
Gamla mmnen 

När man efter 35 års 

sig tillbaka för att njuta sitt otium 
har man stunder till 
och det händer då alltsom oftast, att 
man låter tankarna tillbaka till 
svunna tider. 

Det är inte så få förändringar som 
arbetsförhållandena vid ge-

kom

na Norra stationen, om man bort
ser från små skrub
bar, där de om utrym
met. En del av oss manliga hade vis

ute i hallen, där man 
kunde låsa in sina tillhörigheter, men 

med hade inte 
annat än där vi kunde 

in våra grunkor. Inte sällan 
hände att de var och 

man in en rock, så kunde det 
förekomma, att var beströdd 
med klipulver, när man sedan skulle 
ta den En blev synda
ren ertappad bar gärning, och han 
fick betala för sitt Först 
satte vi på ,honom, så 
han fick en genomblötning, 
och när han sedan infann med tor
ra strödde vi mellan 
skjortan och så att vederbö
rande gjorde rörelser, som en 
nutida skulle ha avun
dats honom. Han gjorde också 
ser och sade ord så att den vär
sta korpral skulle ha känt som en 

om han hört Las

sedan fick vi med tiden flera 
om de också inte är så 

H""', UV:>", så är de i alla fall varma och 
försedda med tvättställ och 
och dessutom har man sitt skåp, där 
man kan låsa in 

så är det arbetstide:1. Under de 
första åren av min 
behövde man över vad 
man skulle ta till under semester 
eller av den enkla anled
ningen, att sådana inte 
existerade. Under dessa år hade jag 

i en motor, till ett 
som lämpar 

motordrift. Vi 
inte tänka på hur det 

för oss och för 

funnits. 

8 (utan 
lön), men det var också allt. Annars 
var det att i selen såväl 
Som söndag och oftast både och 
dag. Jag minns en 
kom in till 
den hedersmannen (om Du lä
ser dessa rader så mottag 
mitt varma tack för alltid visad hu
manitet och förståelse gentemot alla 
och envar). Han tog som vanligt 
fram sin dosa och 
sade: - du är värd. 

har just nu räknat ut, att du gjort 
366 däribland 173 om 
vardera 17 timmar Uliller förra året. 
Så du har arbetat in över lA! år gosse! 

Men ändå var inte den som 
hade den mesta övertiden, ty kuskar
na i stallet hade, särskilt på somma
ren, sällan kläderna av så 

veckan var. Den som i alla fall 
alla rekord lång arbetstid var 

en man i trafiken. Han hade en 
hälsa och att kunna ar
beta utan både vila och mat snart sagt 
hur länge som helst. Vad det stod för 
namn för honom j kan 
ju göra detsamma, men vi kallade ho
nom 
mig skyldig till 

att 
nattskj ortan på mellan 
lakan på tjugu år innan 8-timmars

Fastän han hade 
hem och familj i närheten av hallen, 

han oftast på eller 
en bänk i reservrummet. När hade 
nattvakten fick förtroendet att 
väcka Karljohan. Det skedde kl. 4.10 

och sedan fortsatte han, som han sade, 
stup i ett till kl. I på natten. Fick han 
inte arbeta övertid åt bolaget, så 
tog han för kamraterna. En 

bad Karljohan mig att för ovan
lighetens skull väcka honom i hem
met. Det var en och för 
att alltid varit 
honom lovade han att på en sup 
och en bit. skulle väcka honom 
kl. 5.15 men gav mig i tid. 
När jag kom upp i trappan hörde 

välbekanta 
håll. Ytterdörren var 

:å klev in i och där Karl
johan sofflocket med kavajen som 
kudde och som täcke. När jag 

han 

dersöka dess 
sade Karljohan. »J a, ta 
det inte en kvar, men du får 
ursäkta du känner kanske min 



osläckliga törst.» Och därmed drack 
han själv ur pilsnern. 

