
Jag var bussgrabb på trettiotalet 

isciplinen var hård 
_i;;är jag som 16-åring i dec 1934 hämtade ut min 

:o:st.a b rungröna busskonduktörsuniform vid 
S:pån·ägens beklädnadsförråd på Tegnergatan var 
_:ag en stolt och lycklig grabb som fått ett drömjobb. 

att få börja vid SS på den tiden var förutsätt-
:::.::rgen att v ara mantalsskriven i Stockholm. För 

del var det inget problem, jag var född och 
e hela min barndom i skuggan av telefontor-

::.::-: i h örnet av Malmskillnadsgatan och Hamnga-
:.c:::. På min trähäst - dåtidens trehjuling - cyklade 
.i::.s nerför Hamngatsbacken med dunder och brak, 
:::ar senare åkte jag där som bussgrabb på linje 52. 
-=.g några grabbar från Hagalund som mantals-
5.!---eY sig h os sin moster i Stockholm för att kunna 
.:•671a \"id SS. Karl Håkansson var den stränge an-

en vid SS personalkontor, granskade våra 
.:;;;:olbetyg i räkning, välskrivning, uppförande och 
_::-_ :Ian h ade många stockholmsgrabbar att välja 
:;:c.. Spårvägen behövde ej annonsera efter busskon-

P å den tiden var det ett mycket populärt 
och dessutom bra betalt. Jag började med 

:5-S:- kronor i månadslön plus en fin bussuniform, 
.soc;m ,-ar mycket populär bland stadens unga flic-

::::. Doktor Österberg vid läkarmottagningen i 
var nästa tröskel att klara, innan man 

::.öll anställning. 

:bildningen 
- ontrollörerna Frid och Pettersson, två stora 

;;:::_:;-r:dighetspersoner som hade hand om all utbild-
:::::.::=_g a,- busskonduktörerna under hela 30-talet, lär-
::.;:- oss taxor och hållplatser på alla stadens busslin-
.e:: :c1der tre dagar. I tio dagar fick man sedan gå 
4?1.- på olika linjer hos någon äldre busskonduktör. 
-::måste kunna alla hållplatser utantill och rabbla 

_ _ em som en psalmvers. 

busskonduktör 
-a sa k om den stora dagen, när man skulle jobba 

::c,:::n: kond is p å egen hand. Jag fick börja med att gå 
:;:::=.. :iagkommendering. Min första dag fick jag en 
:r::rabuss t ill Solvalla travbana på linje 63 E. Buss-
"'0:-cre ,-ar Einar Ivedal , som sedan blev bas och 

Sven Goliath 
berättar 

Vid ändstationen 
för linje 55 , Vana-
dislunden ringer jag 
till reserven i Horns-
berg. Det kunde man 
göra för t ex vagn-
byte, permission, 
sjukanmälan. 

avgick härom året med pension som 1:e trafikmäs-
tare. Vi gjorde tre varv ut till Solvalla och sedan 
fick alla extrabussar parkera där under tävlingarna. 
När tävlingarna var slut kunde vinnarna åka med 
bussen hem, men en del av förlorarna måste pro-
menera hem. Biljettpriset inom city var 20 öre och 
till Solvalla kostade det hela 35 öre och ingen över-
gångsrätt fanns vare sig till buss eller spårvagn. 

