
Toni kommentar: 
Den var ny, tinnitusframkallande kollektivtrafik!  
Hej och hå nu skall vi tvinga alla att resa med kollektivtrafiken, 100% ökning men först 
måste vi byta ut folket? 
 

Tinnitusframkallande skrik 
  

Jag har en känsla av att det är tabu att inte i alla lägen gilla barn. Men 
testa själv att åka mycket tåg och buss. Jag svär efter ett tag kommer du 
att förstå vad jag menar.  
Efter ett antal mardrömsresor där barn fullständigt tagit över hela 
tågkupéer har jag fått nog. För inte så länge sedan skulle jag åka tåg 
mellan Linköping och Malmö. Fullständigt omedveten om mitt öde, bytte 
jag plats med en pappa för att han skulle få sitta bredvid sin fru. Parets 
två döttrar hamnade i sätet framför mig och en annan tjej.  
Jag plockar lugnt upp min bok, dukar upp med vattenflaska och frukt. 
Lutar mig tillbaka. Tre timmar av läsning, skönt. 
De små döttrarna var mellan tre och fem år. Paret hade ytterligare ett 
barn, men det var ett spädbarn och lämnas utanför diskussionen. I stället 
koncentrerar vi oss på barn som är gamla nog att fostras. Barnen skrek 
rakt ut under hela resan, höga tinnitusframkallande skrik. De slog 
varandra. De klättrade upp på sätet och levde rövare i hela kupén.  
Tre timmar av skrik, en mardröm.  
Tjejen i sätet bredvid mig försökte koncentrera sig. Där satt hon och 
verkligen kämpade med att läsa sin bok. Inte en enda sida vändes i den 
där boken under resan. Föräldrarna satt lugnt och pratade med varandra 
och pysslade om den lilla. Det var inte svårt att fatta att dessa två 
praktiserade fri uppfostran. Jag kunde bara önska att familjen skulle 
lämna tåget vid nästa station.  
Dessa vildingar reste dessutom billigare än vi andra. Där sitter man själv 
med en biljett värd lika mycket som en halv dagslön. Det kan ju inte vara 
rätt?  
Vågar knappt tänka på vad som skulle hända om jag ställde mig upp och 
hoppade med skorna i sätet eller skrek rakt ut i tre timmar. Kanske ett 
livsflång förbud från alla tåg i landet eller minst en tillsägelse. Men under 
den hela tre timmar långa resan var det aldrig tal om någon tillsägelse.  
Nu ska man inte få för sig att jag hatar barn. Jag hör redan argumentet, 
"barn är individer precis som vuxna". Och egentligen har det här inget 
med barn att göra.  
Utan om föräldrar...  
 
 
 
 


