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Med trofikutredningen i bu~~ genom Europo. 


Då den studiefärd i buss genom nordvästra delen av 
den europeiska kontinenten, som S, 0, R anordnat för 
1936 års trafikutredning , m. fl., i mer än ett hänse
ende kan betecknas som ett pioniärföretag och då 
färddeltagarnas antal av naturliga grunder måst vara 
ganska begränsat, torde det vara befogat att i denna 
tidskri f t lämna en redogörelse för färdens förlopp. 

Planläggningen av färden hade skett i samråd med 
K, A. K, vars sekreterare hr Bucht med utomordentlig 
tjänstvillighet ställt sin erfarenhet till förfogande, Be
träffande färden genom Tyskland, en högst väsentlig 
del av hela reserouten, hade genom dr Paul Grassman 
i Stockholm utverkats medverkan från Nordische Ver
bindungsstelle i Berlin, en organisation, som har att 
befrämja· de kulturella förbindelserna mellan Tyskland 
och de nordiska länderna. Nordische Verbindungsstelle 
hade i sin tur samarbetat med det tyska vägväsendets 
chef, Generalinspektor dr. Todt, och resultatet därav 
var ett reseprogram av så utomordentligt givande inne
håll att däremot omöjligen kan göras någon annan an
märkning än att det rent fysiskt blev ganska påfres
tande att genomföra detsamma och psykiskt svårt att 
hinna tillgodogöra sig det i en oavbruten, snabb ström 
framvällande kunskapsstoffet. 

För färden anlitades två bekväma turistbussar, den 
ena tillhörande Svenska Omnibusaktiebolaget och förd 
av omnibusföraren Herman Pettersson, den andra till
hörig Trafikaktiebolaget Stockholm-Björknäs och förd 
av trafikförmannen Henry Sjöberg, Det förtjänar re
dan här understrykas att såväl förarna som bussarna, 
de senare givetvis av svensk tillverkning - Scania
Vabis -, gjorde vårt land all heder. Förarna körde lika 
lugnt och säkert på autostradorna, alpvägarna och i de 
utländska miljonstädernas trafikvimmel som någonsin 
hemma på den reguljära linjen. Vad bussarna beträffar 
förekom ej det allra minsta lilla missöde, undantagan
des att kylarvattnet i den ena vid ett par tillfällen kom 
i kokning - men så rådde också vid tillfället en fruk
tansvärd hetta, enligt uppgi f t värmerekord för bortåt 
roo år. Samma malör drabbade för övrigt en tysk 
riksbanebuss, i vilken några av sällskapet färdades en 
del av vägen. 

För deltagarna i färden har redogörelse lämnats i 
vårt majnummer. Utöver de där nämnda tillkommo 
redaktören Ragnar Stenholm i Social-Demokraten och 

Ingenjör Bratt, e:t:peditionens flitigas te 
fotograf. 

redaktören Ivar Löwenthal i Nya Dagligt Allehanda 
samt - till Miinchen - kamreraren i Trafikaktiebo
Jaget Stockholm-Björknäs Gösta Andersson, vilken 
ibland även avlöste den ene föraren. Slutligen tillstötte 
i Paris efter avslutandet aven där hållen järnvägskon
gress direktören för Nora Bergslags Järnväg Hans 
Malmqvist, varigenom samtliga ledamöter av trafik
utredningen kommo att deltaga i färden. 

Vid avfärden från Stockholm, som programenligt äg
de rum lördagen den 5 juni kl. 14 - eller för att vara 
riktigt korrekt kl. 14.10 - hade endast ett tiotal av 
deltagarna infunnit sig. De övriga tillstötte sedan suc
cessivt under resan genom Sverige eller senast i 
Trälleborg, dit bussarna efter övernattning i Jönkö
ping anlände söndagen den 6 juni kl. 19-40. Från 
färden genom Sverige är att anteckna den iakttagelsen 
att framkomligheten otvivelaktigt var sämst i början, 
genom Södermanland, delvis på grund av pågående 
vägarbeten. Anmärkningsvärt goda voro vägförhållan
dena i "det mörka" Småland. 

