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SS växte med förorten 
A V ARKIVARIE STEN HOLMBERG 

III Under 1930-talet är på spårvägs
området den enda linjeutvidgningen 
av betydelse tillkomsten den I okt. 
1930 av linje 19, Slussen-Örby. Där
med fick örbyborna ett par decenni
ers heta önskan uppfylld. 

På Örby säteris mark, på sin tid 
omfattande omkring 2 600 tunnland 
inägor, skog och hagmark, uppkom 
kring sekelskiftet två förstadssamhäl
len, Örby villastad och Örby förstad, 
vilka 1904 fick karaktären av muni
cipalsamhälle. De lär ha haft något a v 
vilda västern över sig med primitiva 
bostäder av typen tvåfamiljehus. I en 
aven villaägareförening utgiven 
skrift skildrades högst miserabla för
hållanden; det omtalas exempelvis ett 
fall, däri en person med fara att ömk
ligen omkomma fastnat i dyn på en 
av samhällets »vägar». Örby anseende 
synes ha varit så tvivelaktigt, att de 
som var bosatta där stundom undvek 
att nämna samhället som sin hemvist. 
Det oaktat ökades befolkningen från 

I 037 personer 1905 till 2780 år 
19 11. 

Ett framträdande bekymmer var 
kommunika tionsfrågan. Man hade vis
serligen Älvsjös SJ-station, men den 
låg ju inte alldeles inpå husknuten. 
Är 1912 hade man fått Kungl. Maj:ts 
koncession på en spårväg från Örby 
till Enskede, men trots välvillig in
ställning från Södra Spårvägsbolagets 
sida kunde man intefullfölja planerna. 

Bussförbindelse fick Örby i början 
av 1920-talet tack vare Trafikför
eningen Stockholm-Älvsjö u. p. a. 
Den av denna förening bedrivna tra
fiken kom efter att ha passerat en 
mellanhand sI u tligen till SS. 

Örbybanan bestod av två skilda 
sträckor, en yttre nyanlagd på egen 
banvall från Örby till slakthuset och 
en inre därifrån till Slussen. Man kan 
säga, att den nya bandelen utgjorde 
ett steg i riktning mot den förorts
banetyp, som utvecklingen krävde. 

Vagnar av »lyxklass» 

För att möta den väntade trafiken 
beställdes hos Asea I 2 motorvagnar 
till ett pris av 76 I 30 kr. per vagn 
(utan kontroller) och 18 släpvagnar 
från andra håll. De var aven helt ny 
förorrsbanetyp med 46 sittplatser, 
vartill kom 25 ståplatser i släpvagnen 
och 18 i motorvagnen. De två vagn
slagen var i huvudsak lika och hade 
samma inredning. Dessa beställningar 
skulle även betjäna resenärerna på 
linje 8, Slussen-Enskede-Skarpnäck, 
till vilken sistnämnda plats linjen ut
dragits 1926. 

Örbyvagnarna lär ha väckt avund
sjuka hos andra utsocknes. Några fle
ra vagnar av denna »lyxklass» ville 
bolaget dock inte beställa. Man kläd
de' i stället över träbänkarna i gamla 
förstadsvagnarna med pegamoid (lä
derklot?) och fyllde ut med litet 
stoppning. Interiören blev genåst litet 
gladare, påstod man i pressen. 

Dessa på sin tid uppmärksammade 
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~ nar försvann till största delen ur 
:nfiken 1952. De flesta är skrotade, 
-en boggierna har bevarats. Ett par 
- jänar som dragvagnar för transpor
• r 	 och kan även gå i tunnelnätet. 
T re 	 stycken släpvagnar uppges vara 

\'a r. Det finns ä ven ett par diesellok 
cr-ustade med boggier från Örbyvag

:ur. 
Invigningen av banan behandlades 

v pressen med stort reportage: örby
borna i festrus, rent av folkfest i 
. rby, närmare 3 000 personer stod i 

w mpakt massa runt ändstationen, 
ter det. 
Om vi från söder vänder oss åt väs

ter , så är där den l sept. 1934 onek
: en en märklig dag. Då överfördes 
nimligen linjerna 12 och 13:S trafik 
(1 11 nya Tranebergsbron. (Sak samma 
", "jide givetvis busstrafiken på linjer
!U 62, 63 och 7 l ). 

Samma dag som Örbybanan invig
" s (llro-30) utsträcktes linje 18 
iran Gröndal till Ekensberg och den 

dec. 1938 förlä ngdes linje 17 från 
nndammen till Telefonplan. 

f" rortstrafiken ökade 

Då 193o-talet ingick hade SS en
' ast två busslinjer av förortskaraktär 
nämligen Sockenvägen-Skogskyrko

:l rden och S:t Eriksgatan-St. Es
singen. Den stora utvecklingen av 
busstrafiken på förorterna under år
riondet kom inte till genom att spår
vägsbolaget nyskapade färdvägar utan 
" äsentligen genom att bolaget över
wg redan befintliga företag. Dessa 
'-ar: 

