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Blått ar det förlorades färg
Av Gustaf Rune Eriks
Spårvägsmännens tidning 1948:12
Gustaf Rune Eriks Ullhör de unga författare som debuterade på. 1940-talet. Han
framstAr utan tvekan som en av den unga generationens mest talangfulla författare.

De böcker han bittllls givit ut bä1· titlarna Det blir bättre l vA.r (1948), Hänryckningens

tid (1944). Flickan som försvann (1946) samt Lyktorna (som kom ut fö1·eguende år). ·
Eriks är född 1918 'och mä.nga av h ana kolleg er vid Spårvägen minns säkert honom
från slutet pä 30-talet dä han tjänstgjorde som busskondUktör vid SS.
Det är med verklig glädje som red. lämnar plats för denna sj!llvblografiska novell,
närmare lära.
Blått ä r dc förlorades färg. Vi vill hänvisa intresserade kolleger,
Red.
känna hans författarskap, till de böcker han givit ut.

När jag fick jobb som busskonduktör
:tade jag redan varit metallarbetare
månader - på en fabrik utanför staden. Det nya jobbet kom mycket oväntat, jag hade inte vågat räkna
med det: min ansökan var närmast att
betrakta 11om ett slags galghumoristiskt
bondförsök.
Det var sen krisen bade börjat pä
allvar, sen nazistvärvarna kommit till
Söder med sina löften om mat och
jobb åt de arbetslösa, sen Hitler plötsligt blivit en symbol för det hotande i
tiden.
Jag fick bussjobbet en januaridag.
Då jag blivit läkarundersökt och fått
ut uniformen kände jag att nånting
viktigt hade bänt mig. Jag gick på
Ringvägen och visade mig för tjejerna
lnnan jag ännu hade börjat det nya
knoget, innan jag ännu hade fyllt sexton år. Jag gick till grabbarna på fiket
vid N(Ytorgsgatan och blev avundad,
satt där och pratade medan grammofonen spelade och snön mjukt föll utanför fönstret.
Sen kom lärlingstiden då man ovant
ramlade omkring bland passagerarna,
då man gav klarsignaler så sent att
föraren hade svårt att hålla tiderna,
dA. skelettet värkte av skakningarna i
vagnen och man förlorade pengar på
att ge för mycket tillbaka i brådskan.
Men man anpassade sig snart, man fick
säkerhet, självkänsla. Och man fick
kontakt med flickor.
Ungefär en månad efter sen jag hade börjat ägna mig åt min nya livsuppgift blev jag lätt förälskad i en
fileka som var två. år äldre än jag.
Hon stod i tobakshandel - precis som
damen av vandel i Karlfeldts dikt. Jag
uppvaktade henne i traditionell stil,
köpte röda rosor åt henne på födelsedagen och bjöd henne sen pA. bio. Vi
var på Rialto och såg Annna Sten som
Nana. Efteråt kysste jag henne i portens mörker. Jag gav henne några
svala, halvt eteriska kyssar som jag
inte var riktigt nöjd med - och antagligen inte hon heller. Allt var blekt,
stilla och ljudlöst mellan oss.
Frampå våren blev det bättre. Då
lärde jag känna en annan flicka som
också. var ett par år äldre än jag. Hon