Arbetsmiljön. 
Disciplinen var hård under 30-talet. Man sa inte 

du till en kontrollör och kontrollören sade konduk-
tören till oss. Kontrollörerna kom ofta upp på vag-
nen och kontrollerade biljetterna. En del bussgrab- j 
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bar sålde gamla biljetter, som låg kvar på bänkarna. 
Blev det uppdagat, var det sparken omedelbart. 
Vagnen togs ur trafik vid ändstationen och en ny 
kondis kom från reserven i Hornsberg och avlöste 
den avskedade konduktören. En annan sak som 
också kunde hända. Någon passagerare satt och 
klämde på sina två tioöringar i handen och bara 
tittade ut genom fönstret trots att konduktören gått 
genom vagnen flera gånger för att ta upp avgifter. 
När sedan kontrollören bad att få se på biljetten, 
ursäktade passageraren sig med att hon eller han 
satt i andra tankar. Passageraren erhöll inget straff, 
Men konduktören fick en skriftlig anmärkning på 
oupptagen avgift. Hade man tre oupptagna avgifter 
så fick man en veckas suspension dvs en vecka 
utan lön och arbete. Numera får passageraren beta
la en straffavgift, om ej giltigt färdbevis finns. En 
annan uppgift kontrollörerna hade var att kolla 
konduktörernas växelkassor på 300:-. Ibland be
hövde kontrollören Frid bara se på konduktören, så 
blev han så nervös, att han avslöjade sig själv och 
blev därmed kollad. Var bristen mycket stor, blev 
det sparken omedelbart och avlösning från reser
ven. En gång har jag fått en skriftlig anmärkning på 
att jag ej hade spårvägskarta med mej till försälj
ning. Det var en kontrollör, som kom upp på vag
nen och ville se, om jag hade "kort och spårvägs
karta". Med kort menade han rabattkort som man 
fick köpa, ett kort med 11 kuponger för 2:- kronor. 
Därigenom kostade varje resa bara 18 öre, tänk att 
man såg på en tvåöring, numer finns inte tvåöring
ar kvar. Det fanns varken veckakort eller månads
kort, och dessa rabattkort var mycket omtyckta. 
Rabattkupongerna kallades för "bananer" och de 
kort man satte upp "bananerna" på kallades för 
"bananskal" . 

Fast linje på 55:an 
Vid 1935-års omplacering begärde jag att få en 

fast linje och jag erhölllinje 55 dag och kväll med 
6-dagsledighet. Som bussförare fick jag en f d buss-
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konduktör Holger Levin, sedermera trafikmästare, 
som just genomgått SS bussförarskola under led
ning av Stockholms skickligaste körinstruktör Al
bin Sjögren. Jag var då nyss fyllda 17 år och min 
bussförare 21 år. Vi hade en scaniabuss som ordi
narievagn A 16175 eller rättare sagt vagn 175, som 
följde vår tjänstgöringslista. På vår fridag var vag
nen inne för service och rundsmörjning. Vår avlö
sare och vi själva var mycket rädda om vagnen. Vid 
ändstationen putsade vi kylaren så det blänkte om 
den. Vi hade där en regleringstid på sex minuter 
enligt tidtabellen, men det kunde ibland bli hela 
åtta minuter för jag hade en jättefin förare som 
körde jämnt och fint. P å den tiden gick konduktö
rerna fram och tillbaka för avgiftsupptagning. Det 
kunde ibland hända att min förare gjorde en liten 
extraknyck när jag passerade en vacker flicka så att 
jag satte mig i hennes knä. J a det var en härlig tid 
på gamla 55:an, 55:ans väg var Sveavägen, Tegner
gatan, Regeringsgatan, Norrbro, Mynttorget, Stora 
Nygatan söderut och Munkbron norrut, Slussen, 
Götgatan, Högbergsgatan till Timmermansgatan. 
Götgatsbacken var ibland besvärlig att komma 
uppför. Det var dessutom dubbelriktad trafik med 
flera linjer såsom linje 51 till Eriksdal, linje 54 till 
Skanstull och linje 59 till Hammarbyhamnen. 
Dessa linjer hade under rusningstid 3-minuterstra
fik, och det var ett väldigt tryck på Götgatan innan 
södergatan kom till. 

P å linje 55 hade vi många kända stamkunder. 
Främst då statsminister Per Albin Hansson. Vi tala
des ofta vid. Han satt alltid längst bak i bussen hos 
mej . Vi bussgrabbar hade nämligen bildat en SSU
klubb, som han uppskattade. I den var bl a buss
grabben Sture Palm aktiv. Han blev sedan redaktö r 
för Spårvägsmännens Tidning, redaktör vid MT 
och Stockholms-Tidningen och är riksdagsman se
dan 1959. Z Höglund och Fredrik Ström tillhörde 
mina passagerare, likaså dåvarande Vd Gösta Hell
gren. Bland de vackra flickorna kan nämnas Ellen 
Rasch, Mary Haydn och Alice Babs, Sickan Carls
son. Sen har vi också bussgrabbar från 30-talet som 
blev kända, t ex 40-talisterna Gustaf Rune Ericks , 
Axel Liffner, Gösta Pettersson, J an Fridegård. 
Många andra av grabbarna gick vidare inom bola
get och har gjort sig kända där. Andra sitter kvar 
inom trafikarbetet och fullgör sin trafiktjänst efter 
40-45 års skiftarbete. De bildar en bra stomme 
inom företaget. 


