
Bössor och Biljetter
 
AV F. D. FÖRSTE TRAFIKINSPEKTÖR A. ROSEN 

Det förefaller, som om det s. k. kon konduktörerna med växelkassa? N ej då, 
tantsystemet återigen skulle vara ak
tuellt. Det vill säga man undersöker, hu
ruvida det icke vore förmånligare att 
lägga om konduktörernas nuvarande ut
kvittering av biljetter och dagliga redo
visning till systemet, att konduktörerna 
köpa biljetter för de influtna medlen. 
Hittills har icke förelegat sådana om
ständigheter, att ett ombyte ansetts vara 
ekonomiskt försvarligt. 

Som bekant har kontantsystemet re
dan praktiserats vid SS. När bolaget 
år 1925 övertog det sedan år 1923 verk
samma Stockholms Centrala Omnibus
aktiebolag, som trafikerade linj en Oden
plan - Drottninggatan - Gustav Adolfs 
torg - Regeringsgatan - Odenplan i bå
da ringarna, användes kontantsystemet 
vid detta företag och bibehölls vid SS 
efter övertagandet. Den 1/4 1934 över
gick man emellertid till det vid spår
vägen använda biljett- och redovisnings
systemet. Den avgörande orsaken till 
ombytet var, att de på den tiden som 
konduktörer anställda unga pojkarna 
yngre än 18 år vid antagandet - i allt
för många fall icke kunde hederligt 
handhava de stora kassor, som äro er
forderliga för biljettköp. Barnavårds
nämnden medverkade f. Ö. till detta be
slut. 

Hur det än blir med biljetter och 
redovisning kan det ha sitt intresse att 
blicka tillbaka till den tidpunkt, då det 
nuvarande bilj ett- och redovisningssyste
met i dess dåvarande form infördes. 

Först några ord om de tidigare sys
temen. 

På bolagets första vagnar, enbetsvag
nar, bemannade med en kusk, nedlades 
avgiften av passageraren i en bössa, som 
var infälld i vagnsgaveln. Kontrollen 
därav och eventuell växling sköttes av 
kusken. Bössorna tömdes genom konto
rets försorg. 

Under år 1881 anskaffades större vag
nar, parvagnar, bemannade med kusk 
och konduktör. Den senare utrustades 
med en handburen betalningsbössa, i 
vilken passageraren nedlade avgiften. För 
växling hade konduktören växelpaket 
små hopklistrade påsar av olika färg 
men utan påtryckt text - a I kr, 50 
öre och 25 öre. Dessa paket färdigställ
des på kontoret. 

Biljetter infördes första gången år 
1886 och ha därefter förekommit utan 
avbrott under olika betingelser. Polletter 
av metall infördes redan år 1882, dels 
gällande för fri övergång på vissa plat
ser och dels som betalningsmedel för en 
del institutioner, vilka vanligen - t. ex. 
diakonissor - erhöllo visst antal pollet
ter gratis. 

Efter tjänstens slut ställde konduktö
ren bössa och väska med växelkassa i 

t numrerat fack på kontoret, Tegner
tan 2B. 
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Redan 1886 hade man denna biljett på 
Kyrkogårdsli'1en. 

penningsummans storlek skulle kunna 
bestämma varj e kusks och konduktörs 
provision, vilken ingick i avlöningsför
månerna. Den utgjorde senast - om jag 
minns rätt - 3.'4 % av intäkten för ordi
narie kuskar och konduktörer (varieran
de från några kronor upp till 15 kr per 
månad). Ävenså kontrollerades växel
kassan, med vilken förrådet av växel
paket kompletterades, så att konduktö
ren, då han åter hämtade sin utrustning 
och samtidigt försåg sig med de avgifts
fria övergångsbiljetterna, skulle ha all
ting klart för tjänstgöring. Eventuell 
brist i växelkassan meddelades konduk
tören. Därigenom att denne inte fick 
vara med själv, när växelkassan räkna
des, uppstod ibland tvist om riktigheten 
av kassabristen. Kontrollör P A Hög
kvist berättade en gång, hur det gick för 
honom vid en kassabrist. 

