
Veteranerna berätta 

Liksom den i nr 5 av S. o. B. intervjuade spår

vägsveteranen började f. d. sta'tionsinspektor .T0

han Werner Janson vid spårvägen med stalltjäns't. 
Det hände 1898, och sedan han 1903 tjänstgjort 
som kontrollant vid försäljningen av den räls, 
som byttes ut i samband med elektrifieringen kom 
han 1904 ut i trafiken. Med undantag aven dags 
tjänstgöring på hästspårvagn höll han sig till de 
elektrifierade linjerna. 

Jag minns från min egen tid som konduktör på 
linje 5 hur gemytligt V1 hade det, berättar hr Jan
son. Konduktörerna och förarna tjänstgjorde på 
samma linje och samma vagn månad efter månad, 
uttjän~t ena månaden och intjänst andra månaden. 
Det hade för övrigt sina goda sidor. Genom aH 
samma person ständigt tjänstgjorde på samma 
vagn, 'blev det liksom ett visst band mellan per
sonalen och trafikanterna. Det var en hel del känt 
folk, som jag räknade till mina stamkunder. Den 
stora operasångerskan Karin Branzell var då en 
skolflicka med långa flätor, som åkte med från 
ändstationen vid Värtan in till sta'n. Til1 förnämi
teterna fick man också räkna godsägare Zetter
berg på Sticklinge, som alltid åkte till spårvagnen 
i hästekipage. Så hade vi hela hästgardets officers
kår med många kända namn. Vid Stureparken 
brukade professor Oscar Björck komma på, och 
generalerna Holmqvist och Gadd åkte spårvagn 
till sloäet. J a, det va'r en lång rad personer, som 
det skulle bli aHtför vidlyftigt att här räkna upp. 
En vill jag dock nämna särskilt, eftersom han spe
lade en viss roll för spårvägspersonalen. Det var 
brukspatron Lignell, som brukade åka med till 
Värtans ändstation, där han slog sig ned på sof
fan och pratade med spårvägspersonalen under 
någon timme. Det var nog dessa pratstunder, som 
gav honom uppslaget att skänka en tomt i skär
gården tiH trafikpersonalen på Norr, och den tom
ten såldes sedan och blev grundplåten ,till det nu
varande semesterhemmet N ygård i Täby socken. 

- Under min förs'ta tid togs avgiften upp i bös
sor men 1906, närmare bestämt den I jul1, inför
des biljettsystemet. Under bösstiden hade kon
trollen skötts av 2 vaktmästare, och man syntes 
ha inbillat sig, aH den arbetss'tyrkan skulle räcka 
till också för kassamottagningen. Ingenting hade 
h~Her på förhand ordnats för det nya systemet. 
Det fanns ej så mycket som en blankett och inte 
ett kassaskrin att lägga pengarna i, ,utan den per
sonaJl, som skulle ta emot pengarna, fick linjera 
upp listor och ha slantarna i en bordslåda, innan 
de lades ln i tygpåsar, som förseglades. Redan 
första nat,ten kom man också mycket påtagligt på 
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det klara med organisaJtionens bristfäHighet, och 
att det var nödvändigt a,tt 'i aJ,! hast ka'Ha in en 
del trafikpersonal, som skulle tjänstgöra som 
n3!ttkassörer. Den henämningen fanns visserligen 
inte då, men sysslan motsvarade den nuvarande 
tjänsten. 

Jag hade turen att komma med bland de ut
va'lda, och av de övriga, som nu är i livet, kan jag 
nämna f. d . trafikrnästare Berlin ooh Axel Löv
gren, som senare blev ombudsman i Järnvägs
mannaför<bundet. Det gick naturligtvis bättre efter 
denna förstärkning av avräkningspersonalen, men 
vi fick i alla fall sitta till framåt 3-4 på morgo
nen. Några a,nordningar för att räkna pengarna 
fanns inte, och rabattkupongerna lämnades ln 
lösa. Organisationen växte emellertid så småning
om fram, och efter 3 veckor erhöll konduktörerna 
särskilda kuvert och fick räkna kupongerna själva 
och skriva summan på kuvertet, som sedan kon
trollerades på kontroIlkon,toret. - Någon fridags
avlösn~ng hade man först inte tagit med i beräk
ningen, men det var ju klart, att man inte kunde 
hålla på så länge utan vilodag, och det var då 
som nuvarande l:e Ti A. Rosen fick rycka in som 
fridagsavlösare. Vi var sex naHkassörer så det 
passade ju bra, att han arbetade en natt för oss 
var och hade fridag den sjunde. Den nuvarande 
trafikchefen kom också i den vevan en kort tid 
som kontrollant av nClittkassörerna. 

När biljetterna infördes, så sa' man: »Det där 
där går nog an så länge det är varmt, men vänta 
bara tills konduktörerna börjar frysa om nyporna, 
så får dom nog ta till bössorna igen.» Och vi natt
kassörer emotsåg därför vintern med spänt in
tresse. Men när kylan kom, visade det sig, att den 
inte utgjorde något hinder för kvittosystemet. 
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Trafukchef Walden, sOm kom tii'l bolaget i maj 
1906 inrättade en trafikexpedition. Någon sådan 
hade inte funnits tidigare, utan trafikinspektör 
Gundersen var trafikexpedition med kontoret på 
fickan. Det hade alltid varit min högsta önskan 
att få ägna mig åt kontorsarbete, och jag kom nu 
in på trafikexpedi,tionen vid Tegnergatan. Den 

april i9II öppnades Råsunda som egen station. 
Jag blev föreståndare för den nya stationen i 
kontorsskrivares grad och på samma gång vice
värd för spårvägens hus, som byggdes i Råsunda 
i samband med stationen. Det var alltså en liten 
påbyggnad på det ordinarie arbetet, och jag rn;lste 
säga ett mycket illa avlönat sådan. Vicevärdarvo
det bestod nämligen av l kr. per eldstad och år 
eller summa 305 kr. och härtiLl kom 15 kr. i måna
den för öppning och stängning av 9 portar. 

