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AV SVEN YNGWE
Desn pra4iga >>fruilimtzer> ur uagnstdfurskor dd Roiagsgatan en ging i tiden.
Fotografi i Stoekbolmt Stadratanum

I Ar spirvlgsyrket ett typiskt manligt yrke?
Det beror vil nirmast pi vad man
menar med spirvigsyrke. Ett fiiretag
av SS omfattning visar upp en provkarta av olika sysslor. Ser man rent
allmint pi proportionen min-kvinnor, blir svaret nej. Totalt har SS
i dag 6 o87 anstillda. Av dessa ir
r ro4 kvinnor eller nira 20 procent.
Den kvinnliga arbetskraften ir procentuellt sett stiirst bland kontorspersonalen.Av 799 anstlllda ir hlr
248 kvinnor. Stiirsta antalet SS-kvinnor finns bland trafikpersonalen- inte mindre in 79t.
Hade vi stillt den inledande frigan i spirvigens barndom hade svaret sjilvklart varit ja. Fi kvinnor
siikte sig ut i fiirvlrvsarbetet. Hemmet var den naturliga arbetsplatsen.
Men indi fanns spirvigskvinnan med
i bilden frin fiirsta biirjan.
Lit oss se litet nirmare pi detta.
Men betrakta inte redogtirelsensom
en fullstindig historik. Vi vill endast
piminna om nigra hindelser i SSkvinnans historia.

ra spirvigsaktiebolag att bestiga Siiders hiijder med sina ingspirvagnar.
Fiiretaget var inte stort. Vagnparken
bestod av 8 ingvagnar och ro hestvagnar. Men iven der hittar vi kvinnlig arbetskraft. I Lundins upprikning
finns nimligen z kvinnor >dll histvagnarnas rengiirande> och >ett fruntimmer som riknar vixlingspengarne>,
Kuinnor

med sAinn pi niison

De flesta spirvigskvinnslnl
ds
rekryterades of tast frin spirvigskretsar - iterfanns vid den tiden i hallarna som vagnstiderskor. Det var ett
arbete som ansigs nacurligt fiir kvinnor. Men var det det? Arbetet var
mycket hirt och pi obekvlmast tinkbara tid. Det biirjade vid midnatt nir
vagnarna kom in och fortsatte till
vagnuttagningen vid 7-tiden pi morgonen. Det var kanske dirfiir naturligt att dec blev kvinnor med skinn
pi nisan som kom att igna sig it
detta.
En kvinnlig bas fcirdelade arbetet
och jagade pi stlderskorna. En kind
sidan var fru Nilsson. Nir det var
brittom kunde hon gi till vagnstederskorna pi ena spiret och s':iga:
>Ni fir sno pi nu, fcir de andra ligger lingt f6re er>>. Sedan gick hon
tiver till andra spiret och upprepade
precis samma ord. Det var di inte si
konstigt att det allt som oftast var
ett herrars liv och skrik inne i hallarna. Det hende ofta att man rikade rikdgt i luven pi varandra, si
bide hinkar och borstar rdk.

>T ill hiistuagnarnasrcngdrande>
Stockholms nya Spirvigs-aktiebolag hadeir r886 sammanlagt2Jo lrersoner anstillda, varav r9o var ordinrrie. I spetsenstod trafikchefen och
verkstillande direkriiren, kapten J A
Brunskog. Kontorspersonalenutgjordes av en kamrer, tre hontorsbitriiden
(>fruntimmer>) samt en vaktmlstare. Detta framgir av Claes Lundins
bok >Nya Stockholm>frin ir r89o.
Bland trafikpersonalenfanns 4 aagnstuiitterskor. Bland den extra p€rsona- /1 6re per uagn
len hittar vi z kvinnor solnl.
kontorsbiF. arkivarien vid SS, Sten Holmtriiden.
berg, har i sina efterlimnade papper
Ar 1887 btirjade Stockholmssiid- antecknat ett samtal med en vagnfi