Det första sammanträffandet mellan samtliga rese
deltagare ägde rum på färjan, som avgick från Trälle
borg måndagen den 7 juni Id. 8.52. Sedan direktör 
Wahlstedt hållit ett hälsningsanförande och en del för

effektivEvaco-Ventilatorn sörjer för 
ventilation i bussen. 

Ingenjörsfirman J. C. CLASON. 
EVACO· ve.nlllatorn är patentskyddad. L:a Nygatan 4 . STOCKHOLM. Tel. 201846 
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De två skäggprydda expeditionsd.eltagarna 
hrr Mårdh och Bratt. 

hållningsregler lämnats, särskilt med avseende å de 
utländska valutaförhållandena, intogs gemensam lunch, 
i vilken deltogo även 1937 års trafiksäkerhetssakkun
niga. Dessa, som bestå av landshövding Rodhe, Visby, 
ordförande, riksdagsmannen J. Sanden, Karlstad och 
direktören O. Wallenberg, Stockholm, samt sekretera
ren i arbetsdomstolen L. Wistrand, sekreterare, an
trädde nämligen samtidigt en studieresa med avseende 
å de förhållanden, de hava att utreda. De färdades i 
egen bil och hade fram till Zurich i huvudsak samma 
reseroute som S . O. R:s resenärer. Under färden sam
manträffade de två ressällskapen också här och där, 
tills den Rodheska kommitten från Zurich styrde kosan 
genom Italien. 

Vid ankomsten till Sassnitz skedde mottagning ge
nom en deputation från Nordische Verbindungsstelle 
och generalinspektören för det tyska vägväsendet. Till 
varje färddeltagare överlämnades därvid ett utförligt 
program för resan genom Tyskland, en utomordentlig 
karta med hela färdvägen inritad samt åtskillig annan 
upplysningsmateriel, allt ett glänsande prov på tysk or
ganisationsförmåga. Då bussarna på färjan måst vara 
lastade på järnvägsvagnar - ett besvär som ej var 
nödvändigt på någon annan av de talrika större och 
mindre färjor, som i övrigt anlitades under färden 
drogo sig deputationens medlemmar ej för att påskyn
da avlastningen genom att själva hugga i så att svetten 
lackade i det brännande solskenet. Deputationens leda
re, diplomingenjör Schnell, tjänsteman vid vägväsen
det, var sedan vår trogne följeslagare under hela fär
den genom Tyskland och sörjde med enastående älsk
värdhet och energi för att allt gick i lås, även om han 
ibland nödgadE's taga i riktigt med hårdhandskarna för 
att få oss litet tröga nordbor att följa med i det snab
ba tyska tempot. Förutom ingenjör Schnell stod i Tysk

land sakkunnig och tillmötesgående uppvaktning stän
digt till förfogande, ehuru personerna växlade med de 
besökta orterna och anläggningarna. 

Från Sassnitz gick färden snart ut på den nya Rii
genbanken, en storartad anläggning, som betydligt un
derlättat förbindelsen mellan Sverige och Tyskland. 
Medan vi väntade vid den stora klaffbro, som för sjö
fartens skull är inrättad och på regelbundna tider 6 a 
7 gånger om dagen är öppen en halv timme, lämnades 
aven exepert en utförlig, av siffror späckad redogö
relse för detta stora arbete. Sedan via Riigenbanken 
det tyska fastlandet nåtts, gick färden vidare, först på 
en riksväg och sedan - från Gramzow - på autostra
dan Stettin-Berlin. Autostradorna få i denna tidning 
en särskild redogörelse. Beträf fande de övriga vägarna 
kan sägas, att de städse befunno sig i utmärkt skick. 
Överhuvudtaget gick hela färden genom Tyskland sö
derut, från Sassnitz till Konstanz, uteslutande fram 
på permanentbelagda vägar. Särskilt i norra Tyskland 
var beläggning med smågatsten ganska vanlig, i övrigt 
var asfaltbeläggning ojämförligt vanligast, ehuru väl 
under resans lopp exempel sågos på snart sagt alla kän
da slag av vägbeläggning. 

Den första dagsetappen i Tyskland avslutades i 
Berlin, där även följande dag, den 8 juni, tillbragtes. 

