
Veteranerna berätta 


Jag sitter mitt emot Axel Eriksson, alias »Ky
parm, och hans hustru i deras trevna boning på 
Frejgatan med en härlig utsikt över Vanadislun
den. Båda makarna förklara med en mun, att de 
trivs storfint, och det förstår man. Nedanför 
reser sig kyrkan ur parkens kronor, och höst
solen spelar över det glesa lövverket. Huset, ett 
propert församlingshus, i vilket flera spårvägs
pensionärer njuter sitt otium, är modernt och 
försett med hiss, som besparar gamlingarna mar
schen i de många trapporna. Genom donationer 
till församlingen samt en särskild fond äro 
hyrorna mycket måttliga. 

J ag har tittat upp till de båda gamla för att 
få en pratstund om gamla tider, och då är »Ky
parn» den rätte att vända sig till. Han är 80 år 
och den i tjänsten äldste nu levande. 

- Jag va r kypare, innan jag kom till spår
vägen, säger husfadern, och därmed förklaras 
hans välkända smeknamn. 

- Först var jag smörgåsnisse på Operakäl
larn, och sen kom jag till Uppsala och blev rik
tig kypare. Men jag hade ingen särskild lust för 
yrket, utan år r882 började jag vid sparvägen 
som spanngrabb. Vi hade tio öre i timman, men 
somliga dagar fick man inte jobba hela dan, utan 
förtjänsten kunde stanna vid So öre. Men 85 blev 
jag ordinarie, och då blev det lite bättre. 

- Men så var allting billigt på den tiden, 
skjuter fru Eriksson in, som har gott minne, och 
hjälper sin make på traven med de gamla min
nena. - En finfin fetsill kostade 8 öre. I våras 
fick jag betala en och femti för tre dåliga sillar, 
tillägger hon mulnande, och maken nickar in
stämmande. 

- Jag började köra på Kungsholmen, säger 
Eriksson, sedan han funderat ett tag. Men så kom 
jag på ringlinjen, och där var jag i 25 år på 
ytterringen som konduktör. 

Ja, vem av de äldre minns inte »Kyparn »? Han 
boxade sig fram som en liten mullvad i sin full
satta vagn, och hans väska stod ständigt öppen. 
J denna väska föll ett oavbrutet duggregn av av
gifter, och gratisåkarna hade inte många utsikter 
med honom. Han var obönhörligt sträng med 
kolliavgifterna, och för minsta lilla torgkorg kas
serade han in sin tioöring. Han var inte särskilt 
omtyckt av förarna därför att han »maskade» 
med signalerna, och han fick ofta skällning för 
att han stod och »tryckte» vid Slussen för att få 
med så många passagerare som möjligt. Men 

Axel Eriksson i sin krafts dagar. 

frånsett dessa småsaker så var han en vänsäll och 
avhållen kamrat. 

- Ja, vi hade procent först i början. Först ett 
fi re på kronan och sedan tre fjärdedels öre, när 
vi fick större vagnar . Det blev inte så mycket, 
men det uppehöll ändå intresset. Gi vetvis för
sökte man få så mycket folk som möjligt. 

- Och detta gillade inte föraren förstås? . 
- Ja, det var inte så farligt, det var mest dom 

yngre som brummade. Men konduktören på efter
följande tåg var missnöjd, om man stod över 
någon minut vid Slussen, för då tog man ju bort 
procenten för honom förstås. 

Det är inte utan att intervjuaren blir funder
sam. Tänk, så radikalt förhållandena kan föränd
ras. Numera är minsann ingen missnöjd, om före
gående tåg står ijver vid ändstationen och tar 
bort folket. 

Samtalet blir livligt, och Erikssons naka, som 
är en 7s-åring med gott minne, påminner ofta 
om detaljer. När det blir fråga om alkoholbruket 
förr i världen, skakar hon på huvudet. 

.- Ja, nog söps det mycket förr, säger Eriks
son eftertänksamt. Gubbarna spottade inte i gla
set, inte ens i tjänsten, och detta upprörande för
hållande var så allmänt, att ingen just fäste sig 
särskilt vid den saken. Jag körde hästvagn några 
år på ringen, innan jag blev konduktör, och då 
brukade man leja en tur då och då, för arbets
villiga saknades inte. Sen gick man in på Klaras 
krog vid Roslagstorg, för där var varmt och 
skönt på vintern. När man sen hade fått ett par 
hagbergare, gick man ofta ut på trappan och vin
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kade åt avlösarn att fortsätta ännu ett par varv. 
Men Kalle Gundersen var förstås arg, om han 
kom på sådant, och då blev det skällning i långa 
banor. 

