället fann s både cogoac
och kaffe som kuskarna hade skramlat tilL
Kommendanten lyckönskade oss som hade det
så bra ordnat för oss denna kväll i 30 graders ky la. I
Norrtullsbacken trivdes jag bäst, dä r passerade
myc ket folk till ky rkgården , Haga oc h Stal.1mästar
gården . P å eftermiddagarna åkte bönderna hem då
var det fart i kamparna och många gånger låg bon
den full på vagn naket, men häs tarna h ittade vägen
4

själva. En gång så stoppade en polis där nere vid
tullhuset en fult bonde och tog in honom i fmkan
och jag som var nyfiken följde med in. Väl inkom
men med den fulle frågade polisen honom om han
hade något brännvin och då svaret blev jakande
befallde han honom att gå ut och hämta det på
vagnen . När han kom in med kaggen tog polisen
fram en vatten kara fin och fy llde den samt ett
dricksglas fullt med brännvin , sen fick bonden ge
sig av ocb glad var han som slapp så lindrigt undan .
Odengatsbacken var lång o påfrestande för hästar
na. Många gånger fick man gå bredvid och skjuta
på för att komma upp . Vid Kungl Myntet var det
väldigt långtråkigt och långsamt i synnerhet på
kvällarna, df! var det ej många som passerade där.
Det enda man såg var posten pf! Myntets gård, samt
en polis på sin vanliga lunk, mitt i gatan på den
tiden. Vid Kungsbron var det mera rörligt med folk
och fordon. I Sturegatan var vi två förspann. Vagn
arna gick där så tätt så där körde man varannan
vagn. Sturegatan var den stora snobbrännan som
det hette. där tog hela Ös termalms societet sina
dagliga promenader. Man kunde räkna ända upp
hl) 25 gf!nger som samma personer stegade gatan
upp och ner. En episod {rån Sturegatan måste jag
nämna. En natt kl 112 12 när min kamrat och jag
skulle rida bern ko m en dam i hörnet av Ko mmen

/
J de bran!as!e backarna. fiCk ma.n spdnna för en extra
häst som hjiiLpfijratl ko.,una upp.

dörs- och Sturegatorna och anropade oss om hjälp
mot två mycket påträn gande herrar. Vi voro ej sena
att använda våra piskor och det så grundligt så det
sved i skinnet, dom fick gå hem utan stormhattar.
Damen eskorterade vi hem till ett hus vid Kom
mendörsgatan. Ett egendomligt sammanträffande
av många med no 92 på Sturegatan följer här: Jag
hade no 92, vagnen som jag hjälpte upp {ör backen
hade no 92, den ena hästen för vagnen hade 92, en
brefbärare en tjock jovialisk prick hade 92 och så
mötte vi en polis m itt för Linnegatan som hade no
92. sedermera överkons tapel i Östermalm. Vi var
ett 20-tal förspann spojkar och vi s tyrdes aven kraf
tig hand , nämligen Carl Gundersen. Han är född
1850 i Norge och lever nu i början av 194.0 när delta
skrives. Han började s in bana vid nors ka gardet,
sedan kom han in i Krislianias (nu Oslo) spårväg

Ordinarie år 1898
med 85 kr i månadslön
och kom 1877 till Stockholm och dess nyöppnade
s pårväg som ins truktör och uppsyn ingsman , seder
me ra trafik mästare, o till sist trafikins pektör. Han
förde en s träng d isciplin och vid mins ta fö rseelse
vart det böter, lägst tre kronor. G undersen gick
alJtid i un ifo rm men när d et var mörkt och det
regnade bra, då bru kade han k läda s ig civil i en
s lokhatt, regnka ppa o paraply, fÖ f alt då kunna

