
Tjuvåkeri
 
• Ordet är - Tjuvåkare. Det är 
ingenting alls att huttla med när det 
gäller att sätta beteckning på alla 
dem som på ett eller annat sätt olag
ligt åker gratis på SS:s vagnar. Sät
ten att klara sig utan att betala av
gift eller att betala för låg avgift är 
många, vilket är beklagligt nog, men 
värst av allt är att det är så många 
som försöker lura bolaget på avgif
ten. En enda siffra ger den skräm
mande realiteten bakom denna ar
tikel. 

VARJE ÅR TJUVÅKS DET FÖR 
OMKRING TVÅ MILJONER KRO
NOR! 

Att nämna en exakt siffra är omöj
ligt och de två miljonerna är en 
uppskattningsvis gjord beräkning. 

Och vem drabbar det? Givetvis SS 
i första hand, men ytterst drabbar det 
ju alla skattebetalande stockholmare, 
eftersom' bolagets förluster täcks av 
staden med hjälp av kommunalskat
ten. Därför borde det ligga i alla tra
fikanters intressen att tjuvåkarna 
sätts fast. Mycket skulle vinnas om 
man kunde få bort den mentalitet som 
tycks råda, att det är en »sport» att 
lura konduktören eller spärrvakten på 
avgiften. 

Grå- och svartåkare 

Tjuvåkarna kan ordnas in i två fål
lor: grååkare och svartåkare, allt ef
ter förseelsens storleksordning. 

Vi skall börja med att ta en: titt 
på grååkarna. De är i absolut majo
ritet och är därför de som undanhål
ler bolaget de utan tvekan största in
komsterna. 

Vi har väl alla någon gång mött 
huvudsyndarna bland grååkarna. De 
står och trycker på plattformarna på 
spårvagnar och bussar. De hyser ett 
minst sagt livligt intresse för vad 
som händer ute på gatan och har 
mycket litet till övers för konduk
törens fråga »har alla betalat?». De 
förekommer givetvis mest i rusnings
tid, då de har stora möjligheter att 
stå halvgömda. Får de en direkt upp
maning att betala avgiften, har de i 
regel pengarna eller biljettarna i hand. 
Med en min som »åh förlåt mig, det 
hade jag alldeles glömt bort» lämnar 
de fram de handvarma pengarna eller 
skrynkliga biljetterna. 

Har de kommit litet längre in på 
brottets bana, lämnar de en gammal 
övergångsbiljett i hopp att konduk
tören inte skall märka det. Gör han 
det, säger de med »uppriktig» för
tvivlan i rösten: »Men då har jag 
kastat den rätta biljetten. Ja, det är 
då ett evigt krångel jämt.» Då har 
deras grå schattering liksom börjat 
tona över i svart. I samma nyans be
finner sig några andra. De som låter 
sig malas fram förbi den faste kon
duktören och samtidigt visar en tidi
gare oanad iver att följa uppmaning
en »framåt i vagnen». Också de bru
kar ha biljetterna eller pengarna redo 
i handen och deras överraskning är 
lika stor som »tryckarnas», om de blir 
ertappade. 

Grååkarnas typskara kan mångfal
digas, men de få som här räknats 
upp får räcka. 

Hade en påse biljetter hemma 

Svartresenärerna tar stora risker utan 
att i regel veta vilket straff de kan 
vänta. Deras motiv kan antingen 
vara ekonomiskt betingat, grundat 
på sjuklighet eller bero på ett långt 
drivet och missriktat sinne för »sport». 
Enklast kan man dra fram d.eras 
tillvägagångssätt genom att bläddra 
bland de fall som för närvarande lig
ger under allmänt åtal, sedan jurister
na vid bolaget överlämnat ärendet till 
polisen. Bakom varje åtal ligger ett 
långt och skickligt drivet detektiv
arbete, som utförts av den av bolaget 
utsedde specielle biljettfuskutreda
den. 