Det engelska kvalitetstnärket 

BroDlsband, 

pressade broDlsbelägg 


och 

kopplingsbelägg 


Leverans omgående från välsorterat lager i Stock
holm, såväl band som belägg. Leverantörer till 
Scania-Vabis, Postverket, Stockholms Spårvägar, 

Motala Verkstad m. fl. 

Generalagenter för ·Sverige: 


INGENIÖRSFIRMA 


GEORG HJORT 
Te'troD: Skepparegatan 39 Telegr,.adreu: 

608725 STOCKHOLM Cerf, Slockholm 
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Redan kl. 9 fördes sällskapet till Nordische Verbind
ungsstelle, där orientering i de tyska trafikförhållan
dena gavs genom ej mindre än tre särskilda föredrag. 
Först lämnade Ministerialdirektor Dr. B randenburg, 
chef för motortrafikdepartementet i rikstrafikministe
riet, en "översikt över lagsti ftningsåtgärder för den yr
kesmässiga motortrafiken". Därefter behandlade Dr. 
Vlesemann, direktör för "Reichskraftwagenbetriebs
verbands"* huvud förvaltning, "Reichskraftwagenbe
triebsverbands uppgi fter och organisation" och förevi
sade i samband därmed en kortfilm om den tyska fjärr
godstrafiken. Slutligen talade Oberregierungsrat Schoor 
från inrikesministeriet 0111 "reglering och övervakning 
av vägtrafiken i Tyskland". Efter de mycket intres
santa föredragen blev det tiIlfälle till en stunds sam
varo med föredragshållarna och några andra represen
tanter för det tyska väg- och tra fikväsendet, varpå det 
svenska säll skapet begav sig till den okände soldatens 
grav vid Unter den Linden, där talman Jeppsson å 
resenärernas vägnar nedlade en krans. 

Programmet upptog så ett besök vid Berliner Ver
keh rs-Aktiengesellscha f ts (BV G :s) omnibusver ks tad. 
BVG, som driver såväl omnibussarna som spårvägarna 
och underjordsbanan i Berlin, är ett mycket betydan

* "RKB", "riksmotorfordonsdrifts förbund et" (nätt ord!) är 
en genom lag påbjuden sammanslutning av fjärrgodstrafikut
övare, till vilken varje innehavare av koncession för sådan 
trafik mås te vara ansluten. 

de företag . Det befordrar sålunda dagligen ca 27'2 mil
j oner passagerare, därav 433.000 medelst sina 64I om
nibussar. Verkstaden imponerade givetvis genom sin 
storlek, men i avseende å driften torde de svenska be
sök'lrna ej ha haft mycket att lära där. Visserligen 
kunde man konstatera ett mycket rationaliserat arbete 
men ej i vida re mån än som måste anses sammanhänga 
med den stora skala, vari rörelsen drives och som ju 
ej har någon motsvarighet här hemma. Bussarna voro 
som regel dubbeldäckade och även trolleybussar eller 
S0111 tyskarna säga "Oberleitungsomnibusse" förekom
mo. ' 

Ledningen för Daimler-Benz hade därefter inbjudit 
tiIl en "1mbiss" vid företagets filial i Charlottenburg. 
Efter denna måltid, som befanns vara en synnerligen 
förnämlig lunch, vid vilken bolagets direktör, von Hen
dig, presiderade, besågs en mycket rikhaltig kollektion 
<iV företagets olika vagntyper. Av bussar fanns här en 
liten behändig och förnämligt utstyrd typ för endast I3 
personer, närmast avsedd för hotell o. d. Enligt upp
gi ft skulle Göring använda en sådan, då han reste med 
större sällskap än som kunde rymmas i en vanlig per
sonbil. Bland specialvagnar för brandkårer märktes en 
stegvagn med stege av 2S meters höjd. Ombudsman 
Nlårdh, som i sin ungdom tjänstgjort vid Stockholms 
brandkår, kände gamla instinkter vakna och äntrade 
trots åren upp till ett pGlr våningars höjd. Han distan
serades emellertid av trafikförman Sjöberg, som ele-

Kvalitet - Framsteg - Ekonomi! 

