Västlänken förändrade deras liv
Del 1: Johan och Ulf
Så var den då invigd till slut, Västlänken. Politikerna var glada. Tjänstemännen på Trafikverket var glada.
Entreprenörerna var glada. Journalisterna var glada.
Men alla var inte glada, inte efter några dagar.
Johan och Ulf bodde i Lerum. och jobbade i Göteborg. De hade umgåtts dagligen i 25 år, bara på
morgontåget, aldrig annars. Rutinen var densamma. De träffades på stationsperrongen när klockan var 7.58
och steg på tåget 7.59 mot Göteborg. När de intagit de säten som genom en tyst överenskommelse med de
övriga dagliga passagerarna var reserverade för dem öppnade de sina portföljer.
Johan tog fram sin GP och Ulf sin Svenska Dagbladet. De bytte tidningar och läste dem tills tåget anlände
till Göteborgs Central klockan 8.20.
Då bytte de tillbaka de lånade tidningarna, lade dem i sina portföljer och begav sig gemensamt ut mot
stadens city. Under promenaden kommenterade de det de läst i tidningarna. Johan hade 7 minuter från
Centralens utgång mot Drottningtorget till sin arbetsplats och kom fram 8.27. Han började 8.30, så det
passade bra. Ulf hade lite längre, 14 minuter och kom fram 8.36, men han började 8.45, så det passade också
bra. En stärkande morgonpromenad!
Johan slutade 17.00 och kom till Centralen 17.07, lagom till tåget som gick 17.10 och kom till Lerum
17.29.
Ulf slutade också 17.00 och kom till Centralen 17.14. Då hade 17.10 redan gått, så han tog 17.20, läste sin
egen tidning och kom till Lerum 17.35. På tåget brukade han tänka att nu läser nog Johan sin egen tidning.
Det kändes tryggt, väl ordnat.
Men så var det den första dagen när tåget skulle gå via Västlänken. Som vanligt gick tåget 7.59, och
Johan och Ulf satt på sina vanliga platser och läste varandras tidningar. De anlände till Göteborgs Central
som vanligt 8.20 och klev ned på den nya västlänksperrongen. De tyckte det var spännande, något nytt i
deras inrutade liv.
Det var festligt med blåsorkestern. I stationstaket hängde färggranna banderoller. ”Västlänken pumpar liv
i Göteborg.” ”Västlänken – för en grön och nära storstad.” ”Staden utvecklas med Västlänken.” ”I berg och i
lera, mot en ny era.”
Och minsann, där stod kommunalråden Nyhus och Kamne och log, med silverne hår, till synes nyklippt
dagen till ära.
Johan och Ulf gick mot rulltrappan, åkte upp mot markplanet, kom ut norr om bussterminalen, började gå
mot Drottningtorget, förbi den evighetslånga bussterminalen, förbi spår 16 där Kungsbackatåget kom in förr,
förbi spår 11 där Alependeln brukade komma in, förbi spår 1 där de gått av i 25 år tills dagen före, och sedan
vidare mot city.
”Det var väldigt vad långt det var att gå”, sa Johan när de kom ut ur Centralen. ”Klockan är 8.27 och
härifrån tar det 7 minuter så jag är framme 8.34. Jag kommer för sent. Det blir svårt att smita förbi fru Elwin
på personalavdelningen.”
”Jag har 14 minuter härifrån så jag är framme 8.41”, sa Ulf. ”Jag hinner till 8.45.”
Senare på dagen, när klockan blev 17.00 och arbetsdagen var slut, tog Johan sin portfölj och begav sig
mot Centralen. Han kom fram som vanligt klockan 17.07 och hade som vanligt tre minuters marginal tills
tåget skulle avgå 17.10. Förvånad såg han att spår 1 var tomt. ”Javisst ja”, tänkte han, ”nu är det ju
Västlänken som gäller.”
Han började småspringa mot den nya stationsdelen men när klockan var 17.10 hade han bara hunnit till
parkeringen vid bussterminalen. Han slog av på takten och äntrade tåget som gick 17.20. Han visste att Ulf
brukade åka 17.20 så han tänkte att han kanske kunde få en chans att läsa mer i Ulfs Svenska Dagbladet. Han
hade sett en intressant understreckare som han ville läsa.
