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Perioden 1900-1909 (4) 

AV ARKIVARIE STEN HOLMBERG 

Biljett- och kontrollsystemet 

Grundavgiften 10 öre förblev under 
perioden i huvudsak orubbad. Undan
tag voro väsentligen 5-örestaxan vid 
de nytillkomna arbetartågen och ra
battkorten, som medgåvo resa för 
ungefär 9 öre. Övergången var på 
Söder fri under hela perioden. Få 
Norr infördes fr. o. m. 1905 fri 
övergång till alla linjer utom Djur
gårdslinjen, på vissa sträckor fri 
övergång till två linj er. En och an
nan insändare i tidningarna pläde
rade för slopande av övergången och 
införande av 5-örestaxa för varj e 
resa. Dessa förslag blevo icke ens 
föremål för allvarligt menad diskus
sion. 

I oktober 1902 infördes en ny typ 
av övergångsbiljetter med' vecko
dag och timme angivna, vilken syn
nerligen behövliga åtgärd utlöste stor 
förbittring. Förut brukade bilj etter 
av detta slag hade kunnat begagnas 
utan hänsyn till visst klockslag och 
sålunda möjliggjort två resor mot 
enkel avgift. 

Man påstod, att det skulle ha fun
nits. personer, som i regel begärde 
övergångsbiljett, även då endast en 
linje togs i anspråk. Sådana biljet
ter bevarades för att användas, då 
datum stämde. Datering av de före
gående övergångsbiljetterna lär ha 
skett med en blåpenna, och man 
misstänkte även, att dessa datumsiff
ror brukade ändras. 

Tidningarna hade mycket att an
märka på de nya biljetterna. Don 
Basuno (Emil NorIandel') uttryckte 
sig i Stockholms-Tidningen på sitt 
vanliga anstötliga sätt så här: »Det 
är besynnerligt med Norra bolaget, 
att när det reformerar, så är det all
tid i avsikt att trakassera den all
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mänhet, som det faktiskt skall be
tjäna och att göra sig själv största 
möjliga nytta.» - Insändare i tid
ningarna förordade, att bolaget skulle 
bojkottas. 

Söndags Nisse briljerade i utsökt 
ironi med följande harang: »Få varje 
bilj ett skulle finnas den åkandes 
namn, hans födelseår, uppgift på 
hans hårfärg, förteckning på antalet 
knappar i hans överrock, numret på 
hans glasögon, beskrivning på hans 
levnadsvanor samt föregående syssel
sättning.» Hur kan man skriva nå
gonting så sagolikt dumt och sam
tidigt pretendera på att anses kvick! 

Klipptänger beställdes från USA. 
Var det månne den första svenska 
spårvägsbeställningen »over there» ? 
Om beställningen säger en insändare, 
att »det snille, i vars genialiska hjär
na den iden runnit upp, bör en gång 
i tiden ha plats bland forntidens 
transportredskap på Skansen». Alla 
utslag av klandersjuka ta tidningarna 
emot och slussa välvilligt in dem i 
spalterna. 

Oegentligheter med de nya bilj et
terna uppdagades och omnämndes i 
pressen på ett för bolaget hånfullt 
sätt. En f.d. agent anhölls exempelvis. 
I hans bostad anträffades bl. a. en 
tång, liknande den av bolaget an
vända, och omkring 450 övergångs
bilj etter från olika linj er, av vilka 
ISO voro förfalskade. Han erkände, 
att han använt sig av förfalskade bil
j etter och dömdes till 25 kr böter 
för varje bedrägerifall. Uppgiften om 
domen synes tvivelaktig. 

I början av 1906 meddelades från 
Norra bolaget, först från kapten 
Hjortzberg och sedan bekräftat av 
direktör Björkegren, att ett fullstän
digt bilj ett- och kontrollsystem vore 

att vänta. Meddelandet utlöste för
bittring hos såväl press som allmän
het. 

I Svenska Dagbladet för 21 febru
ari 1906 ger en insändare, som möj
1igen stod bolaget nära, en god orien
tering av det tänkta systemet: 

»F. n. har konduktören icke mindre 
än fyra föremål att hantera, nämligen 
bössan, tången, bilj ettboken och väs
kan. Med det nya systemet slopas 
bössan, som är den besvärligaste av 
alla fyra, dels emedan den är tung, 
och dels emedan den lämnar konduk
tören endast en hand ledig, då han 
t. ex. balanserar sig fram på fot
steget utefter en öppen vagn. 