Första tiden var vi 2 personer på råsunda
expeditionen, men 1912, då halva vagnparken på 
linje 3 utflyttades, kom ett kontorsbiträde och en 
nattkassör. På den tiden var varje station en stat 
i staten så att säga, som direkt under Tc fick sköta 
sig själv i de flesta avseenden, både i fråga om 
kassor, avlöningar och turlistor. 

Trafiken på sträckan fram till Sundbyberg upp
j·ätthölls på den tiden inte av förortsvagnar, utan 
varannan vagn på linje 3 utsträcktes från Haga 
Södra. Man kan inte säga, att kundkretsen på den 
linjen var den bästa. Vi hade ju hagalundsborna, 
och ett besvärligare klientel än det fick man nog 

leta efter. N u är Hagalund precis lika aktnings
värt som vilken stadsdel SOm hdst i Stockholm, 
men för 30 år sedan måste vi ofta ha särskilt star
ka kontrollörer med på vagnarna för att hjälpa 
personalen att hålla ordning. Råsunda växte upp 
på den tiden, och för att det skul'le gå lätt att ex
ploatera området, sattes det in särskilda tåg, som 
gick direkt mellan Haga Södra och Råsunda. 
Nåja, dessa tåg avsåg nog också att göra det 
möjligt för råsundaborna att slippa ifrån haga
lundsgrannarna, men sällan har några tåg varit 
mindre populära än vad dessa direkbtåg var i 
hagalundsbornas ögon. 

En annan kulturbild från den tiden kan jag ock
så ge. Det var när stockholmarna i stora skaror 
for ut till Sundbyberg för att köpa reymersholms
brännvin, som ansågs vara bättre än det som salu
fördes i Stoc\{1holm. Trafiken var så pass omfat
tande, att vi måste sätta in extratåg dagarna före 
de större helgerna, och att den trafiken hade sina 
poänger, det förstår man, inte baraomman betänker 
dess art utan också att brännvinskunderna ibland 
forslade sitt fluidum i så enkla kärl som vanliga 
öppna hinkar. När bra;ttsystemet infördes, tog tra
fiken slut, och även om det blev mindre inkomster, 
var det nog ingen som sörjde för den sakens 
skull. Att vara konduktör på denna linje var f. ö. 
ingen sinekur. Det gällde att alltid vara redo till 
en avkastning, och det fordrades s,tarka karlar för 
de posterna. 

Ett antal förare och konduktörer vid Råsundastationen 1913 med stationsföreståndaren Janson i mitten (i sportmössa). 
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I juli 
ståndare vid 
kan den vid 

de 

Ett annat evenemang i var den 
strutsfann som några stora optimister hade an-

på den där nu 
merna var mycket moderna på den tiden, och 
man hade räknat ut, att det skulle bli storartade 
förtjänster. 

fåglarna 

emellertid att 
acklimaltisera varför 
mer inte kunde frambr~ngas, och 
de en tillvaro, måste farmen ned. 
Vi hade eme1Jertid haft en del passagerare, som 
for ut och tittade och var det 
strutsen Amanda som lockade. 

Ett annat minne var matcherna fotb(jll 
olympiaden 1912. De ute i och 

var det natur\ligtvis en oerhörd trafik, 
särskilt när mellan England och Dan
mark. 

nanför och hans för 
fullt söndagarna i ände. Ballongförsäljarna gjor
de och likaså de som kan

I föreståndare för hu-
vudstationen och därmed började en mycket in
tressant men tid. 1920 trädde den nya 
a!1betstidslagen i och för aH inte 

skulle 

en 

överstiga i 
måste vi ta in 200 personer. Det 
fullständig omläggning av tjänst-

På hösten 1920 vi åter en stor vu,,~,F,F.' 
av;trafiken, och en ännu kraftigare 
den 1/4 när samtrafiken 

och då en helt ny 
Det var utan tvivel en av de 

i juni 1921. 

så ena efter det and
ra. Något mera anmärkningsvärt 

I930, då l11:5'täJlIningssommaren bered
de oss arbete. De stora 
tena vid 

Inga avstängningar om man 
märkvärdigt 

av 30/9 

1933 började ;trafiken i Tunnelbanan och den 20 

var~d linje 
att det var 

en ganska besvär~ig historia att ihop 'J-"-"O 

med 
för 4 :an, och det är nog 

det stora 
minns, när i början av 

upp en serie tabeller för linjen, 
måste vi ta hänsyn tild 5 

betydde, att 5 
vardera fick 

före 

om var 
extra timmar utom som måste offras. 

kom allt material som skuNe ,lämnas 

alla eventualiteter, och då började också besvär
genom att av 

blev utkaHade. 1940 slutade jag med pension. 
Så herr Janson. var kort tid sedan 

han lämnade arbete här vid aH adla känna 
till den -insats, som han gjort under sina många 

Han tillhörde dem som utan 
»H an 

arbetade hårt utan åthävor, och han var en var
skötte 

av den har 

till pen
ha 

en 
täppa att pyssla med, och där har han åtminstone 

händerna fulla av arbete och den 
källa till glädje och som han i så 

mått gjort sig förtjänt av. 
Wöjar. 

Spårväg och Buss 

tillönskar SIna 

En God JuL 
och 

II Goll Nyll Ar 
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