
o kronor. Rådhusrättens dom överKring nagra domar klagades av damen i Svea Hov

»Spårvägskontrollör får åtal 
för våld» - »Kamrer stämmer 
SS för otillbörlig byråkrati» 
»SS-idioti skapar kortförbry
tare» - »Kontrollörens fel säger 
ögonvittne om bussuppträdet». 

Känns rubrikerna igen? Vi ha 
under olika perioder de senaste 
åren knappast kunnat öppna en 
tidning utan att se en eller annan 
rubrik med liknande innehåll. 
Bara angående den ryktbara s. k. 
tolvskillingsoperan, d. v. s. hän
delsen med damen på Fridhems
plan, som saknade giltig biljett 
och vägrade eriägga avgift, inne
håller bolagets klipparkiv över 
200 klipp. Sannerligen allmänhe
ten måste få den uppfattningen, 
att spårvägsbolaget och dess be
fattningshavare illa utföra dem 
förelagda arbetsuppgifter. 

Om man frågar någon vad re
sultatet blivit av de olika rätte
gångar, som dessa omskrivna 
händelser ibland givit upphov till, 
får man emellertid ganska svä
vande svar. Vederbörande vet 
inte riktigt, vad resultatet blivit, 
helt säkert beroende på att tid
ningarna visa så betydligt min
dre intresse för domen, när den 
väl kommer, än för de mera sen
sationella uppgifterna, då hän
delsen ägt rum. Det har därför 
ansetts vara av intresse med en 
redogörelse i största korthet för 
hur de mest omskrivna händel
serna avlöpt. 

Den kontrollör eller rättare 
sagt överkontrollör, som åtalades 
för att han vid ett visst tillfälle 
skulle hava våldfört sig på en 
passagerare, »uppträtt obehär
skat och obalanserat, så att hans 
uppträdande väckt allmän upp
märksamhet och förvåning», blev 
frikänd. 

Den kamrer, som stämde bola
get för »otillbörlig byråkrati», 
som en tidning uttryckte saken, 
yrkade skadestånd av bolaget 

med sammanlagt omkring 2 050 
kronor. Han hade under ett par 
år icke kunnat förmås att skriva 
adress på sitt tidkort, vilket för
anlett den ena kontroversen ef
ter den andra med olika konduk
törer. Stockholms Rådhusrätt 
fann kamrerarens talan icke kun
na bifallas och ålade honom att 
ersätta bolagets rättegångskost
nader i målet. Kamreraren nöjde 
sig icke härmed utan överklaga
de rådhusrättens dorn i Svea 
Hovrätt, vilken emellertid fast
ställde rådhusrättens dom. 

Det andra kortfallet, som om
talades mycket i tidningarna, rör
de en ingenjör, som fick sitt kort 
indraget, emedan han vägrade 
att på kortet utsätta annan bo
stadsadress än »Stureby». Kortet 
indrogs aven kontrollör som till
kallades av den tjänstgörande 
konduktören· för att söka tala 
passageraren till rätta, och denne 
kontrollör åtalades av allmän 
aklagare för egenmäktigt förfa
rande, varjämte ingenjören for
dradeskadestånd med 100 kro
nor. Stockholms Rådhusrätt fann 
den mot kontrollören förda an
svars- och skadeståndstalan icke 
kunna bifallas. Ingenjören nöjde 
sig icke härmed utan överklaga
de domen i Svea Hovrätt, som 
emellertid fastställde densamma. 

Domen i målet om 25-öringen 
på Fridhemsplan har tidningarna 
publicerat. Den kvinnliga passa
geraren stämde, sedan såväl 
justitieombudsmannen som över
ståthållaren och polismästaren 
alarmerats, såväl spårvägsbolaget 
som vederbörande kontrollör och 
den polisman, som anhöll henne, 
och yrkade skadestånd med sam
manlagt I 423 kronor 50 öre. 
Stockholms Rådhusrätt fann 
emellertid käromålet icke kunna 
bifallas och förpliktade damen att 
ersätta motparternas rättegångs
kostnader med sammanlagt I 320 

rätt, som i dagarna emellertid 
fastställt domen. 

Naturligtvis påstå vi inte, att 
spårvägsbolagets befattningsha
vare äro ofelbara och aldrig göra 
sig skyldiga till något fel eller 
någon försummelse. Men nog vi
sar denna lilla axplockning, att 
fullt så illa ställt, som tidnings
rubrikerna tyckas giva vid han
den, är det ändå inte. Man skulle 
vilja rikta en hovsam vädjan till 
tidningspressen att inte slå upp 
sådana rubriker, som de i början 
av dessa rader citerade, förrän 
eventuell dom avkunnats eller om 
detta ur journalistisk nyhetssyn
punkt ej låter sig göra, förrän 
även bolaget och den befattnings
havare, varom fråga är, fått läm
na sin version av vad som hänt. 
Kanske tidningarna därefter icke 
skulle finna sådana rubriker be
rättigade. 

Omb. 

so-årsfonden 

Styrelsen !för Stockholms Spårvä

gars 50-årsfond har beslutat utdela 

sripendier till: 

Översköterskan Birgitta Magtlet 

för resa: till Helsingfors; 

Konduktörerna 168 B. Fredriksson, 
305 E. Aselius, 421 A. Klevås för resa 
till Göteborg o. Malmö; 

Konduktören 439 K. A. Eriksson 

för resa. till Göteborg, Malmö o. Häl
singborg; 

Konduktörerna 1146 F. T. BiUberg, 

1163 O. Nilsson för resa till Göteborg 
o. MaImö; 

Bussföraren 3103 A. Paulsson .för 
resa till Sundsyall o. ÖrnsköldsYik; 

Verks·t.-arb. 5083 N. H j. Carlberrg 
för resa till Göteborg; 

\ -erkst.-arb. 5461 N. Cederberg för 
resa till Göteborg o. :Malmö. 
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