Med det nya systemet erhålles en 
stark kontroll på konduktörerna. Att 
man ej sällan, i synnerhet då det är 
mycket folk, och då öppna vagnar 
användas, åker gratis är ett faktum. 
Med det nya systemet erhåller var 
och en sin biljett, som gäller som 
kvitto för erlagd avgift eller som 
övergångsbilj ett. När som helst på 
linjen kan konduktören riskera, att en 
kontrollör hoppar på vagnen och 
kontrollerar, att alla, t. o. m. kon
duktörens och förarens goda vänner, 
erlagt avgift. 

Det kanske viktigaste med det nya 
systemet är, att bolaget kan föra full
ständig statistik över åkningen. Alla 
'biljetter äro numrerade, och varje 
gång konduktören kommer till änd
punkten aven linje, har han att i en 
bok anteckna nästa bilj etts nummer. 
Härigenom lägges grunden till sta
tistiken, som gör det möjligt för 
bolaget att veta, huru många passa
gerare, som fara t. ex. med vit linj e 
den och den turen, den och den da
gen. Om statistiken visar, att en sär
skild linje är mycket hårt anlitad en 
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viss tid på dagen under vissa måna På öppningsdagen utsända repor

der av året, så kan i rätt tid flera ters förmäla, att »konduktörerna svet

vagnar insättas. Med det nuvarande tades trots den starka kylan», och
 
systemet vet bolaget endast, huru att de »önska sina biljettböcker så
 
många passagerare, som befordrats långt vägen räcker och hålla på de
 
under var j e dag, men om trafikin gamla som det sägs oändamålsenliga
 
tensiteten under dagens olika timmar penningbössorna».
 
vet vederbörande platt intet bestämt.» Den 3 mars meddelar Spårvägsbo


Att bössystemet skulle befordra laget, att barn under 6 år, som icke 
gratisåkning bestreds. En tidnings intaga särskild plats, skola få fär
insändare replikerar emellertid, att das fritt och två sådana barn på en 
det är en sak, som »beror både på biljett. Det är möjligt, att barn un
konduktörerna och passagerarna. En der 3 år förut hade samma förmån, 
del konduktörer äro mycket vakna men vi kunna icke bestämt konsta
och slå genast ned på de nykomna, tera det. 
men en del komma sent omsider in Den l juli 1906 avskaffades änt
med bössan, vädjande åt ömse sidor ligen vid Norra bolaget bössorna och 
och se ut som om de hövligt ville ett fllllständigt biljelt- och 1l0ntroll
fråga: Är det någon som vill be sys/cm infördes på alla linjer. Samti
tala ?» digt försvunno paketen med växel

Då arbetartågen vid Norra bolaget mynt till belopp av l kr, So och 25 
den r mars 1906 började, voro bös öre. Konduktörerna växlade direkt· ur 
sorna vid dem avskaffade, och bil växelkassa. Rabattbiljetlhäften till en 
jetter införda. Morgonturen kostade krona för I I bilj etter funnos att köpa. 
S öre med fri övergång mellan de På grund av sin gula färg fingo de 
två etablerade arbetartågslinjerna. namnet bananer, som j ust vid denna 
Vid avgiftens erläggande kunde man tid torde ha introducerats på den 
köpa returbiljett även till S öre för svenska marknaden. 
resa samma dags eftermiddag på Systemet innebar, att för resa på 
vissa sträckor av linjerna r-s. enbart en linje kvitto il 10 öre skulle 
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lämnas. För resa på td. högst tre 
linjer, d. v. s. med en eller två om
stigningar, skulle övergångsbiljett li
kaledes il 10 öre erhållas. Övel'gångs
biljett slwlle begäras 'L'id at'giftens 
crläggande och platscH. dÖr 01llstig
ning sku.lle ske, samtidigt uppgivas. 
Djurgårdslinjen var alltjämt undan
tagen från fri övergång. Enligt det 
föregående systemet fick man över
giing till viss linje, enligt det nya vid 
viss angiven plats. Övergångsbiljett 
gällde endast för ombyte på markerad 
plats för omedelbar färd med näst
kommande, ej fullsatta \"agn. Det 
var även föreskrivet. i vilken rikt
ning övergång i varje fall skulle 
ske. Passagerare med ö\"ergångsbil
jett skulle medfölja den först be
stigna vagnen så långt som möjligt, 
innan övergång ägde rum. 

Det var först efter ingående experi
ment, som man kommit till denna 
lösning. Den var grundad på princi
pen kortaste tid. Olika vägstycken 
hade samvetsgrant provåkts. och 
man hade kommit därhän. att man 
från vilken plats som helst på spår
vägsnätet kunde komma till \"ilken 
'lnnan plats som helst med högst två 
vagnombyten. Därav ansåg Spår
vägsbolaget framgå, att allmänhetens 
envisa fordran att få begagna vilken 
väg man önskar för en viss sträcka 
eller att få göra så många ombyten, 
som man behagade, ej kunde beaktas. 