Han var konduktör och hade anteck
nats för någon kronas brist, ehuru han 
på tidigare förekommen anledning med 
vittne kunde styrka, att kassan insatts 
i facket i rätt skick denna gång. Men 
han fick inte rättelse cch tog då sitt 
parti och lät resolut kassan ligga kvar 
i facket samt höll sig med växelkassa av 
egna pengar. Vaktmästarna, vilka skötte 
såväl dagskassornas räkning som kon
trollen av växelkassorna, upptäckte för
hållandet och anmälde det till kapten 
Hjortzberg. Nå, kapten var väl glad åt, 
att en konduktör tagit initiativet till att 
befria bolaget från utgiften att hålla 
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han skällde ned P. A. H. ordentligt, och 
jag vill minnas, att han gav honom en 
varning på köpet. P. A. H., vilken an
såg sig ha handlat hederligt så som saken 
låg till, var alltjämt smått förargad 
över smäleken. 

Procent på intäkten som ett lönetill
skott bortföll fr. o. m. år 1905, sam
tidigt som kontantlönen höjdes och ar
betstiden förbättrades. 

På sin tid talade jag med gamla spår
vägsmän om denna procent, som· före 
1905 var ett dagligt och stundligt sam
talsämne personalen emellan. Jag fann 
nu ingen, som ville ha systemet tillbaka. 
Om det fanns någon, så teg han visli- . 
gen, och han hade sina orsaker därtill. 
De, som hade den största procenten, 
voro väl samarbetade kuskar och kcn
duktörer, som kände trafikanternas va
nor. Det gällde att hänga över vid änd
stationerna, att lurpassa och köra lång
samt på de feta sträckorna, att hålla 
ögonen på alla eventuella passagerare och 
inbj udande stanna för dem på de mest 
omöjliga ställen (det fanns inga be
stämda hållplatser under hästdriften) 
samt att däremellan köra hårt, så att 
turlistan klarades. Persomi.len på vagnen 
efter ett par sådana durkdrivna »rävar» 
rosade icke marknaden. 

En, som var belåten, när procenten 
avskaffades, var trafikinspektör Gun
dersen. Han hade särskilt förargat sig 
över att hästarna ansträngdes vid denna 
oregelbundna körning. Han sade en 
gång, då vi talade härom: »Det var 
'Västerås-hästarna', som fick mesta gläd
jen av att procenten kom bort!» Som 
bekant beställdes våra första elvagnar 
(120 st.) i Västerås. 

Egentligen hade tanken på att införa 
ett biljettsysterri varit levande i flera 
år, innan beslut därom fattades. Både 
kapten Hjortzberg och medlemmar av 
styrelsen hade funnit anledning att vid 
besök i utlandet studera, hur ett biljett
system arbetar. 

Enligt vad kapten berättat var det 
särskilt två saker som gjorde, att man 
förstod, att bössystemet sett sina bästa 
dagar. För det första visste man, att 
det skulle bli förortslinjer, säkerligen 
med annan taxa än enhetstaxan, och för 
det andra kunde man icke använda bös
sor på de blivande arbetartågslinjerna. 

Dessa senare inrättades den 1/3 1906. 
Trafiktiden var kl. 5.30-8. Linjerna vo
ro två, dels Roslagstull-Slussen-Dala
gatan-Haga och dels Värtan (vid nuv. 
Tegel uddsvägen)-SIussen-Hantverkar
gatan-Fridhemsgatan. Taxan var 5 öre 
med fri övergång mellan de båda lin
jerna samt rätt att vid avgiftens erläg
gande på morgonen för ytterligare 5 öre 
erhålla en returbiljett för återresa på 
eftermiddagen samma dag på vissa sträc
kor av de ordinarie linjerna. Biljett
system infördes, och bössor användes 

:\u vidtog kontorets arbete. Varje bös icke på dessa två linj er. Vid den tid
innehåll räknades för sig med till punkten var det redan klart, att bilj ett

hjälp aven handdriven sållningsapparat, 
som kallades »vagga», för att man av Myntvagga, som skiljer olika mynt åt. 

system skulle införas 
narie linjerna. 

även på de ordi
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Den främre gaveln på en av de äldsta hästspårvagnarna //led bössan t. h. 0/11 dörren. Obser
vera fotogenla//lpan ovanför. 

Och så äro VI mne på det biljett- och 
redovisningssystem, som infördes den 
1/7 1906 och som i princip ännu är gäl
lande. 

