
En dag SOUl trådbussförare 

R-r-r-r-r!! Väckarklockans mono
tona ringande väcker mig brutalt ur 
den ljuva slummern. Visarna anger 
tiden till 3.45. Efter någon minuts 
ögongymnastik, som består av ögon
rullning, stiger jag upp. Gumman, 
som också vaknat, går upp och sätter 
på pannan. 

Själv går jag in i badrummet till 
morgontvagningen. Man känner sig 
genast lite piggare och påklädningen 
är snart överstökad. Nu är också kaf
fet färdigt, och sedan jag druckit en 
kopp av den livgivande drycken och 
ätit ett parveteskivor, eventuellt också 
hunnit kasta blicken på någon notis i 
kvilllstidningen från dagen förut, tar 
jag på ytterkläderna. Ett farväl till 
frun och så knallar jag i väg för att 
åka med personalbussen till Horns
berg. På ca 6-7 minuter är jag 
framme vid min högst privata påstig
ningsplats. Klockan 4.25 anländer 
bussen. Efter den sedvanliga morgon
hälsningen till föraren och övriga slår 
jag mig ned. Annu så länge finns sitt-

Ett .farväl till fnlll och så knallar jag i/Jäg. 

platser kvar, men ju närmare vi kom
mer stan fylls bussen mer och mer. 
En del av kamraterna försöker att få 
en extra slummer, innan slitet skall 
börja, medan andra är inbegripna i 
livliga samtal om händelser i arbetet 
eller andra alldagliga problem. 

J ag sitter en stund tyst och tänker 
på tjänsten för dagen. Första vagn 
på 32:an. Börjar ju tidigt, men slutar 
rätt skapl igt ... Hej! J ag vänder mig 
om. En av de nypåstigna kamraterna 
hälsar glatt. Hej san! svarar jag till
baka. Så börjar vi prata om väder och 
vind, senaste sporthändelser eller 
andra civila angelägenheter. Vid 
Brommastationen stiger minst hälften 
av kamraterna och ett par befäl av. 
Vid Alvik kommer andra på som åkt 
med personalspårvagnen från N ocke
by. Så fortsättes färden. Efter att ha 
överlämnat några civila passagerare 
till personalspårvagnen från Fredhäll, 
vid Viktor Rydbergs gata, sätter föra
ren fart mot Hornsberg. Klockan 4-45 
anländer vi, och jag har ca 25 minu
ter på mig före tjänstens början. 

Min kamrat och jag går in i avräk
ningsrummet, där vi studerar even
tuellt nya order och tjänstgöringslis
tor och diverse arislag om ditt och 
datt, och vi fäller några kommentarer 
om saker och ting. 

Så småningom är det dags att gå 
var och en till sitt och m·ed ett glatt 
»tjiinare» skils vi åt. Jag går ned till 
trådbusshallen. En blick på vagnför
delningslistan säger mig vilken vagn 
jag skall ta ut. Efter att ha morsat 
på den som har hand om utryckningen 
i hallen och fått upplysningen att jag 
står i tur att köra ut, går jag upp i 
vagnen och backar den ur facket in 
under ledningen. Den ordinarie utryc
karen, som är en hygglig prick, läg
ger upp strömavtagarna åt mig. 

Under tiden kompressorn arbetar 
för att få upp lufttrycket kontrollerar 
jag körvisare, signaler och belysning. 
Nu har trycket stigit så pass, att jag 
kan kontrollera att dörrarna öppnas 

och stängs ordentligt. Förarestolen 
sitter bra och backspeglarna är all 
right. 

Utryckaren öppnar dörrarna, och 
med en vänlig nick åt honom som tack 
för hjälpen tar jag några kontakter 
och rullar ut. Därmed börjar denna 
dags knog på allvar. 

Vid porten stannar jag, går in och 
hämtar turbricka, tabell och »fri
märke» i »skyltkuren». När jag kom
mer tillbaka tilJ vagnen, anländer kon
duktören. Vi hälsar varandra och går 
in i vagnen och hänger upp turbricka 
och frimärke. Så slår vi oss ned på 
våra platser, jag får klarsignal, och 
så sätter vi i gång. En honnör åt ut
ryckarna i porten, och vi är på väg 
till Fridhemsplan. 

Redan vid hållplatsen utanför ga
rageområdet stiger de första passage
rarna på. Det är de morgontidiga stä
derskorna, som skall i väg till sitt ar
bete. 

