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Tolerance. Hardy
ser igennem fingre
med, at de unge drik-
ker bajere i bussen,
så længe de sidder
stille. Hvis man er for
firkantet, går det
slet ikke.

God plads. Hardy
kan godt lide at køre
på landet om afte-
nen, hvor han stort
set har vejen for sig
selv.

1

2

[kort]
Hardy Aarbstrup Skiffard
har været buschauffør i 19
år og kører som en af de få
fast på aftenholdet.

På sine aftenvagtermøder buschauffør
HardyAarbstrup Skiffardmange sjoveog
underligemennesker. Ind imellemogså
ballademagere.MenHardy har lært,
hvordan situationerne skal klares.
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Aftentur
iAarhus

Hardys fiduser
Hardy Aarbstrup Skiffard har nogle
gode råd til, hvordan man dæmper
gemytterne:
� Jeg taler altid med respekt til

dem. Tit er de sure på en kol-
lega. Så spørger jeg, om jeg må
undskylde på kollegaens vegne,
og det tager altid brodden af.

� Er det en flok, gælder det om,
at udpege “alfen” (alfahannen)
og lade al kommunikation gå
gennem ham. Så følger de
andre efter.

� Er der mange højrøstede og
urolige, skruer jeg op for var-
men. Så går der ikke længe, før
de alle sidder og småsover.

� Man skal altid stå bagved bran-
derter, når man ryster liv i dem,
for tit langer de pr. refleks ud
efter en.

� Hvis en kvinde lægger an på
mig, vifter jeg lidt med hånden,
så hun lægger mærke til min
giftering. Så går det som regel i
sig selv igen.
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Alene. Pausen i det
midlertidige skur ved
endestation Hjortshøj
har aftenvagten altid
for sig selv.

Endestation. Tæt på
den ene endestation
i Aarhus-forstaden
Hjortshøj.

Automat-koks. Seba-
stian Sandholm fortæl-
ler overrasket Hardy,
at betalingsautomaten
virker. Som bartender
på Meat Packers i Skole-
gade, er Sebastian en
af Hardys stamkunder.
Senere virker automa-
ten dog ikke, oplyser
en anden passager lidt
senere.

Smadrede ruder. “Jeg
så i spejlet, at han kørte
og svingede med bræk-
jernet og pludselig
havde jeg glasskår ned
ad nakken,” fortæller
kollega Jais Banke fra
den modkørende linie
12 til Hardy. Jais kender
“den lille lømmel” og er
ikke bange. Begge tager
de smadrede ruder helt
afslappet.

Fyraften. Hyggesnak
med kolleger. Køretav-
len afleveres på gara-
gen i Lystrup, og så er
det fyraften.

Menneskeven.
Hardy elsker at
snakke med høj og
lav. “Jeg har mødt
kolleger, som ikke
kan lide mennesker
– hvor må de have en
lang vagt,” siger han.
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