~
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vara ute och speja på oss.
En regn ig och ruskig natt kom jag ridande hem
från Myntet. J ag höll god fart heja vägen, men när
jag nä rm ade mig Adolf Fredriks kyrkogata så var
det som en aning som sade mig, "sQ.kta in här" och
mycket riktigt stod han bakom ett träd på Ad Fr
kyrkogård . Kvickt som tanken låtsades jag sitta
och sova på hästryggen och får så höra en välkänd
stämma på norsk brytning som han aldrig lagt bort:
Ha - ha , jag tror han sitter och sover, och då rätade
jag upp mig och gjorde honnör och så sa han lite
le nare : "Ja.ha , det är ju bra att han rider i gående
åtminstone. " J ag lämnar nu dessa tre år som för
spann spojke och kommer nu till 1 maj 1896 då jag
blir karls kriven .
Femma till all pers onal
vid 20--årsjubileet
Nu fick jag börj a som konduktör på Djurgårdslin
jen, som gick mellan Norrmalm"st org o Allmänna
gränd. Då lades dubb elspår för att möta den sto ra
trafiken tilll897 års utställning, till vilken arbetena
då var i full gång. D et va~ ett gladare liv på Djurgår"
den då, det var häsJutslällningar, cirkus och vari·
teer förutom de vanliga tivolinöjena, samt här oc h
där små krogar. I O ID att variten på hös ten detta å r
vart förbjuden, dämpades det glada Djurgårdslivet
åtskilligt. Så kom utställningen 1897. Den Ista maj
detta år fick jag börja att köra vagn som det hette,
då steg man straxt ett pinnhål. Det var det som alla

Personal vid SpåTVä"ens verksl.nd Roskagsgalan 1888.
Tyvärr har vi inte j<irnamnen, men fr v ståT BeTggren.
Fredriksson, Nyb erg,NUsson,AhLst~m och BöTjesson.
l
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När han kom in med kag uen tog poti·

sen f Tam en vattenkaraff och fylM e
den ju.t! med brännvin , sen fick bon
- den gå.

förspannspojkar längtade efter. Man tyckte då a U
man blivit riktig karl. Hela denna sommar, liksom
1898, körde jag på Djurgården. Utställningssomma
ren var den roligaste jag har upplevat, och vilket
idealiskt väder, regn på nätterna och sol på dagar
na. Dessa tre somrar, 1896, 1897 och 1898 på Djur
gårdslinjen hör till mina angenämaste minnen. Ar
1898 vart jag ordinarie med en lön av 85 kr i måna
den, plus 3/4 procent på det jag kö rde in . När man
sedan fic k egen vagn, som det hette, så var det l
proc. På ringlinje n som var den bästa, kunde pro
centen gå upp till omkring 20 kr i månaden , me n
där tjänstgjorde de älds ta. Ar 1897 den 10 juli tirade
spårväge n 20-årsjubileum , med m usik kl 7 på mor
gone n på vagnspla n av Göta gardes mus ikkår samt
gic k e n vackert klädd öppen spårvagn , med de
vackras te hästar körda a v livkusken no 9 Agren,
ru nt ring linje n med spå rvägens s tyrelse, beml och
e n del inbj ud na, All personal fick 5 kr och en ut
s tällningsbiljett. Senare efter utställningens slut
fi c k varje ma n SO kr. När jag vart ordinarie på hös
ten 98 kom jag på Östermalm slinjen och efter ett
par å r till Kungsholmslinj en tills det de elektriska
vagnarna kom . För nutidsmänniskan ter sig nog
hästspårvagna rn as tid såsom något ytterst primi
tivt men den som varit med och trampat ut sina
konfirmation sskor i spårvägens tjänst har nog en
helt a nnan syn på det heJa. Här några siffror från
1877 till den elektriska driftens införande: personal
år 1877 40 pers steg till 720 år 1903, det s ista året
som det gick enbart hästvagnar. Det högsta antalet
hästar va r 760 år 1900. Passagerarantalet steg från
I 19a078 år 1877 t ill 19000000 år 1903. Vagnarnas
antal var uppe i 184 under samma tid. För alla dessa
hästar krävdes mycken personal och foder m m.
Det var veterinärer, en inspekt ör (friherre Ceder
ström), två stallmästare, fod ermarskar, hästskötare,
hovsla gare, sadelmakare samt utridare.
UndeTIaget t iLl Bertit Rum!iens teckningar
utgÖTS av jotogToJier UT Spåroägsmuseets
och Stockholms Stadsmuseums samlingaT.
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