Vid Fridhemsplan väntar ett tjugo
tal trafikanter. Kontrollören där kom
mer fram och hälsar god morgon och 

Dagens knog bärjar på allvar. 
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nInar en del upplysningar. Efte.r nå
, n minut får jag klarsignal och så 

rjar första '>varvet». 
Bu,sen fylls så småningom aven 
I morgonpigga eller trötta passage

_re. En del studerar första upplagan 
\. någon dagstidning, medan andra 

l.ah·,lumrar. En del gäspar ljudligt, 
;(ira mer försynt med handen för 

-!Unnen. 
\. id hållplats efter hållplats utväx

:a- passagerare. Det är tyst i vagnen. 
Endast konduktörens hållplatsutrop
:tingar eller '>var vänliga fortsätt 
:ramåt i vagnen'> stör tystnaden! Det 
.jungande ljudet vid igångsättning 
•>ch inbromsning verkar sövande, och 
.Ie -om skall åka hela sträckan, tar sig 
l'n tupplur fram till ändstationen. 

\'id framkomsten till l>Djurgårds
hron'> utförs det vanliga rutinarbetet. 
\';indskylten vevas till l>Fridhems
plal1l> och tabellen studeras. Konduk
!<)ren skriver upp biljettnumret och 
iidsmarkerar biljetter för nästa tur. 
\'j växlar några ord med varandra, 
llcn några passagerare stiger på, och 
i avbryter samtalet. 

En av de påstigande, en medelål
der, herre, hälsar artigt »god mor
gm]» på konduktören, som besvarar 
h;iJsningen med honnör och ett glatt 
>god morgon» tillbaka. 

Det är tid att ge sig av igen. och 
efter klarsignalen sätter jag i gång. 
Samma historia upprepas på nytt. 
folk på, folk av. En del är mer eller 
mindre morgonsura, en del artiga och 
trevliga. Det går lätt att komma fram, 
c)ch snart är vi vid Fridhemsplan. Nu 
.'yns att staden börjat vakna till liv 
ordentligt. En liten kö har bildats vid 
påstign ingsp!atsen och efter att ha 
Jämnat av de trafikanter vi haft med 
oss, kör jag fram dit. Efter 2-3 mi
nuter är det dags igen och så börjar 
ett nytt varv. Så fortsätter varv efter 
varv. Små .pauser vid ändstationerna 
med rökning och prat. Vid Fridhems
plan är dock så mycket folk varje 
gång vi kOnl1l1er 'dit, så där får vi 
först plocka på i en kö och sedan köra 
fram en vagnslängd och ta på i en 
framförvarande kö. Vi får nästan full
-att var tur vid Fridhemsplan, och 
endast några få konlIlleI' med vid när
maste hållplats. Ibland får man köra 
hela Fleminggatan till Kungsbroplan, 
innan någon skall av. De som står vid 
de hållplatser vi passerar fullsatta, ser 
ju inte så värst glada ut, men det går 
många extravagnar, och småningom 
komme;' alla till sina avstigningsplat
,er, mer eller mindre försenade, be
roende på hur pass lång tid.de haft 

vare sig i trafiken eller vagnen. Möj
ligen kan ju konduktörens nödtvungna 
tj atande på. passagerarna i vagnen att 
fortsätta framåt, som de aldrig tycks 
vilja lära sig ordentligt, anses som 
störande. Men man har ju vant sig 
även vid detta och till och med själv 
tillsagt de närmast stående att stiga 
fram, så det får väl inte räknas som 
störande moment. 

Vid lo-tiden blir vi avlösta. Första 
passet har varit långt och magen bör
jar knorra. Sedan jag växlat några 
ord med avlösande, föraren om vag
nens köregenskaper osv., sneddar jag 
över Fridheinsplan och tar en I I :a 
på väg hemåt. 

Väl hemkommen står bordet redan 
dukat, och sedan jag hälsat på frun 
och småtöserna och besvarat den hos 
oss dagligen förekommande frågan, 
»Hur har du haft det?» eller »Har 
det gått bra?» slår jag mig ned och 
börjar min måltid. 

Ett känt ordspråk säger ju, att man 
skall låta maten tysta mun, men små
flickorna vill veta, om pappa skall 
vara hemma för i dag eller hur dags 
man skall komma hem nästa gång. 
En hel del frågor får jag besvara un
der måltidens gång, och frun sticker 
också emellan med en del alldagliga 
ting som hon läst i tidningen eller 
hört i radio. 