Hur många gånger har jag icke hört 
frågan: »Vem var det, som införde bil
jettsystemet ?» Och hur många gånger 
har jag icke hört, att det var direktör 
Björkegren och trafikchef Walden, som 
gjorde det! Men det förhöll sig knappast 
så. 

Kapten Hjortzberg hade fått styrel
sens uppdrag att tillsammans med en 
styrelseledamot (Sj ödahl) utarbeta ett 
nytt betalningssystem. Säkerligen voro 
principerna klara, redan när kapten och 
trafikinspektör Gundersen voro på stu
dieresa år 1905 till bl. a. Berlin. Gun
dersen talade nämligen om, att de sam
lade in bilj etter, kontrollsedlar, avräk
ningssedlar m. m., vilka kapten efter 
hemkomsten tog hand om. 

Kapten översatte sedan texterna och 
bearbetade materialet, så att det passade 
för våra förhållanden. I stort sett blev 
det en direkt översättning av tyska före
bilder. 

Han erinrade vid tilifälle om vilken 
väldig arbetsbörda, som var honom på
lagd vid den tiden då han utformade 
biljettsystemet. Verkställande direktör, 
trafikchef, styrelseledamot till att börja 
med, men han ledde också arbetet med 
elektrifieringen, vagnbeställningar m. m. 
Lägg därtill de dagliga, löpande göro
målen. 

För det praktiska arbetet med biljett
systemet och den senare instruktionen 
av trafikpersonalen tog kapten som bi
träde och hjälp kontrollör Axel Nils
son (Vita Nisse). Några kontorstjänste
män fanns inte vid trafikavdelningen då 
till dags. 

Medan detta arbete alltjämt pågick, 
skedde stora förändringar i bolagets 
ledning. Omkring årsskiftet 1905-1906 
fick styrelsen ett helt nytt utseende ge
nom inval av nya röedlemmar. Ny verk
stäUande direktör, E. Björkegren, till
sattes den I februari 1906. Kapten 
Hjortzberg blev samtidigt trafikchef men 

beviljades avsked den I juni 1906. Tra
fikchefen Wilhelm Walden tillsattes på 
förordnande efter Hjortzberg. 

Det var närmast t. f. trafikchefen 
vValden, helt nykorr.men i tjänsten 
han blev ordinarie te den 1/9 1906 
som fick övertaga det planerade och 
nästan slutförda arbetet med biljettsys
temet och som tillsammans med sin di
rektör fick presentera detsamma för all
mänheten den I juli 1906. 

I kassa rummet, Tegnergatan 2 B till 
höger in åt gården, hade konduktörerna 
sedan många år lämnat in sina mer 
eller mindre fyllda bössor jämte övrig 
utrustning. N u skulle lokalen heta »av
räkningsrummet». Tre luckor hade in
rättats i gallret, som omslöt disken. Där 
skulle vaktmästaren sitta - eller två 
vaktmästare, om det möjligen behövdes 
- och taga emot konduktörernas dags
kassor. Vaktmästare Kjellen, en vördig 
herre med stort, välputsat helskägg, 
skulle få det bättre, efter vad man an
tog. Han skulle slippa att draga den 
tunga »vaggan» fram och tillbaka för att 
sålla fram de olika myntsorterna och i 

stället få taga emot en bricka av varje 
konduktör med pengarna ordentligt upp
lagda på den. Rabattkupongerna skulle 
han visserligen också få räkna en och 
en, men det borde inte vara någon konst. 
Konduktörerna å sin sida fingo kvitto 
på pengarna omedelbart och behövde icke 
lämna in växelkassorna. Vaktmästare 
Thoren fruktade, att han i brist på arbete 
möjligen kunde få återgå till vagnen som 
konduktör nr 88, och extra vaktmästaren 
95 Schultz sökte kontrollörsplats i Upp
sala, där spårvägar just infördes. (Han 
tog platsen på prov men trivdes icke 
utan kom tillbaka till SNS och blev så 
småningom kontrollör.) 

Efter trafikens slut den 30/6 lämna
des bössorna in för sista gången. Det 
hade varit rörigt hela dagen i avräk
ningsrummet, ty alla konduktörer, som 
hade tjänst den 1/7, skulle utrustas med 
stora väskor, växelpengar, biljetter, ra
batthäften, kontroll- och avräkningssed
lar, pärmar, blyertspennor och allt vad 
det var. En och annan kände sig inte 
så säker på att kunna sköta räkenska· 
perna, men Io-örestaxan var lätt att be
handla, och dessutom kunde man få 
hj älp av befälet samt av mera försig
komna kamrater. Den genomgångna in
struktionskursen hade icke kunnat bli så 
grundlig, och det var inte alltid så lätt 
för den, som aldrig behövt föra räken
skaper, att helt plötsligt nödgas föra 
sådana. 