Samtidigt (1906) inrättades ett 
kontrollkontor med uppgift att dels 
kontrollera uppbörden och dels utar
beta trafikstatistiken på grund\"al av 
kontrollsedlarna. Det kontrollsystem, 
som då infördes, har "isat sig så 
värdefullt, att det ännu efter snart 
50 år alltjämt fungerar med obetyd
liga ändringar av vissa detaljer. 

Social-Demokraten hade den 28 
j uni J906 en välgörande saklig och 
i trevlig ton hållen artikel med in
troduktion av systemet; man framhöll, 
att ingen hädanefter kunde bli krävd 
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att betala två gånger, och påvisade 
systemets betydelse ur statistisk syn
punkt. Tidningen uppmanade al1var
ligt allmänheten att »ick,e fördöma 
systemet, förrän vi genom praktisk 
erfarenhet kan säga, att det är odug
ligt». 

Redan en vecka innan de nya be
stämmelserna började til1ämpas, skrev 
emel1ertid Don Basuno i Stockholms
Tidningen: »Bara för att direktör 
Spårvägsgren en gång i en olyck
lig stund råkade få se en prisse, vil
ken slingrade sig ifrån en avgift, få 
vi ännu en sorts lappar att hål1a reda 
på och till på köpet en hel stab av 
kontrollörer.» 
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Land, att systemet synes praktiskt och 
att envar bör veta, vart man ämnar 
sig. Konduktörerna skola snart nog 
klara sin uppgift. Det går i New 
York med liknande system och med 
en trafik minst 20 gånger så stor 
som här. 

Ett par dagar senare intervjuade 
tidningen Dagen några konduktörer 
och skriver: »I allmänhet tyckte kon
duktörerna, att folk vorO gensträviga 
och besvärliga fast de fingo all 
hj älp. Frågad'e de icke 'får det lov att 
vara övergångsbiljett' så grälade pas
sagerarna, som uraktlåtit att begära 
sådan, fast de vil1e ha den och där
för fingo länmna ny avgift. Frågade 
konduktören: 'Får det lov etc', blev 
man ond över, att han blandade sig 
i andras affärer.» Man var nöjd med 
att slippa bössorna. Det tyngsta i 
konduktörens värv var numera all
mänheten. 

Många dagar dröjer det icke, 
förrän kritiken på allvar sätter in. 
Redan den I I j uli påstår en tidning, 
att konduktörens arbete ökat med 
30 %, att gratisåkning förekommer, 
och att konduktörerna förlorar på 
växling. Kontrollsedlarna äro vidlyf
tiga och besvärliga, och redovisning
en inkräktade starkt på konduktörens 
fritid. Till sist frågar man, varför 
konduktörerna ej för varje dag få 
köpa ett visst antal biljetter. Att 
inte direktör Björkegren kunnat hit
ta på någonting så enkelt, utropar 
man förvånad. Den frågan torde un
der årens lopp ha varit uppe åtskil
liga gånger, men den förefaller icke 
vara så enkel, som man vid ett yt
ligt betraktande frestas att tro. 

Sedan var skallet igång - re
daktionella uttalanden och insändare 
- och tog sig uttryck i nästan dag
liga drev i spalterna för månader och 
år framåt med utomordentligt hätsk
het riktade mot direktör Bj örkegren 
och efterhand mot trafikchefen Wal
den. 

Till och med i Post- och Inrikes 
Tidningar - den eljest så stillsam
ma >Postgumman» - kunde man den 
18 augusti 1906 få följande till livs: 
»Om hela detta biljettsystem torde 
icke råda mera än en mening även 
hos allmänheten: det är i alla avse
enden huvudlöst och, vad värre är, 
det innebär en förolämpning mot 
denna allmänhet. Tänk t. ex. vad 
som ligger i den näsvisa bestämmel
sen om biljettinspektion ! Att bolaget 
behöver kontrollera sin biljettförsälj
ning är naturligt, men detta är bo
lagets ensak och skall väl ske på ett 

mänheten begagnas som medel, och 
vilken åkande som helst, vid hot att 
nödgas erlägga ny avgift, kan upp
fordras, att med den biljett, som han 
nyss köpt, visa svart på vitt på, att 
han icke är en bedragare, som ämnar 
lura bolaget. Sådant händer litet 
emellan. Mycket vore att säga om 
detta s. k. system. För dagen in
skränka vi oss till den ytterligare an
märkningen, att upphovsmannen till 
detsamma (varmed menades Björke
gren) borde ha genast ansetts olämp
lig i bolagets tjänst.» - Härtill an
märkte en kåsör, att om »Postgum
man» får regera, så blir B:s frack 
utan sin Vasaorden. 

