
vägsman G Gunte, verkstadsförman 
Helge Hansson, spårvägsmännen Ed
vard Johansson, Ernst Johansson, Es
kil Johansson, John Johansson och 
Nils Johansson, kontorsskriv. R Jär
nehag, spårvägsman S Lindgren, 
förste vaktm. K A Najström, spår
vägsmännen Severin OhlSson, Ivar 
Ohlsson och Hugo Pettersson, verk
stadsarb. T Sandahi samt spårvägs
man K Österberg. 

- Spårvägsbojaget säjer att passagerarna
 
gillar tunnelbanevagnarna.
 

- Va angår det mej? Jag bor i Söder


tälje.
 

Söndagseftermiddag och som van
ligt fullsatt fyra. En flicka i sexton
sjuttonårsåldern gick och ställde sig 
framför en lugnt sittande äldre herre 
och sade med ytterligt könsmedveten 
och uppfordrande röst: 

- Det är konstigt att damer aldrig 
får sitta i spårvagnarna. 

Den äldre herrn satt tyst ett ögon
blick, vände så lugnt ansiktet mot flic
kan och replikerade: 

- Har ni frågat dom? 
En flicka som sedan så ivrigt efter

kom konduktörens önskan att stiga 
längre framåt i vagnen har väl säl
lan skådats. 

(St.-T.) 

Den verkliga biljetten 
Att förhindra överlåtelse av biljett 

har i alla tider varit ett problem för 
spårvägsbolagen. Våra periodkort är 
»könsmarkerade», men de vanliga bil
jetterna är så könlösa och operson
liga som helst. Annat slag var det i 
den goda staden Binghamton i USA 
troligen någon gång då förra seklet 
led mot sitt slut. Den övergångsbil
jett, som här presenteras, fyllde gan
ska stora krav på individualitet. Pas
sagerarens ålder markerades så till 
vida att man angav, om vederbörande 
var över eller under 40 år, en nog så de
likat uppgift särskilt när det gäller da
merna. Man vågar inte tänka på hur 
det skulle vara att ha ett liknande bil
jettsystem i vår stad och vår tid. Vil
ken risk för intermezzo skulle det inte 
vara för en stackars kondis, om han 
råkat placera en 391/2-årig ungmö på 
fel sida om 40-strecket! 

Ett annat igenkänningstecken på 
damerna var hatten. Det fanns tydli
gen bara två hattmodeller i Bingham
ton på den tiden. Förståndigt. Det var 
enkelt för modisterna, enkelt för da
merna och enkelt för spårvägsbolaget. 
Vill någon åtaga sig att fastslå hatt
modellerna av i dag? 

För herrarnas del fick det befint
liga eller obefintliga skägget tjänst
göra som signalement. Det fanns fem 
olika skäggtillstånd att skilja på. I 
våra dagar skulle man kunna inskrän
ka sig till tre: slätrakad, tangorabatt 
och skönandeuil. På den punkten har 
alltså standardiseringen gått framåt. 

I övrigt innehöll Binghamton-bil
jetten normala markeringar. Dag, till 
- t. o. m. på 10 minuter när - plats 
och körriktning. Sedan dess har be
greppet arbetsstudier sett dagens ljus. 
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Kjellberg och konduktör A U An son, G G E Östling och banarbetare 
dersson, tiN Oslo till banförman J A E A Holm, samt till Göteborg till 
Karlsson, bussförarna K E Johans- förste kontorist J O H Wiman. 
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