Men Ulf syntes inte till på tåget. Han hade som vanligt lämnat sin arbetsplats 17.00. Han hade nu 21
minuter till stationen. När han kom ned på den nya Västlänksperrongen såg han de röda blinkande röda
lyktorna på 17.20-tåget som försvann in i tunneln bort mot Skansen Lejonet. Ulf slog sig ner på en bänk och
tog sedan 17.40 mot Lerum.
På kvällen slog sig Johan ner vid sin dator och surfade in på Västtrafiks hemsida. Där tog han fram
Alingåspendelns tidtabell. Förskräckt insåg han att hans liv skulle förändras.
För att hinna till jobbet måste han ta ett tidigare tåg, det som avgick 7.44. Han skulle då vara vid
Centralen 8.05. Eftersom det nu skulle ta 14 minuter att gå till jobbet skulle han vara framme 8.19. Då skulle
han hinna i tid och slippa uppleva den skam som han känt samma morgon när fru Elwins skarpa blick ordlöst

påpekat för honom att han hade kommit för sent. Och eftersom han måste ta ett senare tåg hem på kvällen
skulle han förlora en kvart även på kvällen.
”VAD I HELVETE!” skrek han.
Hans fru Ulrica kom springande från TV-rummet och frågade oroligt vad som hänt.
”Det är Västlänken!” skrek Johan förtvivlat. ”Jag måste åka en kvart tidigare på morgonen och kommer
hem en kvart senare. En halvtimme om dagen 220 dagar om året, det blir ju 110 timmar, nästan tre
arbetsveckor varje år! Och jag missar Ulfs morgontidning!”
Även Ulf anlitade denna kväll sin dator och surfade in på Västtrafiks hemsida och tidtabellerna. På
morgonen hade han kommit i tid, men det senare kvällståget hade anlänt till Lerum 17.59, 24 minuter senare
än det tåg han hittills brukat ta.
”VAD I HELVETE!” skrek han.
Hans fru Helene kom springande från TV-rummet och frågade oroligt vad som hänt.
”Det är Västlänken!” skrek Ulf. ”Jag kommer att komma hem 24 minuter senare varje dag! Det är ju
nästan en halvtimme! En halvtimme om dagen 220 dagar om året, det blir ju 110 timmar, nästan tre
arbetsveckor varje år! Och jag missar Johans morgontidning!”
Nästa morgon stod Johan på plattformen vid Lerums station kl 7.43. Tåget kom 7.44. Han sökte en ledig
plats. På de platser där Johan och han suttit i 25 år satt två herrar som han aldrig hade sett förut. Den ene
läste GP. Den andre läste Svenska Dagbladet.
Tåget avgick mot Göteborg. Johan kom i tid till jobbet. På promenaden dit hade han saknat de dagliga
reflektionerna med Ulf om de nyheter som morgontidningarna hade förmedlat.
Åren gick. En vacker höstsöndag när Johan och Ulrica var ute på promenad vid Aspen mötte de Ulf och
Helene. Fruarna hade aldrig träffats, så de presenterades för varandra.
”Jaha… har du fortfarande GP?” frågade Ulf.
”Ja…” sa Johan. ”Och du har fortfarande Svenska Dagbladet?”
”Ja, sa Ulf. ”Står det något i GP nu förtiden?”
”Det är mest om sviterna efter Västlänksbygget”, sa Johan. ”Den ständigt höjda trängselskatten.
Underskotten i budgeten. De tomma affärslokalerna i city. De nya rivningarna i Vasastan. Halvtimmesköerna
när Hisingsbron varit öppen. Stoppen i linbanan. Buslivet i Hagastationen. Utflyttningen till Alingsås,
Varberg, Kalmar. Och om tågstoppen i tunneln förstås, det korkar igen. Inte att undra på att folk tar bilen.
Och så letar de efter den gamla kommunstyrelsen. De har tydligen gått under jorden. Står det något i Svenska
Dagbladet nu för tiden?”
”Det är mest om sviterna från byggena av Nya Karolinska, Slussen och Nobelhuset”, sa Ulf.
”Jaha”, sa Johan. Men det berör ju inte oss.”
”Nej, det gör det ju inte”, sa Ulf.
De tog avsked och gick vidare åt var sitt håll.
Sedan sågs de aldrig mer.
MrG
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