De 'obehövliga betalningsbössorna hade 
man redan spekulanter på. I förbifarten 
nämner jag, att dylika bössor måtte 
vara begärliga ting, ty under hela min 
45-åriga t jänstetid har j ag då och då 
med nej måst besvara frågan, huru
vida man kunde få köpa en bössa eller 
helst flera. 

Rabattbiljetterna, som infördes sam
tidigt med biljettsystemet, bestodo av 
II st gula blad i ett litet häfte a I kro
na. Dessa häften avskaffades i februari 
1907 och ersattes med likagiltiga kupong
kort (genom perforering delade i I I st 
kuponger). Orsaken till, att man bytte 
ut häftena mot korten, var, att klago
mål - ibland säkerligen i bedrägligt 
syfte - framfördes om felande blad i 
häftena. Jag kan tala om redan här, att 
förfalskade gula blad upptäcktes inom 
kort, varför den säkerhetsåtgärden vid
togs, att varj e häfte perforerades med 
bokstäverna SNS. Detta försvårade för
falskarnas arbete åtminstone så mycket, 
att de eftergjorda kupongernas antal 

Ett par olika bösstyper. Nr 3 ordningen har plundrats och nr 4 har vilat n~~ra år på
 
Nybrovjkens botten.
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därefter inte torde ha varit större än 
lOnormalt». 

Vaktmästare Kjellen gjorde sig be
redd för morgondagens arbete. Han lin
jerade upp kassalista och myntriota och 
klippte till etiketter för tygpåsarna för 
de olika myntslagen. Med en håltång 
klippte han hål i etiketterna, försåg hå
len med metallskoning och passade in 
snören i hålen. Varje påse skulle ha sin 
etikett, och alltsammans, inberäknat en 
större påse med de av vaktmästaren 
räknade kupongerna samt räkenskaper
na, skulle stoppas i en än större påse, 
och den i sin tur skulle förses med eti
kett på vilken snöret lackades och för
seddes med kassans sigill (nummer). 
Stearinlj us och tändstickor fingo inte 
glömmas. Inte heller en trave smålådor 
- 155 X 100 X 30 - och en dubbelt så 
stor sort för att lägga pengar i under 
arbetets gång, om man inte ville stör:ta 
ned pengarna i diskfacken genast. Efter 
ett par månader trycktes dock kassaIis
tor och myntnotor, och påsarna byttes 
ut mot kassaskrin av plåt. 

Förutom kontrollör Nilsson (Vita 
Nisse), som skulle bistå konduktörerna 
i bilj ettärenden, stodo fem biljettkon
trollörer redo att för första gången börj a 
sitt i viss mån fruktade arbete. De voro : 
P A Högkvist, E J Pettersson (Metro
pol-Pelle), C G Törnblom (jag nämner 
ej gärna, att han kallades »Jesus»), E 
Malm och J A von Walden. 

I samband med övriga förändringar 
hade ett stolptelefonnät om 20 nummer 
(nr. I på trafikexp.) inrättats. Växeln 
installerades i första rummet till höger i 
nr 2 B, som hade dörr mot avräknings
rummet. Den sköttes av extra vaktmäs
tare 96 Svensson (Klämmen). Till dennes 
övriga göromål hörde att handha tillvara
tagna effekter samt att med en liten 
handapparat stansa ut de förutnämnda 
SNS i kuponghäftena. Allt detta hann 
han med än så länge och hade ändå god 
tid, när hösten kom, att elda sin nya 
kamin med antracit. En vådligt fin appa
rat, snart avundad på trafikexpeditionen, 
där man eldade med ved i kakelugn. 

Man var beredd. 
Hur skötte sig de olika parterna? 
Allmä.Hheten, som på den tiden stod 

över de nutida stockholmarna i fråga 
om gott humör och äkta glättighet, sökte 
att sä tta sig in i och rätta sig efter de 
nya förhållandena. Medvetna om den 
starka utvecklingen av den nyligen in
förda eJ trafiken förstod flertalet, att vissa 
reformer och förändringar i olika hän
seenden måste komma förr eller senare. 