Jag avslutar måltiden, kastar några 
blickar i »organet» och så är det dags 
igen. En dryg halvtimme har jag va
rit hemma, och nu Llir det att sno sig 
på för att komma i tid till I I :an och 
vidare till Fridhemsplan, där jag på 
nytt skall ta emot. Jag slänger på 
mig ytterkläderna, och efter ett has
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tigt farväl till barn och blomma rusar 
jag i väg till hållplatsen. 

Klockan· I 1.30 sätter vi i gång· igen, 
sedan vi först Hutinsnackat» med dem 
vi avlöst. Trafiken har nu tilltagit av
sevärt, och vid lunchdags får vi full
satt. Det går inte längre att komma 
fram så snabbt som på förmiddagen, 
och jag får utnyttja kört iden tillfullo. 

Allt går bra även nu, men så får 
man också se sig för både en och två 
gånger. Tillbud till trafikhändelser 
saknas inte. Ibland är det en Laura 
framför vagnen eller också någon 
vinglande springschas på cykel, men 
det hör till det vardagliga. 

Vid pass 13.25 ,>klämtar» klockan 
för sista varvet. Det är frid och fröjd, 
när man tänker på att det snart är 
slut, men man skall inte glädjas för 
mycket. 

På Kariavägen håller det på att 
hända något galet. En personbil kom
mer farande Nybrogatan söderifrån, 
således från höger mot min körrikt
ning. Jag är nästan framme vid korset, 
då bilföraren, efter att först ha saktat 
in för att som jag trodde släppa förbi 
mig, som har förkörsrätt, plötsligt 
trampar gasen i botten för att hinna 
före. 

Jag gör en kraftig inbromsning 
samtidigt som jag kastar vagnen åt 
sidan och lyckas klara personbilen 
som försvinner som en pil. 

Passagerarna far framåt i vagnen i 
en enda röra, men på min fråga om 
någon skadats, får jag veta, att ingen 
gjort sig illa. De är dock en smula 
upprörda över händelsen, jag med för 
den delen, och en mycket distingerad 
herre tolkar nog sina medpassagerares 

på sig. Allt går bn. Inga störningar Hemkoll1/11en får jag ägna mig åt familjelI några timmar. 
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och mina egna känslor, när han reser 
sig upp och säger: »En sån förb ... 
drulle. En sådan skulle ni ha rätt att 
köra på.> Jag småler en smula för att 
lättare kunna ordna till anletsdragen, 
och så .fortsätter vi. 

Vid ändstationen ventileras frågan 
med konduktören, >hur skulle det ha 
gått,o)11. ... -» Vi kommer dock över
ens om att det är bäst att inte tänka 
på vad som kunnat ske och vi slår 
bort det hela med ett skämt. 

Det är dags igen och så börjar det 
alltid så efterlängtade sista halvvar
vet. Färden mot Fridhemsplan går 
utan intermezzon och klockan 14.10 
anländer vi dit. Andra passet har varit 
kortare än det första, men desto mer 
krävande. 

Våra avlösare väntar oss och vi 
lämnar av i vederbörlig ordning. Efter 
ett »tack för i dag och hej, hej !» skils 
jag och konduktören åt. Han åker för 
att redovisa dagskassan, medan jag 
åker hem till den lugna vrån. 

Hemkommen får jag ägna mig åt 
familjen några timmar, men eftermid
dagen och kvällen går fort, och snart 
är det dags att intaga ryggläge. Man 
fordrar ju en del sömn, när man bör
jar så tidigt om morgnarna, och det 
känns skönt att få krypa ned i den 
mjuka bädden. 

En ny dag väntar, kanske ännu ar
betsammare än denna, och då är det 
bäst att vara utvilad så att man orkar 
möta situationer och intermezzon. 

A C-n 
Illustratör Weimar Söderström 

Herr Redaktör! 
»Mustangkonduktörens» insändare i 

SoB för mars, vill jag i allt instämma 
med. En vänlig uppmaning i högtala
ren gör underverk, men sorgligt nog 
finns det konduktörer, som ej upp
skattar denna hjälp. I artikeln efter
lystes samarbete mellan F. o K. Jag 

vill gå ännu längre, och efterlysa 
samarbete mellan trafikpersonal och 
befäl. När en >mustang> är försenad 
och stormas av minst 50 personer mer 
än vagnen rymmer, händer det vid 
större stationer som Odenplan, Frid
hemsplan och Hornsplan, att både 2