Den nya jätteluftringen är särskilt 
konstruerad för de mycket stora på
frestningarna i den moderna omnibus
och lastvagnstrafiken. Den främsta 
egenskapen hos denna nya jätteluft
ring är - förutom högsta kilometer
prestation - dess förhindrande av den 
för ringarna så skadliga överhettningen. 
Den rätta jätteluftringen för vår tid I 

ny och ännu bättre! 


A.-B. CONTINENTAL CAOUTCHOUC COMPAGNIE 

Torsgatan 41 . STOCKHOLM . Tel. 232925 (växel) 
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Daimler-Benz' luxuösa 13-personersbnss. 

gan t g'ick ända i topp. Efter dessa akrobatiska presta
tioner genomgingos Daimler-Benz' reparationsverkstad 
och kundtjänstavdelning, varefter besöket i Charlotten
burg avslutades med en färd på Avusbanan, där en 
hastighet på ISO km/tim anses som synnerligen mått
lig. 

På kvällen var mottagning med supe anordnad på 
Nordische Verbindungsstelle, till vilken infunnit sig, 
förutom ett stort antal tyskar i ledande ställning på 
trafikens område, bl. a. svenske ministern Richert och 
andra medlemmar av svenska kolonien i Berlin. 

Den 9 juni gick färden vidare söderut, delvis på 
autostrador och delvis på vanliga vägar av utmärkt be
skaffenhet. Därunder passerades och besågs bl. a. den 
efter klöverbladssystem anordnade korsningen mellan 
autostradorna Berlin- Miinchen och Magdeburg
Dresden. Uppehåll gjordes vid Liitzen, där talman 
Jeppsson nedlade en krans vid Gustav-Adolfs-minnes
märket. Middag - enkel men god och närande - in
togs i ett läger för autostradaarbetarna i Teufels
tal, över vilken breda dal en 72 meter hög viadukt 
för autostradan är under byggnad. 

I Bayreuth - bekant för sina varannan höst hållna 
Wagner-festspel -, som utgjorde dagsetappens slutmål, 
sammanträffade vi för första gången med den tyske 
vägdiktatorn, Generalinspektor Dr. Todt. Denne hade 
i stadens festivitetshus anordnat en bankett, som de 
svenska gästerna säkerligen sent skola glömma. Efter 
mottagning och presentation fördes vi ut på en altan, 
vettande mot ett stort torg. Där marscherade upp, med 
flygande fanor och klingande spel, en del av stadens 
Hitlerj ugend, säkert ca 500 gossar, vilka till gästernas 
ära formerade fyrkant samt sjöngo några av sina sång
er, varefter musikkåren utförde ett par nummer. Den 
glada och frimodiga entusiasm , som präglade dessa re
presentanter för det unga Tyskland, var omisskännlig 
och gjorde helt visst ett djupt intryck på alla de sven
ska gästerna. Sedan denna uppvaktning avslutats, ser
verades festmåltiden, som var mycket förnämlig i fråga 
om såväl mat och dryck som den beledsagande taffel
musiken. I en angränsande biografsalong förevisades 

sedan en instruktiv kortfilm över autostradornas tillbli
velse. Vid återvändandet till festsalen serverades för
friskningar, varjämte på en scen uppfördes ett par ba
letter. Kvällen avslutades så med allmän dans, var
under tillfälle gavs om ej att diskutera trafikfrågor 
så dock att inhämta upplysningar om de tyska förhål
landena i allmänhet. 

Nästa dag, den lO juni, fortsattes färden via Niirn
berg till Miinchen. I Niirnberg bjöd staden på lunch, 
varvid hälsningstal hölls av överborgmästaren. Vägen 
däri från till Miinchen, allt högre upp på det bayerska 
höglandet, bjöd på en av hela resans vackraste utsik
ter, nämligen över den lilla floden Altmiihls vida dal, 
där man samtidigt ser den ärevördiga lilla staden 
Eichstädt, den gamla borgen Willibaldsburg och ett 
stort kloster, allt omgivet av de grönskande, mjukt 
rundade dalsidorna. 

