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• När jag fick jobb som busskon
duktör hade jag redan varit metall
arbetare några månader - på en fa
brik utanför staden. Det nya jobbet 
kom mycket oväntat, jag hade inte 
vågat räkna med det: min ansökan 
var närmast att betrakta som ett 
slags galghumoristiskt bondförsök. 

Det var sen krisen hade börjat på 
allvar, sen nazistvärvarna kommit till 
Söder med sina löften om mat och 
jobb åt de arbetslösa, sen Hitler plöts
ligt blivit en symbol för det hotande 
i tiden. 

Jag fick bussjobbet en januaridag. 
Då jag blivit läkarundersökt och fått 
ut uniformen kände jag att nånting 
viktigt hade hänt mig. Jag gick på 
Ringvägen och visade mig för tje
jerna innan jag ännu hade börjat det 

nya knoget, inan jag ännu hade fyllt 
sexton år. Jag gick till grabbarna på 
fiket vid Nytorgsgatall och blev av
undad, satt där och pratade medan 
grammofonen spelade och snön mjukt 
föll utanför fönstret. 

Sen kom lärlingstiden då man ovant 
ramlade omkring bland passagerarna, 
då man gav klarsignal så sent att fö
rarna hade svårt att hålla tiderna, då 
skelettet värkte av skakningarna i 
vagnen och man förlorade pengar på 
att ge för mycket tillbaka i bråd
skan. Men man anpassade sig snart, 
man fick säkerhet, självkänsla. Och 
man fick kontakt med flickor. 

Ungefär en månad efter sen jag 
hade börjat ägna mig åt min nya livs
uppgift blev jag lätt förälskad i en 
flicka som var två år äldre än pg. 

Hon stod i tobakshandel - precis 
som damen av vandel i Karlfeldts 
dikt. Jag uppvaktade henne i tradi
tionell stil, köpte rosor åt henne på 
födelsedagen och bjöd henne sen på bio. 
Vi var på Rialto och såg Anna Sten 
som Nana. Efteråt kysste jag henne i 
portens mörker. Jag gav henne några 
svala, halvt eteriska kyssar som jag 
inte var riktigt nöjd med - och an
tagligen inte hon heller. Allt var. 
blekt, stilla och ljudlöst mellan oss. 

Frampå våren blev det bättre. Då 
lärde jag känna en annan flicka som 
var ett par åJ;" äldre än jag. Hon var 
mera ohämmad och initiativrik. Hon 
påvisade flera av mina många brister, 
hjälpte mig tillrätta. Ibland när vi 
gick omkring i stadens omgivningar 
sjöng hon oanständiga visor med en 
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naturlig glädje och öppenhet som för
vånade mig. Vårt förhållande blev 
inte särskilt långvarigt, men det be
tydde mycket för mig. (Jag minns 
ditt leende i skymningen, det blåa 
dunklet kring din port, jag minns 
hur staden kring oss andades i svin
del ... ) 

De äldre konduktörerna visslade 
Carioca och talade om att gå och dan
sa på kvällen. Förarna var i regel 
neddämpade, liksom definitivt place
rade i tillvaron. Men också bland dem 
fanns några som ännu var sökande, 
oroliga. Det präglade deras sätt att 
köra: de körde ojämnt, med snabba 
ryck och våldsamma inbromsningar. 
Ibland fick man åka fort: om sön
dagsmornarna när gatorna låg tomma 
och inga människor väntade vid håll
platserna, och sent om kvällarna då 
man gått ur trafik och skulle in till 
garaget i Hornsberg för att redovisa 
(det hände att man hade en fnitt
rande flicka med sig i vagnen; hon 
väntade att man skulle bli klar för 
natten). Tidigt en morgon blev vi 
påkörda aven spårvagn på Rosen
Iundsgatan. Jag såg faran i tid och 
högg tag i stolparna, höll dem hårt 
så att knogarna sprack sönder medan 
den nedbyggda plattformen trycktes 
in och vagnen kastades upp mot trot
toaren. 