. - K. O. Larssons trafik Kungsbro
plan-Bromma 

2. 	 Strandsochjanssons trafik Horns

gatan - Midsommarkransen 
Långsjö 

3. 	 Fyra av Brännkyrka och Söder
törns Trafik AB:s linjer med ut
gångspunkt från Ringvägen och 
Varvsgatan 

4. 	 Harald Anderssons trafik till 
Blockhusudden och Lidingöbro 
värdshus. Överlåtelsen skedde för 
de två förstnämnda år 1930 och 
för övriga 193 r. På grundval här
av fick SS följande linjetrafik: 

år 1930 linje 62, 63 Kungsbroplan
Bromma k:a 

år 1930 linje 64, 65 Varvsgatan
Långsjö-V arvsga tan 

år 193 l linje 64 Varvsgatan-Lång
sjö-Ringvägen 

år 193 l linje 65 Varvsgatan-Herr
ängen 

år 193 l linje 67 Ringvägen-Lång
bro sjukhus 

år 19 3I lin je 68 Ringvägen--Ham
marby 

år 1932 linje 71 Kungsbroplan
Ängby 

år 1932 linje 69 Nybroplan-Block
husudden 

år 1932 linje 70 Nybroplan-Lidingö
bro värdshus 

Senare tillkom linjerna 75 Ringvä
gen-Tallkrogen (1935), 79 Brun
kebergstorg-Hammarby (1937), 61 
Norra Bantorget-Gustav I1I:s väg 
(1938) och 80 Norra Bantorget
Traneberg (1938). 

Är 193° upprättades sommartrafik 
(linje 6 l) från Kyrkogårdsvägen til~ 
badplatsen Skrubba sand vid Drevvi
ken. Taxa 5 o öre enkel resa. Trafik 
från Ringvägen till FIa tenbadet kom 
till stånd 1934 (linje 72). Enkel av
gift 50 öre. Från Tyresövägen, dit 

Fredrik Ström, spårvägsstyre/sens dåvarande ordförande, ta/ar vid invigllingeJI av Angbybananden 
oktober I944 

man kunde komma med spårvägslinje 
8, var avgiften 30 öre. 

I början av 30-talet var man, sär
skilt i Älsten, djupt missnöjd med SS 
och fastighetskontoret, vilken sist
nämnda institution förklarades ha ett 
dåligt inflytande på bolagets trafik
moral. Några raska gossar tog därför 

. ett initiativ för att skapa ett eget 
bussföretag, och stiftelseurkund ut
färdades för Bromma Trafik AB. 
Hundratusen riksdaler sades vara 
tecknade. 

Hos ÖÄ begärdes trafiktillstånd 
för två linjer: Hantverkargatan 
(Stadshuset )-Höglandstorget och 
Kungsbroplan-Höglandstorget. 20 
stora bussar omtalades som beställda. 
Taxan ' skulle bli 25 öre. 

Mälaröarnas Omnibuss AB var inte 
alls nöjd med projektet utan förkla
rade i en inlaga, att skulle trafiktill
stånd beviljas, så borde deras företag 
vara självskrivet att få dem. 

Andre polisintendenten, som hade 
ärendet på remiss, avstyrkte ansökning
en, då han vid under viss tid företa
gen undersökning funnit, att alla re
senärer på linjerna 12 och 13 kommit 
med i vagnarna, och att dessa endast i 
några få fall varit fullsatta. 

En tjusande tavla 

Planen på en Ängbybana kom upp 
redan 1925 och tog fastare form år 
1930, då Ängby började exploateras. 

Sistnämnda år uttalade enligt en 
uppgift i pressen t. f. fastighetsdirek
tören, att senast 1935 skulle en bana 
Alvik-Ängby-Beckomberga vara 
färdig. Denna bana skulle kunna ut
byggas till stadens nya egendom 
Råcksta, ja kanske till Hässelby. 

Senare s. å. omtalades, att stakning 
aven spårvägslinje till Ängby hade 
verkställts. »Passagerarna skulle kom
ma att få njuta av utsikten över två 
vatten, Lillsjön och Kyrksjön. Vid 
sistnämnda punkt en tjusande tavla: 
den i rik vegetation inbäddade träd
gårdsstaden kring Bromma kyrka». 
Så känslig var en trafikreporter av år
gång 1930. 

Är 1932 för klarade SS sig villigt 
att på vissa villkor trafikera en bana 
till Ängby, bl. a. skulle förhållandena 
göra verksamheten ekonomiskt för
svarlig.· Stadsfullmäktige godkände 
s. å., så att man kunde utföra nöd
vändiga terrasserings- <?ch konstarbe
ten som statskommunalt reservarbete. 
Arbetet kom igång men lades ned i 
okt. 1933. (Krisen hade sannolikt lät-
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tat så mycket, att detta av arbete 
ej längre opportunt.) 

De följande åren av 3o-talet 
togs av konversationer mellan SS 
olika kommunala nämnder. I 

stadskollegiet, att 
för Ängbybanan 

fick tas upp i arbetsprogrammet som 
statskommunalt beredskapsarbete, och 
i juni 1942 beslöt kollegiet att låta 
utföra viadukterna genom arbetslös
hetskommittens Koncession 

av Kungl. Maj:t den 26 maj 
1944, och trafiken började I okt. s. å. 

Som den ärade läsaren ser, har vi 
för att U en enhetlig 
varit tvungna att något inkonsekvent 

en visit hos 1940
talet. 


