
Små, små ord om tjuvåkning
 
AV GUNNAR HJELM 

Tjuvåkningen är med al1 säkerhet 
lika gammal som fortskaffningsmed
len. Troligt är väl också, att den hål
lit jämna steg med utvecklingen. Vad 
det då gäller spårvagnar och bussar 
ska jag försöka ge några glimtar av 
de vanligaste yttringarna från dessa 
de moderna kommunikationernas vär
sta stråtrövare. Tjuvåk,ningen är väl 
till sin natur mera en ,sjukdom än nå
got egentligt behov, och de fall som 
dikteras av nå'n sorts ekonomisk kris 
eller misär, kan nog gladeligen räk
nas på ena handens fingrar. 

Men det är alldeles otroligt, villken 
energi och uppfinningsrikeclom som 
kan nedliiggas för att, när man läm
nar spårvagnen eller bussen, ha slan
ten kvar och med ett belåtet grin 
kunna titta efter konduktören. Ris
kerna det för med sej går sällan opp 
för vederbörande, förrän det är för 
sent. 

Ty tjuvåkaren har en sak gemen
sam med andra brottslingar, som 
obarmhärtigt avslöjar honom, och det 
är förkärleken att vidja återvända till 
platsen för brottets begående. Här om 
någonstans står sej de11[Ja kriminal
tes. En lyckad tj uvå'kning smakar all
tid mer, och se'n är det så att säga 
klippt, förr eller senare. Att det kos
tar mer än det smaJ1<ar, är nog alla 
avslöjade tjuvåkare eniga om. Det 

Kroppsställningen blir vriden SO/ll en kork
skruv . ... 

bekvämaste sättet är ju att helt so
nika titta ut genom fönstret eller köra 
ner huvet i en bok dler tidning, när 
konduktörn går förbi, för det kan ju 
vilken heclerlig människa som helst 
göra, men i sina bemödanden att ver
b lika obesvärad, som det rena sam
vetet inbjuder till, åstadkommer tjuv
åkaren det rakt motsatta. Kroppsställ
ningen blir vriden som en korkskruv, 
ögonen få ett stirrande uttryck, som 
om de inte kunna reagera för aldrig 
det, och den ena handen är hårt knu
ten, så knogarna vitna om den even
tuella avgiften, som vid fara å färDe 
sträcks fram onaturligt fort. Ofta i 
förening med en klädsam rodnad, son} 
förråder, att man inte ännu definitivt 
sIagit in på brottets bana. Pulsen pi 
vederbörande kan en säker konduktör 
också ta genom att registrera mynt
värmen. Det hela slutar väl oftast med 
lite munhuggning och en pinsam upp
märksamhet, även om allvarligare 
vändningar också förekomma. 

Överståthållarämbetets bestämmel
se, att avgiften ska erläggas utan an
modan, ställer ju även den sortens ut
övare emot väggen. Att hoppa av 
vagnen så fort konduktören kommer 
i närheten och se'n ta nästa vagn och 
sålunda ta sej fram längre sträckor 
är en riskabel sport, vars anhängare 
merendels hör slyngelåldern till, men 
utesluter inte möjligheten, att man 
kan se även 'så kallat stadgat folk fara 
som stengetter mellan vagnarna, sa 
~nart det är fråga om avgiften. Att 
vara bekant och tjänis med konduk
törn, anses på sina håll I som en nyc
kel till billigare resor, och pratsam
heten i såna fall gör som herr Blink: 
går över alla gränoSer. Det är förre:>
ten en riktigt rolig form av tjuvåk
ning, som, om konduktörn ti'" även
tyrs nckar glömma bort att ta betalt, 
viIket förvisso är meningen, hastigt 
och lustigt övergår till mol tystnad 
hos den förmenta bekantingen. 