På förmiddagen den II juni besågs först Miinchen, 
varvid färddeltagarna fördelades i mindre grupper i 
bilar, som av de tyska värdarna ställdes till förfogan
de för hela denna dag. Lunch intogs på stadens inbju
dan i Hofbräuhaus, varefter färden ställdes till Berch
tesgaden, Hitlers semesterställe bland alperna i söd
östra hörnet av Tyskland. Sceneriet var här mycket 
storartat, men ej mindre imponerande var den "Alpen
strasse", som nu i det närmaste färdigställts, ett utom-

Hrr Liltdberg och Manl/er/elt trivas bland Hitlermödels. 
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lhermold 

B-T bromsband 
Ett specialband för tyngre transportvagnar 

Ett års praktiska prov 
med B-T bandet visar 

Hög friktions
koefficient, 

E ffe kt ivt, 
sI itsta rkt. 

B-T bandet är helt 
igenom lika, broms
kraften kan därför ej 
minskas. 

Montera därför 
nästa gång B-T! 

Begär f u /I s f ä n d i g beskrivning över B -T bromsband / 

ENTERPRISE MOTOR A.-B. 
RIDDARGATAN 12 STOCKHOLM 

ordentligt arbete med hänsyn till de svåra terrängför
hållandena. Vid återkomsten till Miinchen voro vi in
bjudna till supe i Biirgerbräukeller aven grupp Hitler
mädels, som förutom den materiafla välfägnaden bjödo 
sina gäster på sång, musik och dans. Vi svenskar för
sökte i vår tur bidraga till underhållningen med · ett 
par svenska sånger, och när vi togo upp "Vi gå över 
daggstänkta berg" inträffade det märkliga, att de tyska 
flickorna föllo in på sitt språk. Denna Olle Thunmans 
vandringslåt var lika populär i Bayern som någonsin 
här hemma. Vid denna kvällsunderhållning saknades 
några av svenskarna, däribland direktör Wahlstedt. Då 
de ännu sent icke låtit sig avhöra, blev oron för deras 
öde allmän. Det visade sig emellertid att intet ·värre 
hänt än att deras bil, som varit sist i raden, hade fått 
maskinfel uppe i alperna och att en ny vagn kunnat 
erhållas först efter flera timmars väntan. 

Alla lyckligen tillrättakomna kunde vi den 12 juni 
begynna den sista dagsetappen i Tyskland. Denna för
de oss längs Bodensjöns norra strand och på färja över 
denna sjö till Konstanz, där borgmästaren bjöd på av
skedste på Insel-Hotell. På den tyska kartan hade färd
vägen inritats ända fram till Ziirich. Ehuru det var 
med saknad vi för en tid skildes från ingenjör Schnell, 
erforo vi nog alla samtidigt en viss lättnad över att 
"bli våra egna" igen. Till tysk-schweiziska gränsen ha
de den ritade linjen följts till punkt och pricka, vilka 

svårigheter som än mött. Så snart vi kom mo in på 
schweiziskt område hölls krigsråd och en avvikelse be
slöts. Genom att taga en omväg på ett par mil fingo 
vi nämligen tillfälle att se det berömda Rhenfallet vid 
Schaffhausen, och den synen var nog värd den lilla 
försening, som därav förorsakades. 

Uppehållet i Schweiz blev ej långvarigt, då vi efter 
övernattning i Ziirich fortsatte närmaste väg ti ll fran
ska gränsen vid Basel. Även i Schweiz voro vägarna 
mycket goda och väl underhållna. Vad som särski lt 
frapperade var det utmärkta vägvisarsystemet. Det är 
emellertid ganska naturligt att särski ld omsorg ägnas 
häråt i Schweiz, då j u detta land har en oerhört stor 
turisttrafik, vi lken i vida högre grad än den inhemska 
trafiken är i behov av goda väganvisningar. En ut
veckling, om vars önskvärdhet även här i landet varit 
tal, hade i Schweiz kommit ganska långt, nämligen 
sammanförandet av trafikmärken av olika slag till en 
enhet eller åtminstone deras placerande på en och sam
ma stolpe, vi lket otvivelaktigt ökade överskådligheten. 