stiderska som bott i det stora spirvigshuset, Tegn6rgatan z, dvs. nuvarande huvudkontoret.
Hon berittar bl. a.: >Under senare
delen av r88o-talet och hela r89otalet var min mans liin ligsr 7o,
htigst 9y k" p"" minad. Fiir etr rum
och kiik betaladevi 16 kr per minad.
Det rickte inte till nigot sirskilt
storslaget i matvig. Det var mest
korv, lungmoc och sill och nigon
ging ktittbullar. En riktigt sror och
fet sill kostade 8 iire. 1899 bOrjade
jag stida vagnar it spirvigen i plitskjulet pi Triskingen. Vagnarna blev
itskilligt nersmordapi den tiden, det
var inte si fint pi gatorna som nu.
Vi hade 71 iire fiir att giira rent en
vagn utan qsh innan. Vi fick steda tre
vagnar var, varje natt.) FIer kommenterar Sten Holmberg: >Nu minns lilla
I'umman lite fel: Hon hade 1899 en
fast minadslii,n fiir jobbet pi 4o kr,
r9o4 diremot 71 6re fiir en Aseamotorvag'n, ;o iire fiir stora och 4o
iire fiir smi slipvagnar. Medelinkomsten var z:z; per dag.>
Hon fortsitter: >>Spirvigarnavar
inga lnglar pi den tiden, utan dom
siip ritt snillt. Man lejde en tur och
begav sig till krogen vid Roslagstorg,
och nir de vil fitt ett par hagbergare kunde det henda, att deras avliisare fick sti kvar flera turer. Dirfiir gillar jag htigt och renr kapren
Hjortzberg, ftir nir han blev chef
vid spirvigen tog han itu med sidana saker, och personalen blev
stringeligen ilagd att avhilla sig frin
sprit under tjinstgiiringen. Nir min
man skulle ut och tjlnstgiira, gjorde
jag i ordning hans viska och skrev
kontrollsedel och striimsedel, si att
dom an&a gubbarna var avundsjuka,
fiir att han hade det si bra. (Detta

giller siledes 19o6 och senare.) Nej,
inte var det vidare fett, men vi redde oss och hade sillan nigra skulder.>>
Allt eftersom spirvigsbolaget under
irens lopp vixte si 6kade givetvis
antalet kvinnor. Det g?illde sivil i
hallarna som pi kontoren. Som exempel kan nlmnas telefonister och heltidsanstillda
srimmerskor. Tidigare
hade man haft s. k. hemscimmerskor
som satt hemma och sydde uniformer
pi ackord.
Kuinntn som konduktdr
Fiir att komma till den stora hindelsen pi detta omride miste vi gi
inda fram till ir r94o, nirmare bestimt den zz februari. Der var di den
kuinnliga konduktdren gjorde entrd.
Situationen var
ftiljande:
Andra
virldskriget hade brutit ut och allt
fler blev inkallade. Det blev ont om
arbetskrafr varfiir kvinnlig arbetskraft blev alltmer efterstikt. Inom SS
fann man snarr atr det behiivdes fler
konduktiirer och man besliit att prdva
kvinnor. Spirvigsbolaget skrev dirftir
i fiirsta hand till de anstilldas hustrur
och diittrar och frigade om de var intresseradeatr biirja vid SS. tto damer
anmllde sig. Den f<irsta kursen bdrjade i februari t94o och i den deltog
2t kvinnor.
Snart debuterade de
kvinnliga kondukttirerna pi alla linjer
med manliga kolleger som instrukt<irer.
Hur klarade de sig? Premilren gick
bra, fiirklarade divarande trafikinspekttir Erik Tengblad efteric fiir tidningarna. Utbildningen av dessas. k.
beredskapskondukt<irer fortsatte och i
m rs 1942 hade ytterligare ett hundratal utbildats. Liinen faststilldes till
rl: to per dag dvs. samma som fdr
de .manliga kollegerna.
De kont 16r att stanna
De kvinnliga konduktdrernr xccepterades utan vidare av allminheten si
nir som pi nigra kverulanter. En tidningsnotis frin mars r94z beritrar att
den unga konduktciren pi en vagn
miste tillkalla polis f6r att freda sig
mot en herre som inte ville betala om
hon inte tog honom i hand fcirst. I
slutet av 1944 v^r de kvinnliga konduktiirerna jt4 till antalet, i september t945 var de z7o. Dertt hiingde
samman med att dec ridde olika meningar om de kvinnliga konduktiirernas vara eller icke vara. Frin bolagecs
sida framhcill man att anstillandet
helt hingde sarunan med beredskapen.
Avsikten var att inte behilla dem, nir
deras manliga kolleger kom hem frin
militirtjinsten. Vidare var man pi si-