På avlöningsdagarna stod Gummi
Kalle utanför huvudstationen och sål
de sanitetsartiklar, duplicerad porno
grafi och andra exklusiva, stimule
rande varor. Han var liten till växten, 
hade svarta mustascher och oroliga 
ögon. Han var svårt lungsjuk. När 
kontrollörerna sen räknade konduk
törernas växelkassor för att se hur 
mycket man hade förskingrat hände 
det att de hittade små kuvert med 
Röda Rosens kända bild i väskorna. 

Det var ett rytmiskt jobb, ett jobb 
för ungdom. Man lutade sig intui
tivt i kurvorna, gick stadigt genom 
den slingrande vagnen. T elegrambu
den hade fula frikort och hoppade 
ledigt från vagnen i fyrti kilometers 
fart, stannade perfekt och klev sen 
lugnt fram till porten dit de skulle. 
De hoppade bättre än vi andra, de 
fick mera träning, det var teknik dri
ven till fulländning. Landsborna häp
nade, trodde att grabbarna skulle slå 
ihjäl sig mot asfalten. 

Den färgade jazzen hade kommit. 
Man skaffade sig resegrammofon och 
köpte skivor, lyssnade i lätt extas på 
Louis Armstrong och Cab Calloway, 
höll på att göra föräldrarna halv
galna, var förtvivlad över att de inte 
kunde begripa hur bra den nya mu
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siken var. Man började steppa så 
smått, men inte i Fred Astaires fladd
rande maner, man försökte i stället 
likna Bill »Bojangles» Robinson, den 
färgade dansören som sjöng och step
pade på grammofonplattorna: Hi-ho, 
doin' the new low down! Man köpte 
kläder och skor på Standards Hörna, 
gick sen på Sportstugeutställningen 
nedanför Skanstull där det fanns dans
bana och andra attraktioner. Man ha
de svår ekonomi: grammofonen och 
kostymen åkte in och ut på pantban
ken vid Skånegatan. Genom jazzen 
lärde man sig lite engelska, kunde 
nödtorftigt visa de engelska och ame
rikanska turisterna tillrätta i staden: 
Yes, Sir, tha t's the Palace of the King. 
And to the right can you see the 
House of Parliament ...» Man fick 
beröm av arbetarna som uppmärk
samt lyssnade på de knaggliga repli
kerna: »Det där gjorde du bra! Visa 
dom att man kan spika i det här lan
det med!» 

Man åkte till jobbet med personal
vagnen om mornarna, satt där hop
sjunken med tröttheten som en värk 
inom sig, såg den omgivande verklig
heten som genom ett dis. Men när 
man kom ner i garaget och kände 
doften av bensin och råolja vaknade 
man åter till. Sen for man längs de 
långa raka gatorna i regn eller snö 
eller solljus. Man kände en rytmisk 
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livsglädje, tillvaron var meningsfull, 
lockande. Man läste »Fem unga», de
ras böcker styrkte ens livskänsla, den 
blev till ett legitimt uppror mot de 
konventionella formerna - det fanns 
en levande och ung kultur! 

Man gjorde de ofrånkomliga er
farenheterna, blev djärvare, mera des
perat. Man slets mellan miljöförank
ringen och nånting nytt, vitalare. 
Man hade upptäckt att det fanns en 
skillnad mellan Söder och de övriga 
stadsdelarna av staden, av världen. 
Staden hade växt, Västerbron och 
första tunnelbanan var redan byggda. 
Efter kvällspassen satt vi på Magne
ten och berättade historier. Och på 
nä tterna spelade vi ibland »pla ttans
tärning» i något kök eller hyresrum. 
Vi började supa lite, gick sen och 
dansade på Hästskobaren, Nalen, Salle 
de Paris. Man kände sig rolös, van
mäktig. Man sökte en livsform. Man 
lärde känna nya tjejer, men man 
lämnade dem snart. Alltid någon an
nan, alltid någon annanstans ... 

Vi drog med oss tjejerna till jazz
fiken, till Flamman och N ybrostu
gan, vi höll små föredrag för dem 
om den nya jazzen. En vecka upp
trädde jag som steppdansör på dans
haket TyroJita, jag var iförd 90-tals
smoking och fick många applåder. 
Men det räckte inte, det var alltid 

forts. å nästa sid. 
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nånting annat man väntade på. Jag 
började mer och mer intressera mig 
för bluesmusik. 