Om Karijohans dryckesbedrifter 
skulle mycket kunna berättas. Alla 
visste hans liHa svaghet och man de
lade med sig en skvätt åt honom, men 
det gällde att inte släppa till honom 
för mycket, om man ville bjuda på 
en nubbe, för om det var en eller tio 
snapsar kvar i flaskan, så rann det ner 
med en enda gång. Endast när en 
spjuver en gång köpte r /3 liter ex
portsprit och bjöd Karijohan på, för
mådde han inte halsa mer än hälften . 
Men trots allt detta var det sällan man 
såg Karljohan något vidare påstru
ken. För min del hände det bara en 
gång, och det var en lördagsnatt. Vid 
2-tiden, såg jag en vagn komma Bir
ger Jarlsgatan upp från Stureplan. 
Den stannade vid Tegnergatan, och 
när den stått en stund gick jag dit för 
att se efter, hur det var fatt . Redan 
på flera meters avstånd från vagnen 
hörde jag Karljohans snarkningar. 
Det var så att hela vagnen skakade. 
När jag fått så mycket liv i honom. 
att jag kunde fråga honom, varför 
han inte körde över i hallen, sade 
han, att han inte ville störa portvak
ten mitt i natten. »För övrigt skall 
jag snart åka till Ropsten för att häm
ta en massa medarbetare, sade han, och 
bör jade nynna »Kalle F». »Det är 
bäst du går och lägger dig i reserv
rummet», sa jag, »så skall jag nog 
väcka dig.» Jag följde honom dit. När 
jag sedan kom och purrade honom, 
var han rätt pigg, och han berättade, 
att den natt, som förflutit, varit den 
roligaste han hade upplevat under sin 
spårvägsmannabana. Han hade haft 
en abonnemangskörning och hämtat 
ett sällskap ute vid Äppelviken. När 
iag stod och väntade, så kom en liten 
raring och frågade, om chauffören inte 
"ilie komma och äta en 'Smörgås, sa' 
Karljohan. Som du vet, är jag int~ 

nödbedd. J ag kom in i köket och slog 
mig ned vld bordet, som riktigt dig
nade av mat och dryck, och någon 
kostföraktare har jag aldrig varit, 
det vet du också, så jag laddade in 
av både det ena och det andra. Till 
sist blev jag så glad i hågen, att jag 
började sjunga litet smått för flic
korna, men rätt vad det var kom en 
fin herre och frågade, om inte chauf
fören ville stiga in och dra en låt för 
gästerna också. Jag hade tagit av mig 
kappa och kavaj och stod där i min 
smutsiga isländare och sjöng några 
visor, och herrskapet applåderade. Så 
åkte vi till stan, och jag lämnade av 
de sista av sällskapet vid Östermalms
torg. Att jag sedan körde över Sture-

Bolagets hela personal har blivit avkonteifejad. Hdr har humoristen Wei,nar Siider
striim fiirevigat denna märkliga tilldragelse. 

plan kommer jag lhåg, men vad där
efter är, därom minns jag ingenting. 
Jag fick So lock för turen. 30 skall bo
laget ha och 20 fick jag i dricks. Det 
var väl en körning som hette duga! 
När jag växlat skall du få en slant, 
för du är en gosse som man kan se 
upp till. » 

Ja, spritförhållandena var för
skräckliga i gamla tider. Att det -inte 
bara var Karljohan som dyrkade 
Eachus kunde man se litet varstans 
bland både befäl och personal. Och det 
var många, som gick med ständig 
ängslan för avlöningsdagarna, då det 
inte bara blev pengar utan ibland ock
så obehagliga varningar. Där var sä,·
skilt en äldre person, som trivdes och 
ogärna ville mista sin plats, men hade 
oturen att äga ett dåligt ölsinne, var
för han ofta blev inkallad och hota
des med avsked. Särskilt minns jag 
en påsk, då han blev rapporte!"ad och 
inkallad för Fontius Filatus. Men säl
lan har jag sett en gladare syndare än 
denne, när han kom ut igen, ty nu 
hade han som han sade, fått sista var
ningen. Han svor vid allt heligt, att 

nu skulle han inte mera få obehag för 
spritens skull på arbetsplatsen. Detta 
hände i början av april. Han klarade 
sig fint hela sommaren, men så kom 
skrällen sista <wlönJingsdagen före j u!. 

Ja, det var några glimtar från den 
s. k. gamla goa tiden. Om den i själva 
verket var så god lämnar jag därhän. 
Det är nog många ungdomar som 
tror, att det var bättre förr, då man 
kunde hyra en enrumslägenhet, låt 
vara omodern, för 3-400 kronor och 
smöret kostade 2 kronor kilot, men 
man glömmer, att man då fick arbeta 
över 400 timmar 1 månaden för en 
månadslön av r60 kronor emot nu 
4-500 kronor och dessutom få var 
sjätte dag fri och ordentlig semester. 
J ag tror inte, att någon, åtminstone 
inte någon av dem som var med, di 
seklet var ungt, vill ha de gamla för
hållandena tillbaka. I varje fall skl1lL: 
jag inte vilja det. Hur genuin småläil
ning man än är och försökte leva så 
billigt som möjligt genom att äta :10S 

Forsbergs, så var det rätt kenpigt, att 
få debit och kredit att gå ihop. 

Gubben Dahl. 
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