Intervjuaren påminner sig mycket väl gamla 
inspektör Gundersen, trots att denne inte längre 
var i aktiv tjänst vid intervjuarens inträde i spår
vägslivet. Gundersen var en barsk och fordrande 
herre, som inte såg genom fingrarna med miss
greppen. En nyårsdagsmorgon råkade en förare 
komma några minuter för sent och sökte då blid
ka Gundersen genom att artigt tillönska honom 
ett gott nytt år. Men Gundersen vinkade med 
kalla handen och ropade på sin brutna norska: 
Jag skitter i hans nya årr, varförr passar han 
inte tjänstgörringen! » 

Vi skrattar alla tre åt de gamla minnena, och 
Eriksson låter en del gamla kamrater passera 
revy: Johan Boij, Wassgren, Grosshandlarn, Sill
Anders, Djurgårdsnisse och Arga Bonn. Vem 
skriver SS-öknamnens historia! 

- Arga Bonn var elak ibland, säger »Ky
parm>, och fru Eriksson nickar instämmande, ty 
hon tvättade vagnar på sin tid, så hon kände till 
gubbarna. 

Vi erinrade oss en kontrovers mellan Arga 
Bonn och kontrollör Lindgren, vilken en gång 
haft oturen att köra på ett fruntimmer på Hant
verkargatan. Lindgren steg på hos Arga Bonn 
på gamla femman , och Bonn satte igång nedför 
Sturegatsbacken. Lindgren stod en stund tyst och 
såg på, men så sa han: 

- Vet inte förar'n, att han ska stå på två 
bromskontakter nedför backen? 

- H ur många bromskontakter stod du på, när 
. du körde över käringen i Hantverkargatsbacken, 
replikerade Arga Bonn tvärt, och så var den dan 
förstörd för kontrollör Lindgren. . 

Sedan berättar Eriksson om vintrarna förr i 
världen, och fru Eriksson bekräftar, att han ofta 
hade is i stövlarna, när han kom hem. På den 
tiden förekom ingen eldning i vagnarna, men på 
golvet låg ett stycke renhud, och på den trängdes 
alla fötter för att få plats. Och Eriksson minns 
en nyårsdag, då han körde förspann vid Djur
gårdsb~on i 39 graders köld. 

- Något förarskydd hade vi inte då, som du 
vet, och ofta förfrös man ansiktet. H ur det gick 
att stå ut vet jag inte riktigt, men gick gjorde 
det. Ja, sen skaffa jag in min pojke vid spår
vägen - låt mej se - det var under förra kriget. 

Intervjuaren, som har grundlig kännedom om 
en del spårvägarsöners karriär vid spårvägen, 
frågar försiktigt: 

- Nå, hur skötte han sig? Han fick väl inte 
sparken för växelkassan? 

- Nej, han blev överkontrollör. 
..... ????? 

Sedan intervjuaren hämtat sig, erinrar han sig 
en ganska smal och gänglig figur med två sil
verränder, som skymtar på stan ibland, mycket 
olik forna tiders kontrollörer -med deras stora 
magar och dito mustascher. 

- Kommer du ihåg nummer ett, som tjänst
gjorde på hagalundslinjen, frågar intervjuaren, 
som sport ett och annat om denne legendfigur. 

Jodå. Det sades om honom, att när inte haga
lundarna ville betala, drog han fram en revolver 
och stack under näsan på dem. Han brukade läm
na väskan åt föraren, när vagnen gick runt 
slingan, och så hoppade han av och slogs med 
hagalundarna. Och de fick stryk också, för han 
var en hejare att slåss. För övrigt hade vi en lik
nande hejare på senare tid; han tjänstgjorde på 
Alvikslinjen 1920, och han började vid bakre 
vagnsdörren och rensade sen hela vagnen från 
skränande ligistelement, som skulle till dans
banan vid Traneberg. Men ett par hann han inte 
få ut genom dörren, utan han måste kasta ut 
dem genom fönstret, och det tyckte visst inte tra
fikchefen om, ty fönstren var inte öppna. - Ja, 
nog minns jag hagalundarna, dom var inte goda 
att tas med, och vi brukade häkta av släpvagns
kättingarna och »dra» dem med, när de gick till 
anfall emot oss. Och många gånger fick man 
lirka med dem för att få fram avgiften. 

Eriksson visar nu sitt minnesalbum, som han 
fått av musikkåren, ty han är kårens avhållne 
mascot och är med och hjälper till vid varje repe
tition. I albumet finns några fingerade telegram 
med anledning av den uppnådda pensionsåldern, 
ett par lydande sålunda: 

Med tack för visad trevlig uppsyn vid 
färd förbi slottet. 

Gustav V. 

Sen du slntat på ringen har jag vänt 
rumpan åt Slussplan. 

Karl Johan. 

När man till sist tar avsked av Eriksson, har 
man en känsla av att han, om någon, gjort sig 
förtjänt av vilan på ålderns dar. Och måtte han 
länge leva önskar 

Chaplin. 

P. S. Den 26 oktober fyllde Kyparn 80 år. Jag tittade 
upp ett slag och gratulerade. Redan i porten kunde man 
höra vad det var frågan om, ty uppe i förstugan spelade 
valda delar av musikkåren för fullt - man fick inte rum 
inne i själva lägenheten. Musikdirektör Kallin talade 
sedan så vackert om ålderns höst och sinnets vår, och 
så spelade musiken igen. Precis som det borde vara, när 
dess outtröttlige drabant hade en sådan bemärkelsedag. 

C. 
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