Nya Dagligt Allehanda frågar, 
varför det är trakasseri att visera 
en spårvägsbiljett, då alla finna det 
naturligt, att så sker på j ärnväg eller 
ångbåt. 

En insändare förklarar med djupa 
brösttoner, att i svensk lag ej fin
nes föreskrift om skyldighet att i 
spårvagn hålla en papperslapp i han
den för att på begäran framvisas. 

Samtidigt säger en annan insän" 
dare, försoni igt. att alla slitningar 
och misshälligheter skulle upphöra. 
0111 en var i spårvagnen, när kon
duktören nalkades, genast gav till
känna, om kvitto el1er övergång 
önskas och i senare fallet även upp
gav målet för resan. 

I oktober 1906 får Dagens N yhe
ter aven kär vän bland kollegerna 
påskrivet i moraliskt upprörda toner, 
att tidningen »med sedvanliga ame
rikanska rubriker» ianserat ryktet, 
att rabattbiljettböckerna skulle ned
sättas med poletter. »Det är karak
teristiskt för det nya systemet i DN, 
att man publicerar det ogrundade 
ryktet, ehuru man på förfrågan re
dan fått vetskap om, att dylika pla
ner icke hystes.» 

Mäster August Palm, den socia
listiske uragitatorn i vårt land, hade 
mer och mer kommit i skymundan 
inom arbetarrörelsen. Nu anade han 
emellertid morgonluft. Han tog en
sam initiativet till ett möte i Folkets 
hus för att protestera mot biljettsyste
met. Mötet var ej talrikt besökt, men 
i stället kunde Mäster glädja sig åt 
en intresserad och debattlysten publik. 

Palm skildrade på sitt koända sätt de 
»större och mindre trakasserier» han 
själv varit utsatt för, och att han 
vid flera tillfällen bevittnat väl kraf
tiga meningsyttringar mellan allmän
het och personal, »vilken senare 
t. o. m. med polisens hj älp lyft ut 
spårvägsresenären. Mötet antog en 
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resolution, som enligt Palms uttryck 
skulle tillställas de »välvärda» her
rarna i Spårvägsbolaget. Bl. a. 
»krävde» man, att övergångsbiljetter 
endast skulle ange den stadsdel, dit 
man önskade färdas. 

Den I februari 1907 infördes per
forerade rabattkort i stället för 
kupongböcker, vilka oupphörligt kri
tiserats i pressen. Efter ett par da
gar fordrade man emellertid åter
gång till det gamla. »Genom sin svår
hanterlighet ha biljettkupongerna 
svårt att bli så populära som biljett
böckerna», heter det nu. »För att 
minska olägenheten har bokbinda
ren M Nilsson, Smala gränd 6, 
släppt ut i marknaden små utmärkt 
lämpliga fickpärmar.» 

Don Basuno var givetvis framme 
i Stockholms-Tidningen och förkla
rade, att rabattkupongerna »äro 
mångfaldiga gånger sämre än de 
gamla häftena». Han låter samtidigt 
förstå, att bolaget depraverade sin 
personal, när de enkla bössorna byt
tes ut mot de nya lapp-verken. Sist
nämnda uttryck skall föreställa en 
kvickhet. 

I en intervju omnämner direktör 
Bj örkegren, att Spårvägsbolaget hade 
tillsatt en kommitte, vari även kon
trollörer och konduktörer ingingo, 
för att undersöka om på grund av 
allt klander ändringar i bilj ettsyste
met borde vidtagas. Man lär ha före
slagit, att kvitto och övergångsbil
j ett skulle sammanslås. men det för
anledde ej åtgärd, då därigenom den 
värdefulla övergånsstatistiken skulle 
förlorats. Övergångarna utgjorde 
1908 enligt tidningarna 40 % av hela 
antalet resor; enligt statistisk hos 
kontrollkontoret var exakta siffran 
32 ,7%. 