En annaJ!1 rätt så lustig variant är 
sex-årsgränsen för barn, där ungar 
färdiga att ta studenten vilken dag 
som helst, kvickt krypa opp i mam
mas knä och med målbrottsröst frankt, 
fräckt och frimodigt förklara'r, att 
»dom fyller sex år nästa vecka». Här 
gör varje konduktör den intressanta 
iakttagelsen, att om barnet är berät
tigat li'il fri resa, får det husera täm
ligen fritt bland sittplatserna, utan in

. . . ungar färdiga att la studenten lliir 

som helst krypa kvickt "pp i mammas blä. 

gripande från målsman. Har det där
emot fyllt sex år, får det vackert håil,~ 
sej i mammas knä för att öka gratis
chansen. 

En alldeles speciell art, som tör 
ligga bäst till för det kvinnliga psy
ket, är att vid anfordra>n av avgiftel~ 

helt enkelt hänvisa till någon annan 
SDm ska beta!la, och denne någon iir 
yanligen stående på främre plattfor
men. I varje fall så långt bort som 
möjligt i vagnen. För att dettak.nep 
ska lyckas, mås1e det förstås vara 
mycket folk och ,lite rörigt. Detta till
vägagångssätt tvingar för övrigt kon
duktörn att bedriva en verita'bel Gläkt
forGkning, ty denne någon är oftast 
ett sjusärdeles begrepp, som, om han 
nu verkligen existerar, inte käruler 
ti<\l någon betalningsskyldighet i duh
bel måtto. Många gånger visar det si~ 

också, att den sköna iir så ensam hon 
gärna kan vara och bara givit uttryck 
åt ett önsketänbnde. 

Tillhörde alla gratisåkare någon av 
nu nämnda och i ~ort sett tämligen 
menlösa kategorier, som man med etl 
visst fog skulle kunna kalla villkor
liga gratisåkare, ja - då vore tjuv
åkningen inte något problem. Men 
värre förekommer, och det finns fal!, 
mot vilka de här uppräknade ter sej 
som rena konfirmander, fall där för
falskning, mutförsök, bedrägeri och 
direkit tjuvnad utgör ingredienserna, i 
högsta grad krimineHa alltså. Det är 
nog Gå, att ju mer invecklat ett ta..'(~

system är - desto större äro möjlig
heterna att kringgå det. Tjuvåknin
gen kan också studeras bäst på $lträc



o 

Ilar slal/tama kvar och litlar med ett 
belåtet grill efter kOl1duktörel1. 

kor, som är indelade i zoner. För en 
mindre nogräknad individ ligger det 
förstås nära till hands, att betala inom 
pilirentes ·sagt med en beredviMighet, 
som är slående, för exempelvis två zo
ner men åJka tre - om det går. Det 
är ju så enkelt att »glömma sej», »jag 
såg att klookan var så mycket» o. s. \'. 
Så'ntbeteende har kanske tidigare va
rit föremål för en viss tolerans på så 
sätt, att en ev. upptäckt bara rende
rat vederbörande det för zonen utgå
ende tillägget, Men den tiden ä"r lyck
ligtvis förbi, och herrar och kvinnor 
tjuvåkare av den kulören få nu finn3. 
sej i en mer ändamå!lsenlig behand
ling - med ny grundavgift som mi
nimikrav. Att man inte desto mindre 
försöker, visar följande lilla historia. 
som stod att .Jäsa i dagspressen för 
inte så 'länge se'n: Det gällde en gam
mal dam, som stigirt: på. spårvagnen i 
Enskede för att åka till Stockholm. 
Hon placerade sej så, att konduktö
ten i den fuHsatta vagnen skulle ha 
mi·nsta. möjlighet att se henne. Då han 
ändå uppmärksammade henne, börja
de hon med undanflykter som att »jag 
kan väJ slippa betala», - - - »det 
är väl inte nödvii<ndigt» etc. Den obe
vekliga konduktörn vidhöll, att resan 
till sta'n kostar 40 öre och uppmcllnade 
henne att betala. Men hon försökte 
med mindre utlägg åtminstone och be
slöt att bara åka till Ringvägen. Detta 
kostar 30 öre, som också motvilligt 
erlades. När vagnen så småningom 
stannade vid Ringvägen och pa.ssage
raren inte gjorde min av aU stiga av, 