var mera ohämmad och initiativrik.
Hon påvisade flera av mina många
briste;:, hjälpte mig tillrätta. Ibland
när vi gick omkring i stadens omgivningar sjöng hon oanständiga visor
med en naturlig glädje och öppenhet
som förvånade mig. Värt förhållande
blev inte särskilt långvarigt, men det
betydde mycket för mig. (Jag minns
ditt leende i skymningen, det bläa
dtmklet kring din port, jag minns hur
staden kring oss andades i svindel ... )
De äldre konduktörerna visslade C ar i o c a och talade om att gå och dansa
på kvällen. Förarna var i regel neddämpade, liksom definitivt placerade i
tillvaron. Men också bland dem fanns
några som ännu var sökande, oroliga.
Det präglade deras sätt att köra: de
körde ojämnt, med snabba ryck och
våldsamma in·b romsningar. Ibland fick
man åka fort: om söndagsmorgnarna
när gatorna låg tomma och inga människor väntade vid hållplatser na, och
sent om kvällarna då. man gätt ur tra.:
fik och skulle in till garaget i Hornsberg för att redovisa (det hände att
man hade en fnittrande flicka med sig
i vagnen hon väntade sen under de
mörka träden utanför grindarna, .väntade på att man skulle bli klar för natten). Tidigt en morgon blev vi påkörda av en spårvagn på Rosenlundsgatan.
Jag såg faran i tid och högg tag i stolparna, höll dem härt så att knogarna
sprack sönder medan den nedbyggda
piattformen trycktes in och vagnen
]{astades upp mot trottoaren.
På avlöningsdagarna stod GummiKalle utanför huvudstationen och sälde sanitetsartiklar, duplicerad pornografi och andra exklusiva, stimulerande
varor. Han var liten till växten, hade
svarta mustascher och oroliga ögon.
Han var svårt lungsjuk. När kontrollörerna sen räknade konduktörernas
växelkassor för att se hur mycket man
hade förskingrat hände det att de hittade små. kuvert med Röda Rosens
kända bild i väskorna.
Det var ett rytmiskt ·jobb, ett jobb
för ungdom. Man lutade sig intuitivt i
kurvorna, gick stadigt genom den slingrande vagnen. T elegrambuden hade
gula frikort och hoppade ledigt från

Gustaf Rune Eriks p& uppliisnlngsafton ho•
sina. sentida. kolleger.