I Nya Dagligt Allehanda för den 
16 december 1907 uttalar »Unge An
dersson» sitt hjärtas mening så här: 
»Det hör till yrket för en spårvägs
direktör att vara en omtalad och 
omstridd och förtalad man, som icke 
förstår sig på spårvägsskötsel mer än 
mina gamla galoscher - om man får 
tro de aldrig förtröttade insändarna 
i morgontidningarna och vissa mor
gontidningar själva. Få människor 
lära ha blivit så utskällda här i li
vet som kapten Hjortzberg. när han 
drog sig hån paläet vid Tegnerga
tan till den fridfullare enkelheten på 
Söder. Vad fick han icke höra allt 
för stolparnas skull, och vem tän
ker nu på stolparna? Och hr Björ
kegren - vilka kaskader av ovett 
slängdes icke ut över honom för 
hans bilj ettsystems skull, ett system, 

som icke längre förargar mer än ett 
högst obetydligt fåta!.» 

För kommunens tjänstemän in
fördes i januari årskort: ISO kr för 
plats inne i vagnen och 100 kr för 
plattformsplats. Allmänheten på Norr 
skulle gärna önskat sådana kort. På 
Söder funnos de till 100 kr. Norra 
bolaget var föga benäget för sa
ken och ville ha ett helt annat pris. 
Dess linjenät var flerfaldigt större 
än Södra bolagets. Man ansåg dess
utom, att rabattkupongerna inneburo 
tillräckligt stort tillmötesgående. Un
der 1907 såldes I 032000 rabattkort 
a I kr, vilket innebar en present till 
allmänheten på 103 000 kr. 

I samtal med en tidningsman i ap
ril 1908 sökte direktör Bj örkegren 
inskärpa, att personer utan lokalkäli
nedom vid avgiftens erläggande borde 
uppge destination i stället för över
gångsp!ats och överlåta markeringen 
åt konduktören. Så kallade trakasse
rier med kassering av biljetter och 
duhbelbetalning skulle därigenom und
vikas. 

Den I maj 1908 förklarade Stock
molms-Tidningen, att den ej kunde 
ge plats åt alla insändare rörande 
övergångsbiljetterna. 

Samtidigt hade en »bekant och an
sedd man» specialiserat sig på gratis
åkning för att bevisa bilj ettsystemets 
ofullkomlighet. Han påstod sig på 
sträckan Riddarhustorget-Tegelbac
ken ha lyckats däremot 103 gånger. 
Därefter infann han sig i Tegner
gatan 2 och betalade de uteblivna av
gifterna. Till ett s-tal konduktörer, 
vilkas vaksamhet hindrat hans gra
tisåkning, överlämnade han var sin 
jubileumstvåkrona. 

I oktober 1908 lät Stockholms
Tidningen en bomb falla genom att 
framställa följande fråga: M ed vad 
rätt låter herr Björkegren särskilda 
kontrollörer passera genom vagnar
na och fordra av passagerarna, att de 
uppvisa sina biljetter? 

Det visade sig, att under föregå
ende år (1907) hade Spårvägsbola
get hemställt hos ÖÄ att i reglemen
tet få en bestämmelse införd om 
publikens skyldighet att för särskilda 
kontrollörer uppvisa biljett. Ämbetet 
hade avslagit denna anhållan den 31 
december 1907. 

Såväl Björkegren som Walden 
vitsordade uppgiften men ansågo, att 
reglementet i sin oförändrade form 
redan lade i bolagets skön att bestäm
ma över dylika organisatoriska spörs
mål. (»Passagerare är skyldig att 
vid anfordran erlägga den för fär
elen fastställda avgiften.») Ansök

ningen hos ÖÄ förklarades med, att 
man ville räkna på polisens hjälp, 
när passagerarna vägrade erlägga 
avgift. (Polisen hade icke varit 
»ohjälpsam» därvidlag.) 

Från ÖÄ upplystes, att det gäl
lande reglementet avsåg hela Stock
holm. Ett bifall skulle ha inneburit, 
att ämbetet sökt påtvinga Södra bo
laget, som hade betalningsbössor, ett 
nytt betalningssystem. 

Polismästaren förklarade i en in
tervju, att Spårvägsbolagets kon
trollörer ej hade rätt att avfordra 
passagerarna biljetter, då detta ej 
fanns angivet i reglementet. Man ha
de nu högkonjunktur på vissa tid
ningsredaktioner. Insändare i pres
sen uppmanade alla och envar att 
ignorera kontrollörerna. Det förefal
ler, som om direktör Björkegren bör
jat bli litet omodern, och att trafik
chefen Walden ansågs ha kompetens 
att spela rollen av det röda skynket. 

Stockholms-Tidningen förklarade, 
att kontrollörerna skulle avskaffas, ty 
de utgjorde »ett stort, ömkligt, löj
ligt och tarvligt spektakel». Dagens 
Nyheter i sin ordning frågar över
modigt i hilarisk yra: »Har ni sett 
några spårvägskontrollörer de se
naste dagarna? Nej,» svaraele bladet 
»och det har sina naturliga skäl. De 
äro nämligen t. v. satta ur funktion.» 
Allmänheten uppges enständigt vägra 
att låta »kontrollörerna granska sin 
ärlighet.» 