Vid ett litet trafikverk kan snart sagt 
det enklaste betalningssystem användas, 
allting ordnar sig. Det går till och med 
att ha olika system jämsides, som bl. a. 
vid SNS, men slutligen måste' dock en 
nyordning verkställas. Nu var tiden 
inne för en sådan. Bolagets ledning 
visste vad den gjorde. 

Självfallet framträdde under hand en 
hel del personer, som avveko från den 
stora massån. Klagande, som bara för
argade sig över att det gamla invanda 
kommit bort, klagande av alla möjliga 
skäl - inte minst för det )upprörande 
vanget» att förvara biljetten - samt 

klagande av det slag, som aldrig äro 
nöjda med någonting. 

Hade bolaget fått arbetsro vid kon
:;olideringen, hade det nya systemet sä
kerligen gått in i det allmänna medve-

En myn!räknare aven prov!yp, som aldrig 
kom.!i/l användning i praktiken. 

tandet utan större motigheter. Men nu 
tog det sin tid, mest beroende på att allt, 
som möjligen kunde röras upp mot bil
jettsystemet och bolagets ledning, piska
des i höjden aven del tidningar, i vilkas 
uttalanden saknades varken småstads
mässighet, ovederhäftighet eller illvilja. 
Konduktörerna hade icke sällan roligt åt 
att läsa om svårigheter, som de skulle 
ha varit med om, men s:m dittills varit 
okända för dem. . 

I rättvisans -namn måste dock sägas, 
att biljettsystemet innebar en ganska 
tvär förändring i resvanorna, en åt
stramning i de förut mjukare och rätt 
okontrollerbara förhållandena. 

J(oHduktörerna. klarade sig gott, och 
det var ingen enda av dem, som begärde 
sig över till annan syssla för biljettsys
temets skull. För dem innebar dock 
systemet vidgade krav på uppmärksam

-het och noggrannhet. Under bösstiden 
var det inte så noga, om en övergångs
biljett blev felklippt ; det var bara att 
klippa en ny. Nu blev varje biljett värd 
10 öre, som konduktören hade att redo
visa för. 

Det nya biljettsystemet var i princip 
så beskaffat, att man skulle kunna kom
ma från en plats på linjenätet till varje 
annan plats för 10 öre (undantag: linje 
7 Norrmalmstorg-Bellmansro, som ej 
hade övergång). Med en enda övergång 
var detta icke möj ligt utan att flera 
linjer inrättat9, men eftersom något 
sådant inte kunde ske, tilläts en s. k. 
viaövergång, dvs. två byten. Man fick 
inte byta var som helst. På biljetten 
var angivet, var byte skulle ske och till 
vilka linjer. Allt var uträknat så, att 
det blev om möjligt närlT'aste vägen och 
ingen returåkning. 

En sak lärde konduktören av erfaren
heten vid den -första turen. Det dugde 
inte att giva ett kvitto åt en passagerare, 
som bara lämnade sin lO-öring. Nej, han 
måste förvissa sig om vart trafikanten 
skulle hän. Detta, att ständigt vara på 

sin vakt med frågan »övergäng», utöka
de konduktörens arbete i icke ringa grad. 
Lägg därtill, att passagerarna ibland 
icke sj älva kunde eller ens ville angiva, 
vart de skulle fara, att de ändrade me
ning efter en stund eller påstodo sig 
icke ha hört konduktörens fråga, så för
står man, att vanskligheter icke sakna
des. Bestämmelsen, att det var passage
raren, som på egen begäran kunde er
hålla övergångsbilj ett, var i praktiken 
ett alldeles otillräckligt skydd för kon
duktören, ty passageraren läser inte så 
ofta texten på biljetter och anslag och 
är okunnig om densamma, när det gäller 
egen fördel. 

Ett glädjeämne hade tillkommit med 
bilj etterna. Det finns inget förargligare 
för en konduktör än att veta sig lurad 
och vara föremål för löje av tjuvåkare. 
Mer än en gång hörde jag under biljett
systemets första tid fört justa utrop av 
konduktörer, när de samlades vid kassa
redovisningen. T. ex.: »1 dag kom jag 
i alla fall åt den där käringen, som all
tid hade betalt, när jag kcm med bös
san!» 