vagnen i fyrtio kilometers fart,
nade perfekt och klev sen lugnt fram .
till porten dit de skulle. De hoppade
bättre än vi andra, de fick mera
var teknik driven till
ning,
ändning. Landsborna häpnade, trodde
att grabbarna skulle s lå Ihjäl sig mot
asfalten.
Den färgade jazzen hade kommit.
Man skaffade sig resegrammofon och:
köpte skivor, lyssnade i lätt extas på:
L ouis Armstrong och Cab Calloway,.
höll på att göra föräldrarna halvgalna,
.var förtvivlad över att de inte kunde:
begripa hur bra den nya musiken var.
Man började steppa så smått, men inte:
man.
i Fred Astaires fladdrande
försökte i stället likna Bill »Bojangles>
Robinson, den färgade dansören som
sjöng och steppade på grammofonplattorna. Hi-ho, doin' the new low down!
Man köpte kläder och skor pä standards Hörna, gick sen på Sportstugeutställningen nedanför Skanstull där
det fanns dansbana och andra attraktioner. Man hade svag ekonomi: grflmmofonen och kostymen åkte in och ut:.
på. pantbanken vid Skånegatan. Genom.
jazzen lärde man sig lite engelska,.
kunde nödtorftigt visa de engelska och.
amerikanska turisterna tillrätta i sta-·
den: »Yes, Sir, that's the Palace or·
the King. And to the right cal). you
Man.
see the House of
fick beröm av arbetarna som uppmärksamt lyssnade på de knaggliga replikerna: »Det där gjorde du bra! Visadom att man kan spika i det här landet med!»
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stänkte fina regndrop par kring sig, det
var i augusti). Jag minns en servitris
hopdär
satt
,
vagnen om mornarna
och svårmodi g
sjunken med t röttheten som en värk med stor, sensuell mun
Boswell).
Connie
lik
var
(hon
blick
inom sig, såg den omg ivande verkligfick se,
man
man
när
nytt
Men
mycket
dis.
Det var så.
heten som g enom ett
Verkhöra.
fick
av
man
doften
nytt
kände
mycket
och
så
garaget
i
ner
kom
bensin och råolja vaknade man åter ligheten liksom vidgade sig, blev mångtill. Sen for man längs de långa, raka sidigare. Man fick snabbglim tar av
g atorna i regn eller snö eller solljus. överklass ens och medelklas sens liv,
Man kände en rytmtsk livsglädje , till- man såg människo r vars ansikten man
igen fr ån tidningss palterna.
var on var meningsf ull, lockande. Man kände
styrkböcker
deras
terna såg inte lika glada ut i
unga»,
Revyartis
»Fem
läste
te ens livskänsla , den blev till e tt legi- verklighe ten som de gjorde på scenen
timt uppror mot de konventio nella for- och på. bilderna, fler a av dem verkade
merna - det fanns en levande och ung utslitna, desillusio nerade. Då och då
fick man också. se stora kulturper sonk ultur!
Man fick se staden u nder dygnets ligheter. När man hade 52 :an hände
alla t immar. Man såg de unga kvin- det att Gösta Ekman klev på vagnen.
norna som trötta och ·bleka åkte till Ibland stod han och t ittade sig lite
sina arbeten om mornarna . På efter- spefullt omkring, andra gånger var han
middagar na återvände de med förnyad mycket allvarlig, såg bara rakt framnya kvällens för sig, med trötthet kring munnen och
g lans i blicken, med
möjlighet er framför sig. Man hade i blicken. Man betraktad e honom med
:.<tändigt staden kring sig, i sig, staden ett s lags bävan.
om aftonen i f allande snö och lyktsken,
Den politiska situatione n skärptes.
staden i regn och dimma .. ·.
Spanienk riget bröt ut. Några av grabDet var innan Benny Goodman och bar na på. Söder stack iväg f rån en hoppArtie Shaw erövrade publiken, innan lös kafetillva ro för att göra en insats,
Mezz Mezzrow och Tommy Ladnier där deras liv k unde få. en meningsf ull
spelade in Really the blues, innan innebörd. En del av dem k om senare
Bessie Smith dog sin tragiska död som
tillbaka, andra blev kvar, falln a vid föroffer för rasfördom arna . . . ·
svaret a v Madrid ...
Man g jorde de ofrånkomliga erfarenBlä.tt är det förlorade s färg, bluesen
heterna, blev djärvare, mera desperat.
det förlorade s musik ...
är
Man slets mellan miljöföra nkring en
Jag fick så småningo m nattvagn,
och nä.nting n ytt, vitalare. Man hade
bara om nätterna. Jag gled
jobbade
upptäckt att det fanns en skillnad
stadens lyktsprän gda mörgenom
m
fra
mellan Söder och de övriga delarna a v
jämnt Stirrande motorn,
den
hörde
ker,
staden, av världen. staden hade växt,
rygg. J ag började
breda
förarens
såg
Västerbro n och första tunnelban an var
var a ganska
kunde
livet
att
upptäcka
redan byggda. Efter kvällspas sen satt
J ag
regnet.
i
glänste
Gatorna
hårt.
vi pä. Magneten och berättade histovar stor, men
staden