Direktör Björkegren själv omtala
de, att han på en morgontur sett, att 
av 3S passagerare blott tre på kon
trollörens anmodan framvisat sina 
bilj etter. 

Den 6 november 1908 offentlig
gjorde B en uttömmande och skick
ligt skriven expose i pressen om bil
j ett- och kontrollsystemet, övergångs
platser och om kontrollörerna. »Sta
tistiken visar, att en kontroll av bil
j etten förekommer i Stockholm på 
var 700 il 800 vagnkm. Sätter man en 
spårvagnsresas genomsnittslängd till 
3 km, skulle det betyda, att en passa
gerare har utsikt att möta en kontrol
lör ungefär var 200:e resa. l> Kan det
ta verkligen innebära en så allvarlig 
olägenhet för den resande allmänhe
ten? frågar direktör B. 

Polismästaren inträdde ånyo på 
scenen och deklarerade, att passage
rarna ej hade någon som helst lyd
nadsplikt gentemot kontrollören. De 
kunna vägra uppvisa kvitto eller över
gångsbiljett, och de kunna även väg
ra efterkomma kontrollörens befall
ning att lämna vagnen. Skulle en 
kontrollör tillgripa maktmedel, så gör 
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han sig skyldig till övergrepp, vilket 
givetvis kunde beivras. Konduktören 
är enligt ÖÄ:s reglemente vagnens 
befälhavare, och hans anvisningar bör 
allmänheten rätta sig efter. 

Spårvägsbolaget anhöll 'i november 
1908 hos ÖÄ att få kontrollörernas 
verksamhet godkänd genom utfär
dande av nya bestämmelser. I en le
dare i Stockholms-Tidningen den I I 

no"ember 1908 adresserad till »Herr 
Överståthållaren» skriver tidningen, 
att »ett bifall skulle verka som ett 
slag i ansiktet för allmänheten.» 

Enligt kungörelse av den 18 novem
ber 1908 gick ämbetet i huvudsak 
bolaget till mötes. Redaktör Gust. 
Gullberg i Stockholms-Tidningen an
förde emellertid besvär härutöver, 
och framhöll, att passagerarna förut 
varit skyldiga lyda de föreskrifter, S0111 

en konduktör med stöd av öA:s reg
lemente meddelat. Nu hade åt bolaget 
överflyttats rätten att meddela före
skrifter, vilka enligt bestämmelser 
i bolagets koncession det ålåge äm
betet att utfärda. Kungl. Maj:t upp
hävde ÖÄ:s beslut i vad detsamma 
blivit överklagat och anbefallde äm
betet att utfärda ny kungörelse i äm
net. 

öA utfärdade den 29 juli 1909 se
parata kungörelser för de två spår

,rT !':1'1 1 
't" 

'I :.... ' 

.
 

Siindags Nisses skildring av ett intermezzo 1908.
 

T. 11. Dagens Nyheters röstsedlar 19°8.
 

På båda bildema figurerar dir. Björkegren .
 

.. 

... 

vägsbolagen, För Norra bolagets del 
fastställdes, att passagerare var skyl
dig att under färd bevara biljett och 
på anmodan uppvisa den för kontrol
lör eller konduktör. Vidare bestämdes, 
att passagerare vid köp av biljett 
hade skyldighet att uppgiva, om kvitto 
eller övergångsbilj ett önskades samt 
i senare fallet även meddela resans 
mål. (I december 1909 dömdes en 
farmacie kandidat för brott mot denna 
kungörelse - vägran att uppvisa 
biljett för kontrollör - till 5 kronors 
böter.) 

Den 28 oktober 1908 uppsattes i 
vagnarna små prydliga skyltar på in
sidan av ingångsdörren strax över 
dörrhandtaget med följande text: »Vid 
avstigning var god hoprulla biljetten 
och bortkasta den.» Anslaget utlöste 
genast ett flertal insändare. »Vän av 
ordning i vår vackra stad» och hans 
medbröder voro i farten. Uppma· 
ningen var säkerligen i sak icke lyck· 
lig och i form något ovig. Det borc1e 
väl ha hetat: »Vid avstigning var goc1 
hoprulla och bortkasta bilj etten.» 