Den första natten i Frankrike tillbragtes i Nancy och 
den 14 j uni på kvällen anlände vi till Paris, där vi stan
nade två hela dagar. I Frankrike fanns tydligen inte 
mycket att se eller lära i fråga om trafik och trafik
lagstiftning. Icke så att där skulle saknas trafik. Tvärt 
om, den var mycket livlig, naturligtvis i synnerhet i 
Paris. Men man fick omedelbart ett intryck av att den 
gick "liksom på en höft". Detta bekräftades också vid 
en förfrågan, som trafikutredningen gjorde på svenska 
legationen. Det upplystes, att trafiklagstiftningen var 
så föråldrad, att den praktiskt taget icke längre tilläm
pades. Även i övrigt erbjödo förhållandena i Frankrike 
en bjärt kontrast till de tyska. Medan överallt i Tysk
land väldiga vägbyggnadsarbeten pågingo, sågo vi un
der hela färden genom Frankrike inte ett spår av 
vägbyggnadsarbete, knappast ens av underhållsarbete. 
Det föreföll som om sedan kriget intet blivit åtgjort. 
Detsamma gäller för övrigt husbyggnadsverksamheten. 
De nya hus, vi sågo i Frankrike, skulle varit lätta att 
räkna. På utställningsområdet i Paris funnos . visser
ligen åtskilliga hus under byggnad, men så skulle ju 
också utstä llni ngen hava varit färdig vid pass en må
nad tidigare. Om den blir någotsånär färdig till stäng
ningstiden, torde även det vara tvivelaktigt, ty arbetet 
tycktes bedrivas ganska lamt. Enstaka paviljonger voro 
visserligen färdiga, såsom den tyska, den ryska och den 
belgiska, av vilka den sistnämnda innehöll en verkligt 
vacker och välordnad utställning. De två förstnämnda . . 
voro mycket storslagna men l synnerhet den ryska 
präglad av ett alltför kraftigt propagandasyfte. Den 
svenska utställningen, som officiellt öppnats cirka en 
vecka före vårt besök, hade dagen därpå stängts för 
att riktigt iordningställas; mycket var ännu vid vårt 
besök oordnat. Behållningen av Pariserbesöket inskrän
ker sig sålunda till vad man fick se av sjä lva staden 
och av Versailles, dit en utfärd gjordes första dagen. 
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Den I7 j uni gick färden vidare till Brussel, där en 
dags uppehåll gjordes. Ej heller i Belgien gjordes någ
ra märkligare rön på trafikens område. Dock fick man 
se, hur skyltar invid vägarna taga sig ut, då de äro 
som värst. På långa sträckor fanns det liksom alleer 
av jättestora skyltar tätt intill vägbanorna. Beträffan
de trafiklagstiftningen erhölls på svenska legationen 
samma svar som i Paris. Ett synnerligen angenämt 
minne efterlämnar dock själva staden Brussel, och det 
hotell , där vi bodde, Palace, är absolut värt en gratis
reklam för utomordentligt goda rum, alla med badrum, 
vänlig och uppmärksam betjäning samt bra mat, allt till 
relativt låga priser. 

I Holland, dit vi inkommo den I9 juni, blevo väg
förhållandena åter bättre. Där fanns till och med an
satser till autostrador. Vi mottogos också av ett par 
representanter för den holländska automobilklubben, 
som tillställde oss kartor och broschyrer och medföljde 
som ciceroner. Sedan vi passerat Rotterdam och Haag, 
blevo vi i N orderwijk, en stor badort vid Nordsjön, 
b j udna på lunch av Sveabolagets holländske represen
tant, Dr. Meuller. Vid ankomsten till Amsterdam be
sågs dess flyghamn, Schiphol, i vars restaurant supe 
intogs. 

Zuiderseebanken, som vi passerade den 20 juni, var 
en verkligt storartad upplevelse. Denna bank, som är 

REL ORG 
cå 

-för alla bilar 
på alla vägar 
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30 km lång och 90 m bred i vattenbrynet, beslöts 1918, 
påbörjades följande år och fu llbordades 1932. På dess 
rygg går en förträffl ig väg med dubbel körbana. Det 
huvudsakliga ändamålet med detta väldiga företag är 
emellertid icke åstadkommandet av denna nya vägför
bindelse utan möjliggörandet av torrläggning av större 
delen av Zuidersee. H ärigenom beräknar man vinna 
224.000 hektar bördig åkerjord, på vilken 300.000 män
niskor skola kunna fi nna en god utkomst. Hittills äro 
endast 20.000 hektar torrlagda och hela företaget be
räknas vara slutfört först om 20 a 25 år. Det var 
mycket intressant att fara över det torrlagda området, 
där den ena nybyggda bondgården reste sig intill den 
andra bland fält, jämna som golv, de flesta beväxta 
med gräs, som betades av stora fårhjordar, men en del 
redan bärande säd. 