vuxen.
bli
började
rier. Och på nätterna spelade vi ibland
det fanns det som var större. Jag bör»plattans -tärning» i något kök eller
jade tänka. Neonljuse t var vackert
hyresrum . Vi började supa lite, gick
j ag säg p rostituera de av båda köoch
sen och dansade på H äs tskobaren, NaNätterna var vackra och det gick
nen.
rosig
len, Salle de P aris. Man kände
också bra att sova på dagarna. Snön
lös, vanmäkti g. Man sökte en livsform.
föll mjukt och tyst över staden. J ag
Man lärde känna nya tjejer, men man
började läsa böcker på allvar. Det
anlämnade dem snart. Alltid någon
fanns nattliga original, människo r som
nan, all tid nä.gon annaosta ns ...
vandrade i natten, de t fanns människo r
Vi drog med oss tjejerna till jazzgick omkring i na tten och log.
som
gan,
fil,en, till Flamman och Nybrostu
What did I do to be so black and
vi höll små föredrag för dem om den
nya ja zzen. En vecka uppträdd e jag blue ...
Duggregn et slog mot rutorna, vagnssom steppdans ör på danshake t Tyrorullade över asfalten och jag
och
hjulen
oking
90-talssm
iförd
var
lita, jag
min
fick m ånga applåder. Men det räckte var ännu mycket ung. Vart tog
jag
unde
k
rför
Va
vägen?
inte, det var alltid nånting a nnat man livskänsla
Det
?
liv
llt
emotione
rent
ett
leva
mer
inte
och
mer
började
Jag
väntade på.
s nöade över hällplatse ns väntande mänin t ressera mig för bluesmus ik.
What did I do to be so black and niskor. Vad hade hänt mig? Snöf lingotna föll över Strömme n, vagnen
blue ...
kunde
Jag minns höstar, vintrar. . . En rullade över Nor r,bro. Varför
?
glädje
riktig
känna
längre
te
in
jag
vinter brann Mjölkcen tralen. Torsgata n
mörki
sig
höjde
obelisk
kens
Slottsbac
sä.g
och
avspärrad es, vi satt i vagnen
det intensiva skådespe let: vinter och r et.
Blått är det förlorade s färg, bluesen
eld, is och rök! Jag minns blå tt mördet f örlorades musik ...
är
genom
t
lyktljuse
k er i Tantolund en,
a var lysande hål i himlen.
Stjärnorn
och
sakta
vajade
(träden
ket
lövver
Man åkte till jobbet med personal-
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Som av ovans tående synes har verkstadspers onalen i Råsunda, fått ä nnu ett
porträtt av arbetarrö relsens käm par att
p r yda sin matsalsvä gg med. Det är
fackklubb en, som nu förverklig at sitt
ettårsgam la beslut m ed en oljemålni ng
av P er Albin Hansson.
När han n u från väggen ser på oss
med sin trygga blick, och hela anallitet
präglat av g emyt" o ch f asthet, kan det
vara något för de äldre att minnas och
glädjas åt, för de yngre något symboliskt, för hela arbetarrö relsen, som kan
ge dem kraft och mod att fortsät ta den
kamp för social rättvisa som Per Albin
Hansson hela sitt liv kämpade f ör.
Det är en av vära egna medlemm ar,
luftlednin gsmontören Gösta Sundström
som målat det. Han har sedan 1933
haft målning som hobby, men först på
de senaste fem åren syssla t med porträttmå lning. Efterfrägan pä dessa
jämte adresser till jubilarer ökas ä r
från år och hans produktio n är nu uppe
i ett 50-tal porträtt och en 200 a dresser.
Någon annan kurs än SS mälarcirk el
1937 i allmän grundlära för Sven Duren, har Sundströ m icke, uta n det är
genom självstudi er, som han kommit till
den klass han nu är. Han hoppas på, att
genom någon känd k onstnär, få privatlektioner till ett överkoml igt p ris, då
en dagskurs v id akademie n skulle bli
för kostsam dels avgiften 2 000: - och
dels förlorad arbetsför tjänst. Då om
inte förr skulle nog Sundströ m vara
mogen för att helt övergå till sin nuvarande hobby.
Värt stiliga porträtt av Per Albin
Hansson är sammans att a v fem olika
fotografie r, och bara en sådan detalj
som klockkedj an, fick han gå igenom
ett flertal böcker för att finna motsvarighet till. Vi äro mer än nöjda och
gra tulerar oss själva som ägare a v ett
sådant porträtt, och vill önska Sundström lycka till i fortsättn ingen.

w. .

En ung kvinna talade med mig om självmord. Nätterna var overkliga , öververkliga. Framåt morgonen steg det
på tysta, bleka kvinnor. J ag blev lite
avståndsf örälskad i en a v dem, men jag
talade aldrig med henne. Vi såg på
varann ibland, log aldrig.
Wha t did I do to be so black and
blue ...
När krigsutbr ottet kom nittonhun dratrettionio bör ja de jag begripa a tt nä.nting hade hänt som gjorde de t bakomliggande till en idyll. Jag var ännu
mycket ung och min sorg var blå.
Blått är det förlorade s färg, bluesen
är det förlorade s musik .. .
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