En tidning gjorc1e förfrågan hos 
kapten Hjortzberg, varför betalnings
bössorna bibehållits på Söc1er. Sva
ret blev, att på Söder gick nästan all 
trafik till och från Slussen, passage
rarna gjorde »Iångfärder». Då kon

duktörerna sålunda lätt fingo en 
överblick av passagerarna, ansåg 
man bössan tillsvidare lämpligare. 
Men en förändring skulle antagligen 
inträda, när uppfarten till Södermalm 
(Katarinavågen ?) bleve förnuftigare 
ordnad än nu. Det erkändes dock, 
att ur statistisk synpunkt var biljett
systemet överlägset. 

Stockholms-Tic1n ingens heroiska 
kamp mot öA framkallade olustkäns
lor på Dagens Nyheters redaktion. 
Något måste göras, men vad? Jo, 
man skulle företaga en »folkomröst
ning med eller emot kvittosystemet» 
vid Norra bolaget. »Låt alltså herr 
Björkegren få klart besked om vad 
det är den trafikerande allmänheten 
vill. Önska vi. att biljettsystemet bi
behålles, anse vi dessa klagomål över 
ständiga trakasserier, som evigt åter
komma, äro oberättigade, och att det 
spårvägspreusseri, som man klagar 
över, icke har sin rot i biljettsyste
met, så !åtom oss säga ifrån om det! 
Önska vi, att ett annat system in
föres. anse vi bilj ettsystemet vara 
ett för trafikanterna onödigt krång
ligt system, låtom oss då tala ur skäg
get och underrätta herr Bj örkegren 
om vår uppfattning.» 

»Spårvägsomröstningens resultat. 
Förkrossande majoritet mot systemet» 

!43 



Den gamle konduktCiren filosoferar: Ja, dom må ta studenten aldrig 
så många gånger, men ta mej fan om dom kan hala fram en 10

ijrillg fortare Jiir det. (Puck 1909.) 

hette det några dagar senare i tid
ningen. l 9S9 röstsedlar hade avläm
nats mot rr6 röstsedlar för bilj ett
systemet. r verkligheten var OITIl'ÖSt
ningen ett hejdundrande fiasko, ty 
sammanlagt antalet röstande utgjorde 
icke ens 1 1/2 % av den dagliga pas
sagerarfrekvensen. Vid ett sådant till
fälle rösta de missnöjda, de andra äro 
passiva. 

Stockholms-Tidningen anmärkte 
syrligt, att den något tidigare anorc\
nat en omröstning i en mycket mincli'e 
viktig fråga, varvid 42 166 röstsed
lar avgivits, och Nya Dagligt Alle
handa ansåg sig böra upplysa SIl1 
kära kollega DN om, att hela om
röstningen varit av parodisk beskaf
fenhet. 

Dagens Nyheter förtröttades dock 
icke utan utlyste strax efter den »för
krossande» folkdomen en pristävlan, 
gällande ett förslag till ett nytt be
talningssystem och med ett storartat 
pris på 2S: - kr utfäst. Resultatet 
av tävlingen blev så klent, att det 
icke fört j änar en redogörelse. Nya 
Dagligt Allehanda anmärker dock, 
att »den andra tidningen», som 
med stor bitterhet fört striden med 
Spårvägsbolaget, icke förmått fram
lägga något förslag alls. Med »den 
andra tidningen» avses givetvis Stock
holms-Tidningen. 

r oktober 1908 innehöll Vårt Land 
en utförlig artikel rörande biljett
systemet, vari vädjades till allmän
heten, och den frågan ställdes, hur 
många som på grund av detta system 
varit utsatta för s. k. trakasserier. 
»Säkerligen ett ringa fåtal, så litet, 
att vi ännu icke träffat någon i vår 
bekantskapskrets, som haft någon så
dan erfarenhet,» säger tidningen. 
»Man har,» fortsatte den, »på visst 
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håll bedrivit hetsjakt på ett bolag, 
som i sitt slag väl är ett bland de 
bästa, och som gj ort mera för pas
sagerarnas bekvämlighet och trevnad 
än trafikföretag i regel bruka göra, 
helst då de äro alldeles utan kon
kurrens.» 

Trafikpersonalens fackförening på 
Norr företog i november 1908 en 
omröstning rörande betalningssyste
met, varvid 69 uttalade sig för bös
sornas återinförande och 61 för ett 
förbättrat biljettsys/ent. Hur detta 
senare skulle te sig, aktade man sig 
att upplysa om. Som fackförening
en 1908 hade 761 medlemmar, var 
omröstningen knappast representativ._ 

En insändare i Aftonbladet påpe
kar, att om det var något, som all
mänheten i Stockholm behövde, så 
var det med all tydlighet just spår
vägskontrollörer, då det gått så långt, 
att man i tidningarna skröt med, att 
man upprepade gånger lyckats i av
siktlig tj uvåkning. Till den kategorin 
h6rde exempelvis Don Basuno i 
Stockholms-Tidningen. 