påminde konduktörn henne, men d2. 
förklarade hon, efter att ha bytt plats 
i vagnen (ett vanlig,t sätt att söka för
villa konduktörn) att hon tänkte åk::! 
längre. Dock vägrade hon att betala 
mer, och vid nästa hållplats hotadc 
konduktörn med att tillkalla polis. Då 
tog den gamla, som snarare var över 
70 år än under, till lipen på ett sätt, 
som skulle ha hedrat en Hollywood
stjärna, och sa »att hon inte kund~ t:l. 
vara på sej själv», och »att hon inte 
hade några mcr pengar», men oför
siktigt nog hade hon råkat visa sin 
börs, och inte bara konduktörn utan 
även medpassagerarna hade märkt, att 
där fanns både silver och sedlar i den. 
Under tiden hade vagnen hunnit till 
Slussen, och där anropades en kon
trollör, konduktörn relaterade händel
sen för denne samt krävde, att damen 
skulle betala 20 öre, som resan fråll 

Ringvägen till Slussen kostar. En 
passagerare, som följ t händelseförlop
pet, krävdeaJtt anmälan mot henne 
omedelbart skuHe göras, och då änt
ligen tog -hon opp - tolv öre. Mer 
kunde hon absolut inte betala, »efter
som hon bara ägde en tia» och den 
»ville hon inte växla». Men konduk
törn var obarmhärtig nog att förkla
ra, att han sett, att damen hade gott 
om pengar, och efter långt divideran
de gav hon till slut med sej och släpp· 
te mycket motvi'hligt ifrån sej 20 öre. 
Varpå hon hastigt och 'lu-stigt för
svann i mängden. Resan hade allts;'! 
kostat henne So i stället för 40 öre, 
om hon betalat genast. Och ändå dy
rare hade det förstås blivit, om anmä
lan ingivits. Den lilla episoden rymde 
fakti5kt utom tjuvåkning både mut
försök och en grov spekulation i fat
tigdom, ålderdom och elände. Troli
gen hade den ookså lyckail:s, om inte 
gumman olyckligtvis eller kanske 
lyckligtvis låtit konduktören ta sej en 
titt i portmonnän. 

Hur överlåtelse av månads- och 
veckobiljetter kan leda ti-lil de mest 
befängda situationer, visar följande 
lilla solskenshistoria: En dam, ·som 
inte nöjaktigt kunde förklara, hur det 
kom 'sej, att hon hette Nils, fick alltså 
sitt kort indraget. I 'sina förtvivlade 
försök att återfå kor~et, visste maken 
senare berätta, att hustrun aven hän
delse »hittat» ha.ns kont i en ficka och 
råka.-t förväxla det med sitt eget. Hen
nes eget kort hade på något konstigt 
sätt kommit ·bort och det tro-liga var, 
att makarnas Elle son ätit upp det. De 
förbrukade korten brukade nämligen 
ingå i den lilles diet. Ja, resan och den 
friska aptitOl kostade på så sätt 20 kr. 
i stället för 30 öre. Frånvaron av 

namn på kort är förstås också ett 
tjuvåkareintreS'se, och faktiskt får man 
ibland höra folk säja, »atJt dom inte 
haft tid att skriva sitt namn på både 
en och två veokor, ja, t. o. m. hela 
månader. Strängt upptagna människa;
aJiltså, som visserligen göra den erfa
renheten, att tid är pengar, men - at 
fel håll. 