3 kontrollörer står framme hos F. och 
vinkar klart med sina turlistor, trots 
att hela klasar av folk stormar i alla 
3 påstigningsdörrarna (och signalen 
står på stopp), sådant kallar jag då
ligt samarbete, resultatet blir nödsig
naler från K. när F. smyger igång på 
en eller flera sådana vinkningar. Den 
verkliga hjälpen att få iväg en för
senad vagn vore väl att meddela fol
ket att nästa vagn 'väntar bakom, där 
det säkert är bättre plats, man kan 
ibland få se hur en fullsatt »mustang» 
kan få stå onödigt länge, medan 2

3 st. väntar på att få köra fram, och 
inget görs från kontrollörerna för att 
hjälpa fram den försenade vagnen. 
Undertecknad har t. o. m. varit vittne 
till när trafikanter tillsagt kontrollö
rer att göra något och inte bara stå 
och titta på eländet. Ett gott sam
arbete behövs för att allt skall gå så 
friktionsfritt som möjligt. 

Så ett par frågor. Är det lustiga 
huset som donerats SS med kasserade 
speglar? Man frågar det när man kört 
No. 421 + 454 och i backspegeln ser 
att fullvuxna människor blir dvärgar 
som stiger på i dörr l, 2, 3. Första· 
tur på 454 var jag färdig att i hög
talaren säga ifrån om påstigning i 

. dessa dörrar, men kom att titta i 
backspegeln med riktigt glas och fick 
se att påstigningen pågick i dörr 4
6. Det är ont om glas och speglar, 
men byt dessa två, för man får ont i 
ögonen på 2 tim. att se i dessa »ape
glas». 

Hur kommer det sig att Brkstn. 
lånar instruktörer från N rstn. vid fö
rareutbildning på :tmustangen» trots 
att ordinarie F. på linjen är utan elev? 
Varför får ej instruktörerna vid 
Brkstn. ständig uttjänst vid elevkör
ning som vid andra stationer r Förr 
hette det att det ej gick för sig för 
Jakobsdal var för liten station men 
den motiveringen håller ej nu. Likaså 
lånas instruktörer från Nrstn. och 
Sundbyberg till Brkstn. som tJ. kör
mästare trots att det finns gamla fö
rare som tjänstgjort som instruktörer 
i cirka 20 år, och klarade saken lika 
bra som kamrater av 1945 års upp
laga. Det är ej av avundsjuka frågan 
ställes, utan för att få veta principen 
varför inga >söder om Slussen> 
duger? 

M1tstallgförare. 

Svar: 

1. Samarbete. »Mustangförare» 
framför sitt ärende på samma sätt 
som en del av allmänheten brukar 
göra. Han klämmer i med det värsta 
han vet. utan att komma med konkreta 
fall. 

I verkligheten är det så, att svå
righeterna äro stora både för vagn
personalen och befälet i dessa tider 
med vagn- och personalbrist, ett över
mått av trafikanter, ojämna avstånd 
mellan tågen m. m., men vanligen gör 
var och en sitt bästa. Om undantags
vis - från personalens sida eller be
fälets - en sak kunnat skötas bättre. 
får man hoppas, att vederbörande läg
ger märke därtill och klarar sig bii,tt
re nästa gång. Om det emellertid blir 
påvisat, att t. ex. en kontrollör oför
trutet använder en tydligt felaktig mc
tod, blir han givetvis erinrad därom. 
Men som »Mustangförare» riktigt till
lägger: ett gott samarbete behöves för 
att allt skall gå så friktionsfritt som 
möjligt. 

2. Speglar. Vid en tidpunkt, då det 
var omöjligt att anskaffa speglar av 
bestämt slag i behövligt antal, uppsat
tes på försök ett tiotal av de speglar 
som »Mustangförare» avser. Det vi
sade sig emellertid, att de icke voro 
lämpliga, varför de, allt eftersom speg
lar av rätta sorten kunnat anskaffas, 
utbytts mot dylika. När detta läses, 
torde samtliga »apeglas» vara för
svunna. 

3. FörareiJlstruktörer vid Ekstn. Av 
flera orsaker har förareutbildningen 
ombesörjts något olika vid de olika 
stationerna, men utbildningen vid 
Bkstn kommer, när den återupptages, 
att ske enligt samma grunder som vid 
andra stationer av samma storlek. 
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U"drar 011I iII te A"dersson är lite fiir lätt 

för det !räl' jobbet. 