na hill av den isikten att arbetet var
fdr anstringande for kvinnor. Men
hur avvecklingen av kirea skulle ske
var en annan friga.
En omrtjstning bland personalenvisade att en <ivervildigande majoritet
r<istade mor fortsatt kvinnlig tjinst
irom spirvigen. Det var dock kanske
inte si underligt, di av de 5 8oo anstlllda endast cirka 3oo var kvinnor.
Resultatet av omriistningen fir dirf<ir sigas ange de manliga konduktrirernas uppfattning.
Konduktriserna
hade en helt annan uppfattning, Fru
Karin Nystrdm hlvdade t. ex. ar[ SS
behiivde Joo man, dvs. just det
antal som kvinnorna i kiren utgjorde.
>>Ardet di principiellt riktigt att slga
upp samtliga kvinnor och nyanstilla
manlig arbetskraft? Det har ocksi pekats pi sjukstatistiken, men jag undrar om inte mlnnen skulle fitc minsc
lika minga sjukdagar med de tjinster
som anvisats oss,>)
Pressenvar intresserad av diskussionen om de kvinnliga kondukt<irerna
och refererade och kommenterade livligt. I stadsfullmiktige interpellerades det om det var spirvegsstyrelsens
mening att avskeda de kvinnliga kondukt<irerna, och om vilka principer
staden och dess bolag tillempade vid
anstillandet av manlig och kvinnlig
personrl.
Finansborgarrider
Zeth Hiiglund
besvarade frigorna den 19 november
r94y och redogjorde di fiir spirvigsstyrelsensbeslut. Han ftirklarade bl. a.
att det var spirvigsstyrelsens avsikt
att i enlighet med likabehiirighetsprincipen fast anstllla kvinnliga konduktiirer i l?implig omfattning. >>Staden
fir ansesha erkint principen om lika
behtirighet och lika ltin fiir sina befattningshavare oavsett k<in, men denna princip synesicke vara helt genomford fc;r de kollektivanstlllda. Der
blir nu en uppgifr fiir ltinerevisionen
och kommande uppgtirelser fifr kollektivavtal att genomfiira denna princip
inom
kommunalfdrvaltningen
och
dess olika foretag.>>
Beredskapskondukt<irernavar snart
ett minne blott och de kvinnliea konduktdrerna ett faktum.

f<irarplats. Trots linjens vindlingar i
Klaras grinder klarade hon debuten
galant.
Nigra veckor dessfdrinnan hade en
order dykc upp pi anslagstavlorna om
att en ny bussfiirarkurs skulle b<irja.
Av den framgick att det giillde siviil
min som kvinnor, och di slog fyra
kvinnor till. Minga ruskade pi huvudet och uttryckte sin misstro mot
kvinnliga bussf<irare.Detta skulle aldrig gi bra. Men erfarenheten har visat
att man gjorde ritt nlr man slippte
fram kvinnorna till fiirarplatsen. I dag
har vi yz kvinnliga bussftirare varav
4 pi trldbuss.
Nigra minader senare var det dags
igen. Nu var det T-banans tur. Den
r8 december r9y8 debuteradenlmligen de fym fdrsta kvinnliga T-banefiirarna. Kort dirpi utbildades iven
ett antal kvinnliga tigvakter.
Nu iterstod endast ett trafikslag
som saknade kvinnliga fiirare - spirvagnarna. Men iven det omridet er<ivrades. Den z6 oktober fiirra iret
blev de fiirsta kvinnliga spirvagnsfcirarna godkenda av myndigheterna.
I dag har vi inalles r z damer som klarar spirvagnar i trafik. Totala antalet
kvinnliga fiirare av alla kategorier ir
f. n. inte mindre ln 68.

Nedant. a. I funfiirsta grappcnkrinnliga
kondtaktiirerdd SS ur fr* Em1 Andersson.
Hon augickmedpcttriorfi)r crt par ar sedan.

Ouan t, h. Margit Claessonheter der bdr
representantenfdr de nu allt talrikare
kainnliga bat{i)rarna. Men hon uar fiirst pA
plan, &irau denglada honfiren.
Foto: Guxnar Ekeland

Ocb sedan?
Framdt i aagnen
Si ska vi forflytta oss fram till den
2 t mars r 9 J 8. En buss pi linje 1z skall
just starta sin tur frin lndstationen
vid Norr Milarstrand. Den ir fullsatt. Framme hos fiiraren flockas fotografer och pressmin. Och ftiraren, det
ir Margit Claesson- den f<irsta kvinnan i spirvigens historia som intog

Vad blr framtiden i sitt sk<ite?
Kommer utvecklingen att fortsitta?
Det ir mycket som spelar in, Men vi
fir v?il i<irmoda att kvinnorna i spirvigen iven i fortsittningen kommer
att vilja avancera,
Nlr fir vi dirfor en kvinnlig trafikmistare eller, varf<ir inte, en kvinnlig spirvlgsdirekttir?
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