
Sagt om trådbussen ... 


3212 Johansson. 4250 Olstrand. 

Trots alla klagomål i början måste man dock fastslå, 
att trådbussen nu är det me·st populära och mest anlitade 
av spårvägens olika fordon . Man behöver inte komma 
många hållplatser från ändstationen även under den tid, 
som gäller för att vara icke-rusningstid, förrän tråd
bussen är smockfull, och det fordras en hart när cirkus
betonad smidighet hos konduktören för att han skall 
kunna orma sig fram genom trängseln. Det råder ingen 
tvekan om att av SS:s just nu överlag hårt pressade 
personal konduktörerna på trådbussarna ha det värst. 
och det torde därför för denna läsekrets vara av intresse 
att få några glimtar från denna front. Red. dyker på 
måfå ner på ett par representanter för trådbusskondisar
nas raska släkte, och det råkar bli 4250 Olstrand och 
32 I 2 Johansson , kanske bättre känd under namnet »Ga
lento». 

- Visst är det jobbigt på »trån», betyga båda med en 
mun, men det är trevliga passagerare - om de också 
inte kunna mäta sig med 6g :ans - 000 både bussen och 
tiden gå så fort, att man inte hinner fundera så mycket 
över besvärli~heterna . 

- För min del trivs jag lika bra på trådbusslinjerna 
som på vilken annan busslinje som helst fast det är klart 
att det är skönt att få byta ibland, säger 321 2 J., och 
visst får man ligga i som en igel för att få upp avgif
terna. Linjerna är lugna före kl. 7.30, men sedan är det 
fullt hus praktiskt taget :hela återstående delen av dagen. 
Det märks i kassan också. När jag var på 57 :an förut, 
så kunde kassan för ett helt pass gå till 70-80 kronor 
med den dåvarande 20-örestaxan. På trådbussen är det 
inte ovanligt, att man har 300--350 kronor med sig från 
passet, och då har man väl haft också 100--15° frikort 
under den tiden . 

- Ja, ooh när kontrollör Pettersson instruerade oss, 
då vi började, så sa' han, att vi fick räkna med att ha 
fyra ·block och en slump i biljettväg, inflickar 4250 O., 
men det räcker minsann inte länge. Det får vara minst 
sex block. 120--13° biljetter på halvvarvet är en ganska 
normal förbrukning. Snärjigast är det på biten Vasa
gatan-Stureplan. Där händer det ofta vid biodags, att 
fyra pas'sagerare på en gång försöker klämma sig in ge
nom dörren, som är avsedd för en. Och det fenomenet 
konstaterar man, även om det följer en annan b~s hack 
i häl, där det är gott om plats. Det är som om det gällde 
livet för folk att komma med den buss, som går först. 

- Det är mycket omväxlande publik på trådbussarna, 
säger 3212 J. På mornar 000 kvällar har vi stamkun

derna, som åker till och från sina arbeten, och till stam
kunderna får man också räkna Klarahallsfruarna, som 
åker hem med sina inköp tidigt på morgonen. Det är ett 
för sk räckligt grejande med blomsterbuketter och grön
sakspåsar. Och så ilskna de är sen, för att de inte får 
övergång. Det är för övrigt egendomligt, vad stockhol
marna har svårt att lära sig, att det inte lönar sig att 
lösa övergångsbiljett till trådbussen. »Jamen, konduk
tören på spårvagnen sa' inte att det inte var övergång 
till trådbussen», är ett ganska vanligt svar, när man 
vägrar att ta emot övergångsbiljetten. »Då sa' Ni väl 
inte till ,honom, att Ni skulle fortsätta med trådbUSS?)r 
- »Nej, det gjorde jag för stås inte.» Spårvagnskon
duktörerna borde tydligen gå igenom en kurs i tanke
läsning. 

- Och på kvällarna har vi en massa nöjespublik, fort
sätter 4250 O., och den är av alla sorter : ungt folk, som 
skall till Bal Palais och »Nalen» och dansa, och så har 
vi Oscarsteaterns publik och alla de många biografernas 
utefter Kungsgatsstråket för att nu inte tala om Konsert
huset. När i synne!'ihet äldre damer kommer därifrån och 
lever kvar i sfärernas Iharmoni, är det minsann inte lätt 
att dra ner dem till jorden igen, så att man kan få en 
tolvskilling av dem. På tal om biograferna så gäller det 
för oss att hålla reda på de olika programmen, ty det 
händer att man frågar t. ex. »Går den här bussen till 
tjuven i Bagdad ?» eller till l>generalen, som dog i gry
ningen », och då får man inte stå där handfallen. 

- Det är också ovanligt många utlänningar på tråd
bussen, anser herr Galento. Det tycks bo många flyk
tingar på Gärdet, tyskar och polacker. Och så är det 
också folk från legationerna. Spr.åkförbistringen kan 
vara ganska avsevärd, ooh det är många gånger jag 
varit glad åt den tid jag offrat på att läsa språk på kväl
larna. Särskilt minns jag en äldre engelska, som för sökte 
tala svenska. Det blev mest oartikulerade ljud, och den 
glädjestrålande blick hon gav mig, när jag på engelska 
uppmanade henne att förtroendefullt tala si tt hemlands 
språ.k, glömmer jag inte i första taget. Hon har sedan 
åkt med mig flera gånger, och om vi också inte hinner 
föra n~gon intressant konversat ion , så blir det i all fall 
några ord, som växlas. I det sammanhanget skulle ja.~ 

vilja säga ett ord till mina kamrater . och det är, att 
så bra som det är ordnat med fritidsqudierna här vid 
SS, borde så många som möjligt begagna sig av språk
undervisningen, ty i det här yrket träffar man alltid på 
utlänningar. 

Nå, är det några andra synpunkter på passagerarna? 
- J a, säger 4250 O., det förefaller som om svensken 

höll på att tina upp en smula. På 41 :an kan bussen ibland 
vara som en enda stor och gladlynt familj. Fast nog 
måste man säga, att folk är bortskämda. Trots att håll
platserna ju ligger tätt, så frågar man, varför det inte 
finns hållplats exempelvis vid Norrlandsgatan! Skol
ungdomen är ett besvärligt kapitel. Den bråkar och stål
i. Och att tänka sig att den skulle resa sig för äldre per
soner är tydligen för mycket begärt. Det vore nog inte 
så dumt, om man kunde införa något enkelt system, så 
att man k.unde rapportera de värsta orosstiftarna och för
skaffa dem ett par varningar, innan kortet dras in. 

- Det vore också värdefullt, om det kunde hittas på 
någon utväg att klämma efter betalningsskolkarna. Det 
är synd att straffavgift inte kan tillämpas, anser 3212 J. 
Det är pinsamt, när man gått igenom vagnen flera 
gånger ooh frågat : Har alla betalt? och så när en kon
trollör kommer, så hittar han kanske en gratisåkare, som 
medvetet försökt smita, och han får inte något straff, 
men för konduktören måste det ju bli anteckning. Jag 
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tror att bolaget skulle en hel del en 
kontroll av mAnads- och veckokorten. Det är 
konst för olika familjemedlemmar av samma 

kön att åka samma kort. har hört att man i 
Tyskland har på alla kort ooh 
keli, som klistras stamkortet. 

Ja, det var från och det 
återstår bara att citera vad en passagerare sagt om tråd
bussen: var bra för där fick man men 
trådbussen är för den går fort. 

Där fick de som vilja ha I I :an och 2 :an tiUbaka något 
att fundera 

Wöjar. 