(Tjuvåkarnas namn är i dessa fall 
fingerade. ) 

Under höstens lopp kommer flera 
rapporter från personalen in till den, 
som har hand om biljettfusk, att en 
man och hans fru när de åker med 
linje 90 och 6 använder gamla, ploc
kade biljetter och att de åker in i 
innerstadszonen utan att erlägga zon
avgift. En tjänsteman vid bolaget av
delas för att undersöka fallet. Denne 
upptäcker snart att det rör sig om 
en direktör Berggren. När Berggren 
och hans fru en höstmorgon står vid 
sin hållplats för linje 90 och skall resa 
in till stan, står också den civilklädde 
spårvägsmannen där. Han hör hur 
direktören uppmanar frun: »Säg Ring
vägen», samtidigt som han tar fram 

två biljetter ur sin plånbok. Då de 
stiger på bussen låtsas de inte om att 
de är i sällskap utan säger var för 
sig »Ringvägen» till konduktören. 
Detta hindrar dem inte från att åka 
till Räntmästartrappan. Redan nu 
har de alltså lurat SS på zontillägg. 

Vid Räntmästartrappan väntar de 
in linje 6 mot city. Direktören tar 
fram två andra biljetter ur plånboken 
och ger den ena till hustrun. Bredvid 
dem står »bevakaren» och följer 
uppmär.ksamt händelsernas gång. När 
6:an kommer, går paret på, men lå
ter några andra passagerare komma 
mellan sig. På så sätt undviker de att 
konduktören skall jämföra deras bil
jetter och finna att de har olika se
rienummer. Vid Norrmalmstorg får 
en trafikrnästare en vink om att han 
bör göra biljettkontroll. Han säger 
ingenting speciellt till makarna, an
tecknar endast deras biljettnummer. 
Nu är det fullt klart att makarna är 
tjuvåkare. Biljetterna är månadsgam
la, men passar väl in på dag och tid. 

När direktör Berggren någon dag 
senare kommer till sin hållplats, står 
där inte endast den tjänsteman som 
tidigare följt honom utan också bo
lagets specialist på biljettfusk. Ä ven 
denna gång har direktören en gam
mal biljett i handen, men han betalar 
sitt tillägg och åker ända till Brunke
bergstorg. Under resan river han 
med flit bort serienumret på biljet
ten, tydligen av rädsla för en even
tuell biljettkontroll. Vid Brunkebergs
torg legitimerar sig en av de utsända 
männen för direktören och ber att få 
se biljetten. Tillsammans går de 
Malmskillnadsgatan fram medan den 
andre tjänstemannen går bakom dem. 
Plötsligt får denne se hur direktören 
kastar några papperslappar på trottoa
ren. Tjänstemannen tar upp dem och 
finner att det är en bunt gamla bil
jetter på vilka övergångsresorna är 
kvar. Alla gäller för olika tidpunkter 
under den aktuella dagen i månaden. 

Efter många slingrande försök att 
förklara varifrån biljetterna kommer 
finner direktör Berggren för gott att 
erkän~a. Han har bevisligen alltsedan 
taxeomläggningen den I juli 1955 
plockat biljetter och sedan åkt på 
dem. Vid ett besök i hans hem finner 
man i ett skåp under diskbänken en 
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tvåkilospåse packad med gamla biljet
ter. 

Väntade in 18 - åkte fast 

Svetsaren Nygren har tidigare varit 
anställd i SS. En gång förkom hans 
klipptång, vilket han anmälde och 
därmed fick en ny. Flera år senare 
slutar han i SS och ännu någon tid 
senare finner han klipptången i sitt 
hem. En av konduktörerna på linje 
16, upptäcker att en manlig trafikant 
vid flera tillfällen visar upp biljetter 
på tid och plats då trafikanten knap
past kan ha haft tillgång till över
gångsbiljett. Konduktören anmäler 
sina iakttagelser och efter en nog
grann undersökning grips mannen, 
som erkänner att han i ett års tid med 
sin tång klippt om biljetter. Nygren 
står nu under åtal. 