Bola.get hade gjort förberedelserna 
och ingångsatt biljettsystemet så bra, som 
man kunde begära - utom på en punkt, 
kassaredovisningen. 

Vid 18.30-tiden började konduktörer
na komma in i avräkningsrummet för 
att redovisa dagens kassa. Många hade 
sina förare med sig. De voro nyfikna på 
hur det skulle gå till, det nya. 

J a, först skulle man räkna ut på kon
trollsedeln. En och annan behövde nog 
hjälp, men»Vita Nisse» fanns till hands 
och hjälpsamma kamrater var det gott 
om. Så skulle man skriva in på avräk
ningssedeln. Det var lättare. Därefter 
var det pengarna. H ur såg dessa ut? Jo, 
hos många var väskan full med koppar 
och småsi!ver. Det tog sin tid, innan 
konduktörerna lärde sig att växla från 
sig obehövliga småmynt. En och annan 
var i början generad för att lämna till
baka endast koppar på t. ex. 25 öre. 
Men man lärde sig. Kuponger kom det 
inte in så många den första dagen. Van
ligen S a 10 st per man, men antalet 
ökades raskt under den närmaste tiden. 

Vaktmästare Kjellen talade om vid 
ett senare tillfälle, att den första kon
duktören kom fram till luckan med de 
olika myntsorterna i högar på brickan 
och kupongerna i en hög för sig. Han 
hade mössan bort i nacken och det var· 
inte utan att svettpärlorna glänste i 
parman av dagens möda. Kjellen kunde 
mle klara kassan precis i en handvänd
ning, som han trott, varför det började 
bli kö utanför luckan. Han blev nervös 
och skrek utåt: »Ordna pengarna i 
rader, annars hinner jag inte med!» De 
gjorde så, och det ha de gjort sedan dess. 

Det blev, som sagt, kö, och den av
vecklades inte förrän det var lagom att 
börja med nattpasset kl. 23.25, då den 
förste konduktören från Ringen kom in. 
Vaktmästare Thoren, som fått ingripa, 
behövde inte känna sig arbetslös. 

Så småningom blev det klart med den 
första dagens kassainlämning, men nästa 
dag var då så långt hunnen, att åtskil
liga konduktörer åkte med spårvagn 
hem. Redovisningstid var ännu ej upp
funnen. 

Den 2 juli och påföljande dagar gick 
det bättre och bättre, men det stod klart, 
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att det ime rackte med de två vaktmäs
tarna och en tredje pers:m, s::>m nyan
ställdes den 2 '7. 

Här behövdes en större lokal och f:era 
kassamottagare. Hopräkningen av ku
pongerna, vilka ökades i antal dag för 
dag, rråste läggas över på konduktörer
na. 

Innan en fastare organisation kunde 
utformas, måste emellertid provisoriska 
förbättringar göras. Ett par luckor till 
och ett nytt kassarum, åt gården till 
vänster i samma ingång, 2 B, sattes has
tigt i stånd. Av den fåtaliga kontorsper
sonalen uttogos de, s:m kunde hjälpa 
till i kassan, men de hade också sitt 
ordinarie arbete att sköta, så det blev 
cara en tillfällig hjälp. Att som nu för 
tiden trumma ihop trafiktjänstemän, så 
fort det behövs extra hjälp, gick inte 
alls. Sådana fanns ju inte. 

Men det fanns andra reservtrupper. 
Efter fjorton dagar b3rjade man till
fälligt lånJ. in lämpligt folk från trafik
personalen för att komp!ettera behovet. 

Samtidigt började den nya organisa
tionen taga form. Bolagets ledning hade 
beslutat sig för att inrätta en kår av 
uppbördskassörer på extra stat med 
t j änstgöring endast på kvällen och med 
en avlöning, s:m understeg en konduk
törslön. Dessa uppbördskassörer kom 
inom kort att kallas l>nattkassörerl> och 
ha sedan dess fått behålla denna neJ. 

Man räknade med att behöva sex natt
kassörer, men antalet m;nskades efter 
en kort tid till fem, sedan vanan blivit 
större. Intill den 21 juli hade inga fri
dagar kunnat förekomma; men nämnda 
dag anställdes en fridagsav!ösare för 
de sex. Avlösaren var den, som skrivit 
dessa rader. 