På aftonen den 20 juni kommo vi åter in i Tysk
land vid Langakker, där ingenjör Schnell och hans 
medhjälpare åter väntade oss med bilder från vårt förra 
Tysklandsbesök och program för de återstående dag
arna. Vi fortsatte samma dag till Bremen, där regeran
de borgmästaren gav mottagning i nya rådhuset och 
supe i Ratskeller. 

Före avresan från Bremen besågs fö lj ande morgon 
stadens Laderaumverteilungsstelle (fördelningsställe 
för lastutrymme i fjärrgodstrafik) , vars funktioner ut
förligt förklarades. Från Bremen foro vi så via H am-

Talman Jeppsson med vägsakhmskapen, hrr Segebaden, 

T orgen och Mannerj.elt. 


burg till Liibeck, hela vägen autostrada, och vidare till 
Travemunde, där traf ikministeriet anordnat en festlig 
lunch med anledning av den tysk-nordiska trafikdagen. 
Efter lunchen var tillfälle berett att övervara tra fik
dagens förhandlingar, vid vi lka anföranden höllos av 
bl. a. generaldirektör Granholm från Sverige. Aftonen 
ägnades åt att bese den gamla hansestaden Liibeck, där 
supe intogs i pet från J 500-talet bevarade Schiffer
haus. Därefter återvände man för natten till Trave
miinde, där ingenjör Schnell avtackades och som minne 
av färddeltagarna erhöll en vacker O rreforsskål. Vid 
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Skydda Er dyrbara motor 

- kör på 

WAKEFIElD PATENT (ASTROll 
Denna moderna olja äger icke endast 
bäsca smörj egenskaper vid alla (empera
(Urer, man den förhindrar även, genom 
tillsatsen av i oljan lösliga krom- och 
(ennföreningar, korrosion och slam bild
ning. 

Vilken motor Ni än har, så finns den 
räna kvaliteten av Wakefield Patent 
Castrol. Begär vår rekommenda(ions(abe!l. 
Minska reparations- och underhållskos(
naderna - använd 

PATENT 

-- "den förkromande ol;an" 
c. C. WAKEFIELD & Ca. Ltd. A.-B., KUNGSGATAN 48, 

STOCKHOLM 

andra tillfällen mot slutet , av resan överlämnade S. O. 
R:s gäster på färden värdefulla och ståtliga minnes
gåvor även til1 resans initiativtagare direktör Wahl
stedts och riksförbundets ombudsman, som tjänstgjort 
som sällskapets kassör. 

Den 22 juni gick så färden vidare till Warnemiinde, 
där vid färjans avgång till Danmark Hitlerjugend åter 
paraderade med sång och musik. 

Väl i Danmark kände man sig åter nästan som hem
ma, och detta intryck blev givetvis än starkare, då vi 

nått Köpenhamn, där den sista gemensamma måltiden 
intogs på Wivex. 

Tullbesvären , som i utlandet lätt klarats, bli värre i Malmö. 

Med morgon färjan på midsommarafton gjordes så 
överfarten till Malmö, och där upplöstes sällskapet, alla 
till synes nöjda med färden, som säkerligen för var 

Fråt! det allmän11a avskedstagandet vid Malmö färjes tation. 

och en haft åtskilligt av intresse att bjuda. Att en 
långfärd i buss icke är alltför oangenäm visas väl om 
något därav, att några färd deltagare, som ej på annat 

Direktör Wahlstedt och de två förarna vid en av bussarna på 
färjan Köpenhamn-Malmö. . 

De som föl/d e bltssama ända till Stockholm: /1'. v. Östentröm, 
fru och hr Lundqvist, P ettersson, Sjöberg, fm och hr H er

mal1sson, Stenholm. 
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Lundqvist i 
fikinspektör vid Statens 

sätt disponerat 
ända till 
på 1\.Y<U1CU. 

dagsmannen 