Ett annat falol, som inte heller sak
nar poänger, rörde en kvinna, som p~ 

grund av sitt ogenerade sii<tt att fär
das på spårvagnama av konduktörs
kåren på den linje hon använde sej 
av, rätt och slätt gick under benäm· 
ningen »tjuvåkarkäringen». Utan en 
aning om hur laddad atmosfären var 
omkring 11enne löpte hon en solig för
middag linan ut och åkte i ett huj 
rätt in i svenska förbrytareregistret. 
Vid ärendets fÖI'sta behandling sade 
hon sej överhuvudtaget inte ha åkt 
spårvagn den dagen, men när lägets 
allvar klargjordes, återstod henne in
get annat äJn aJtt bli desperat och falla 
ut i otidigheter. Som naturligtvis gäll
de den drummelak,tige konduktörn, vii
ken till råga på al\lt fa.-ktiskt hade tug
gat tuggummi. Men med dessa be
skyllningar förbättrade hon inte sin 
sak. 

Hur tillfälligheterna spela in, nar 
det gäller att få fast storskojare, kun
de jag själv konstatera för några år 
sedan. När jag en dag i bästa sol
skenshumör gick och pysslade med 
aA:t ta upp avgifterna bland mina kära 
trafikanter, visades ett årskort av den 
sort jag själv använder plötsligt opP. 
I tro wtt det var en kollega och utan 
en tanke på världens ondska, slapp det 
skämtsamt ur mej ett »ja, det där 
gäller väl i dag också», samtidig;t: som 
jag gjorde min finaste honnör. Men 

Då tog den gamla till lipen. 
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reaktionen hos Irortinnehavaren blev 
högst mäf'klig och föranledde mej att 
ta ännu en titt på kortet i fråga. Det 
visade sej då vara ett kort, "lom rap
porteraJts som förkommet och ev. s-tu
let, och genom att förfalska en siffra 
hade gi'ltighet>stiden liksom förlängts 
ett år. Med ett fodral "lom gjorde ca
mouflaget fullständigt kunde man ock
så känna sej tämligen sä1<er, men det 
rymliga samvetet var däremot inte 
garderat mot överrumpling, och ~å 

tog det en ända med förskräckelse. 
Ja, det här var några ord om tjuv

åkning i största allmänhet och jag ska 
sluta med följande praktblomster ur 
dess vilda flora. För några år sedan 
avS!löjades på Stockholms och hela 
Sveriges enda underjordiska spårväg 
en man, vars tjuvåkarkonst snuddade 
vid det perfekta 'brottet. Nåja - inga 
detaljer ärade läsare! Han hade emel
lertid räknat ut, att han UJtan någon 
som helst risk mitt. för näsan på både 
konduktör och kontrollör kunde spara 
in 60 öre varje resa med hjälp aven 
gammal biljett och en utstuderad res
route, rom viSlSerligen tog fem minu
ter längre tid än vanligt, men vars 
räntabilitet var odiskutaJbeI. Hade 
mannen nöjt sej med detta icke för
aktliga resuItaJt hade behållningen av 
hans spårvagnsikonto med åren blivit 
imponerande~ Men som jag nyss 
nämnde så smakar en 'lyckad tjuvåk
ning alltid mera, och i det här fallet 
var oreserverad gratisåkning tydligen 
huvudmålet. Och det forstörde allt
ihop. Vederbörande företog sej det 
skäligen enkla tricket aJt:t bara låta bli 
att betala. Det förutsäJlJter, att det är 
mycket folk för att lyckas och är 
högst tvivelaktigt även då. Men på 
direkt fråga av konduktörn, om det 
fanns biljett, svarade han he1Jt fräckt 
ja med en min som »hur många gån
ger ska man egentligen betala på den 
här vag;nen»? 

Den metoden drar a11Jtid en viss 
uppmärksamhet till sig, så den ska 
man· akta sej för, om man inte har 
rent mjöl i påsen. Konduktörskårens 
hemliga frimureri började arbeta med 
en precision el. la Scotland Yard, och 
mannen"lhela spårvägs.existen"l kart
lades. Och då kom en hel! del märk
liga saker i dagen, som fordrade dju
pare ingrepp. Civila kontrollamer ut
sattes vid resroutens sårbara punkter, 
och bedrägeriet -blev snart ett konsta
terat faldum, som den dag som är, 
ger sin utövare all anledning besanna 
riktigheten av 

att ärlighet varar längst. 