Ar 1909 uppges en konduktör ha 
haft en handkassa på 2S kr, varav 
10 kr voro avsedda för inköp av ra
battkort och resten utgjorde växel
kassa. 

Bland alla tokigheter rörande bil
j ettsystemet, som tidningarna så libe
ralt lämnade plats åt, är ett förslag 
om olikfärgade biljetter för varj e 
timme av trafiktiden. 

Som ett exempel på det inflytande 
SOI11 en systematisk och ohämmad 
presshets kan ha på svaga hjärnor 
är läroverksadjunkten Hj Kylen 
lämplig att omnämna. 

r december 1908 begärde Kylen 
hos öÄ handräckning för att från 

Dir. W Walden. 

Spårvägsbolaget utfå samtliga »före
skrifter» för bolaget »av vad slag 
och namn det vara må», instruktio
ner för personalen etc. 

r ett brev till direktör Björkegren 
hade han tidigare i samma sak skri
vit »Skulle jag icke genom en när
mare ,granskning av dessa handlingar 
bliva övertygad om, att bolagets prin
ciper överensstämma med svensk 
rättsuppfattning och med de former 
för samhällsliv, som tagit sig ut
tryck i bl. a. genom fädernas ar
bete, strider, ja t. o. m. blod för
värvade grundlagar, måste jag anse 
det som min oavvisliga plikt, att 
framträda.» 

En bankokommissarie F. Larsson 
var ute i ett liknande ärende, dock 
med den skillnaden, att han välvilligt 
ville åt öÄ anförtro den granskning, 
som läroverksadjunkten Kylen i sin 
upphöjda medborgaranda själv ville 
åtaga sig. 

En utomordentlig uppståndelse 
väckte femöringen till Ropsten. r 
Norra bolagets kommunala konces
sion var bestämt, att bolaget hade 
rätt att upptaga en tilläggsavgift av 
fem öre vid färd »utom tullarna», 
och att som tull skulle räknas elverket 
i V ärtan. Bestämmelsen var stadfäst 
av öÄ. 

Spårvägsbolaget var således i sin 
fulla rätt att uppbära tillägget. då lin
je S (»gula linjen») den I december 
1907 framdrogs till Ropsten. Fem
öringen väckte emellertid en utom
ordentlig förbittring icke blott på 
Lidingön utan även hos befolkningen 
i Hjorthagen. Man protesterade i tid
ningarna. på möten, vid s. k. upp
vaktningar och genom att överklaga 
öÄ:s beslut. 



Kung!. Maj:t resolverade, att fem
öringen skulle bortfalla men först ef
ter ett år från I november 1909. 
Kung!. Maj:t ansåg nämligen, att 
hänsyn borde tagas till ett redan in
gånget kontrakt mellan Norra bolaget 
och Lidingö Trafik AB. 

Utslaget ansågs märkligt, och det 
påstods, att det var första gången en 
kommunal angelägenhet av detta slag 
kommit inför Kung!. Maj:t. Då be
slutet överklagades, drogs i tvivels
mål, om ärendet överhuvudtaget kun
de hänskj utas till Konungen. 

På vissa håll i pressen ansåg man, 
att beslutet utgjorde en ganska skarp 
bakläxa åt ÖÄ, men även stadsfull
mäktige hade fått veta, att samfärd
selns fordringar, även om det endast 
gällde en förort, icke finge åsidosät
tas. Regeringen - det var den Lind
manska - hade, ansåg man, hävdat 
kommunikationernas rätt gentemot 
tomt intressen, vilket vore ett gott 
omen för framtiden. 

Det uppstod även i Hagalund en 
viss oro i sinnena, då det blev bekant, 
att ett femörestillägg även skulle utgå 
för resande norr om Haga södra 
grindar. Diskussionen avklipptes 
emellertid snart nog, då Kung!. Maj :t 
fastställde denna taxa. 

Till sist är att säga, att vid slutet 
av här skildrade period man från 
styrelsehåll inom Norra bolaget lät 
förstå, att Spårvägsbolaget sj älvfal
let ej ville motsätta sig en förenkling 
av biljettsystemet, om blott ett an
tagbart förslag framkomme. Samti
digt ville man dock fästa uppmärk
samheten på, att utomlands, där lik
nande system på många platser voro 

bruk, allmänheten icke opponerat 
sig vare sig mot biljettsystemet eller 
mot kontrollörernas verksamhet. 
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