. När 14910 Elsa Sjökvist en dag 
tjänstgjorde som spärrvakt vid Slus
sen kom en man och visade ett vecko
kort där samtliga förortsresor var för
brukade. Mannen sade, att han endast 
skulle till Skanstull, varför Elsa Sjö
kvist klippte en stadsresa och kon
trollklippte den sista märkes- och 
förortsrutan. Men hon nöjde sig inte 
med det utan följde mannen med 
blicken då han gick in på perrongen. 
Där stod ett tåg på linje 19, vilket 
mannen dock inte brydde sig om att 
ta. Det tyckte Sjökvist var egendom
ligt, särskilt som hans kort hade en 
adress i Hökarängen. 

Aha, tänkte hon, han bryr sig inte 
om 19, alltså skall han inte gå av 
vid Skanstull utan fara med 18 hem 
till Hökarängen trots att han inte 
har giltig biljett dit. Hon larmade 
tunnelcentralen och mycket riktigt. 
När en trafikmästare vaktade vid 
spärren i Hökarängen kom resenären 
gående genom den. Mannen har po
lisanmälts. 

Ja, detta var ett par av de fall, 
som står under eller väntar på åtal 
för tjuvåkning. De har avslöjats tack 
vare att vakna konduktörer kommit 
dem på spåren. Men de här nämnda 
bland personalen är inte ensamma om 
sina bedrifter. De har sällskap av 
bland andra 4917 J. H. E. Olsson, 
981 J. G. Forsberg, 3894 Bo Jakobs
son, 1473 K. E. B. Thapper, 8341 

J. G. A. Jonsson, 6724 Gunnar Elm
born, 592 Arne Fondberg och 5924 
Uno Elmquist. De har alla på ett 
berömvärt sätt bidragit till att tjuv
åkare gripits. 

Unga förfalskare ökar 

När man går igenom lagret av fiff
lade biljetter som uppdagats, finner 
man att ingen möda tydligen kan an
ses vara för stor när det gäller att 
lura SS på avgiften. Eller vad sägs 
t. ex. om en äldre dam som letat rätt 
på ett papper med samma tjocklek 
som de vanliga 50-öresbiljetterna och 
med mycken möda klippt ut en liten, 
liten cirkel som hon fyllde i en klippt 
biljett. För säkerhets skull plitade 
hon dit en svart prick och tillverkade 
sedan ett nytt hål, som bättre pas
sade hennes restid. 

Eller mannen som hade två hop
klistrade biljetter och visade upp som 
en enda och äkta. Han skyllde vis
serligen på att han haft en läckande 
klisterburk i fickan, men det ville 
varken spårvägspersonalen eller kri
minaltekniska anstalten sätta tro till. 

Allt flera missbrukade skolkort dy
ker upp. Barnen lånar ut dem till 
varandra, de ändrar linjeuppgifterna 
och t. o. m. årtalet på kortet kan de 
på ett mycket skickligt sätt förfalska. 
Hittills har de unga förfalskarna be
handlats milt av bolagets jurister, 
men fr. o. m. den nya vårterminen 
kommer man att gå fram betydligt 
hårdare. Fråga är om inte skolorna 
själva måste överväga bestraffning 
av barn som förfalskar kort. 

Nå, vad skall man då göra för att 
stävja tjuvåkarnas framfart? Det 
effektivaste sättet är givetvis att all 
personal, som har med biljetter att 
göra, skärper uppmärksamheten och 
försöker bli lika uppmärksamma som 
de ovan uppräknade. Det är visser
ligen mycket svårt att i rusningstid 
hålla reda på alla passagerarna i en 
vagn eller spärrkö, men det finns de 
som är rent fantastiska på att få in alla 
avgifterna. Till sin hjälp får all kon
duktörs- och spärrpersonal inom kort 
en grupp biljettkontrollörer, som har 
till huvudsaklig uppgift att företa 
flygande kontroller. De kommer att 
arbeta både till personalens och all
mänhetens bästa. 