What did I do to be so black and 
blue ... 

Jag minns höstar, vintrar ... En 
vinter brann Mjölkcentralen, Tors
gatan avspärrades, vi satt i vagnen 
och såg det intensiva skådespelet: vin
ter och eld, is och rök! Jag minns 
blått mörker i Tantoiunden, lykt
ljuset genom lövverket (träden va
jade sakta och stänkte fina regndrop
par kring sig, det var i augusti). Jag 
minns en servitris med stor, sensuell 
mun och svårmodig blick (hon var 
lik Connie Boswell). 

Det var så mycket nytt man fick 
se, så mycket nytt man fick höra. 
Verkligheten liksom vidgade sig, blev 
mångsidigare. Man fick snabbglimtar 
av överklassens och medelklassens liv, 
man såg människor vars ansikten man 
kände igen från tidningsspalterna. Re
vyartisterna såg inte lika glada ut i 
verkligheten som de gjorde på sce
nen och på bilderna, flera av dem 
verkade utslitna, desillusionerade. Då 
och då fick man också se stora kul
turpersonligheter. När man hade 
52: an hände det att Gösta Ekman 
klev på vagnen. Ibland stod han och 

tittade sig lite spefullt omkring, and
ra gånger var han mycket allvarlig, 
såg bara rakt framför sig, med trött
het kring munnen och i blicken. Man 
betraktade honom med ett slags bä
van. 

Den politiska situationen skärptes. 
Spanienkriget bröt ut. Några av grab
barna på Söder stack iväg från en 
hopplös kafetillvaro för att göra en 
insats där deras liv kunde få en me
ningsfull innebörd. En del av dem 
kom senare tillbaka, andra blev kvar, 
fallna vid försvaret av Madrid ... 

Blått är det förlorades färg, bluesen 
är det förlorades musik ... 

Jag fick så småningom nattvagn, 
jobbade bara om nä tterna. J ag gled 
fram genom stadens lyktsprängda 
mörker, hörde den jämnt surrande 
motorn, såg förarens breda rygg. Jag 
började upptäcka att livet kunde va
ra ganska hårt. Ga torna glänste i 
regnet. Jag började bli vuxen. Sta
den var stor, men det fanns det som 
var större. Jag började tänka. Neon
ljuset var vackert och jag såg prosti
tuerade av båda könen. Nätterna var 
vackra och det gick också bra att 
sova på dagarna. Snön föll mjukt och 
tyst över staden. Jag började läsa 
böcker på allvar. Det fanns nattliga 
original, människor som vandrade i 
natten, det fanns människor som gick 
omkring i natten och log. 

What did I do to be so black and 
blue ... 

Duggregnet slog mot rutorna, 
vagnshjulen rullade över asfalten och 
jag var ännu mycket ung. Vart tog 
min livskänsla vägen? Varför kunde 
jag inte leva ett rent emotionellt liv? 
Det snöade över hållplatsens väntan
de människor. Vad hade hänt mig? 
Snöflingorna föll över Strömmen, 
vagnen rullade över Norrbro. Varför 
kunde jag inte längre känna riktig 
glädje? Slottsbackens obelisk höjde sig 
i mörkret. 

Blått är det förlorades färg, blue
sen är det förlorades musik ... 

Stjärnorna var lysande hål i him
len. En ung kvinna talade med mig 
om självmord. Nätterna var overkli
ga, öververkliga. Framåt morgonen 
steg det på tysta, bleka kvinnor. Jag 
blev lite avståndsförälskad i en av 
dem, men jag talade aldrig med henne. 
Vi såg på varann ibland, log aldrig. 

What did I do to be so black and 
blue ... 

När krigsutbrottet kom nitton
hundratrettionio började jag begripa 
att nånting hade hänt som gjorde det 
bakomliggande till en idyll. Jag var 
ännu mycket ung och min sorg var 
blå. 

Blått är det förlorades färg, bluesen 
är det förlorades musik ... 
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