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PERIODEN 1930-39 (I) 

Gengas och gula streck 


• »Flyktiga floder av bensin nnner 
in i landet, det eftersökta guldet 
vandrar ut på ilande fötter. Träkol 
som växer på trän lite varstans i 
detta land, en lättframställd produkt, 
som man får nästan gratis, när det 
är storrengöring på skogens gröna 
matta.» 

De citerade satserna utgör inte en 
fullträff av den benådade skalden i 
Grönköpings Veckoblad utan ingår i 
ett allvarligt menat reportage i en 
stor huvudstadstidning anno 1932. 
Det högkvalificerade ädelpekoralet 
rör sig om en produkt, som vi för 
första gången ser omnämnd i en tid
ning i samband med trafikfrågor. Det 
gäller produkten gengas. 

Sagda år körde man hos Stock
holms tygstation omkring med en trä
kolsbil på prov. Postverket hade en 
annan i drift på en av sina nordli
gaste linjer. Den typ av träkolsbil, 
som posten använde, var fransk och 
sades inte vara lämpad för svenska 
vägar. Man skulle fortsätta försöken 
med örebroingenjören Swedlunds sven
ska gasgenerator, monterad på en 
Scania-Va bis. 

Hos spårvägsbolaget lät man för
stå, att dessa försök följdes med stör
sta intresse, men att än så länge var 
träkolsdriften endast lämplig för 
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större lastbilar, traktorer och vägma
skiner. Uppfinnaren Swedlund delade 
denna uppfattning, vilket inte hind
rade honom att samtidigt installera 
en gasgenerator på' en oslobil. Herr 
Swedlund väntade ivrigt på att pro
blemet med träkolsbriketter skulle lö
sas; herr Lange i SS var ännu dukti
gare, ty han väntade på koncentrerade 
briketter av enahanda slag. 

SS hade varit framåt, då det gällt 
nyheter som exempelvis Hesselman
motorer och Smith Lyrholms auto
matväxlar. Man väntade sig därför 
samma inställning angående träkols
bussar. Så skedde också, men inställ
ningen var icke riktigt tvångsfri. Det 
hade en herr Hitler sörjt för. 

I början av januari 1940 fick man 
veta, att den första av de 25 bussar, 
som SS hade under ombyggnad för 
gengasdrift, omedelbart skulle sättas 
in i trafik på linje 75, Skanstull
Tallkrogen. 

Gasgeneratorn på SS:s bussar var 
av Swedlunds system och tillverkad 
hos HäggIund & Söner. »Gasgenera
tor med kol behållare, förbrännings
ugn, kylare, fläkt och gasrenare är 
samma.nbygd till en organisk ( ! ) 
enhet och upphängd vid bussens bak
re gavel» heter det. 

Störningstjänst mot spårvagnar 

Under hela 30-talet klagar man 
över de störningar, som spårvagnstra
fiken orsakade för radion. Man sökte 
förklaringen i de ljusbågar, som bil
das av vagnens bygel genom små av
brott i kontakten med ledningen. I 
dessa ljusbågar uppstod strömkretsar, 
som på något sätt troddes påverka ra
diovågorna. 

Störningarna påstods vara särskilt 
besvärande i närheten av linjekors
ningar. Telegrafverket inrättade un
der ledning av byrådirektör Siffer Le
moine en speciell störningstjänst, som 
kostnadsfritt stod till förfogande. Det 
meddelades, att ASEA skulle överta 
tillverkningen aven av spårvägsche
fen i Uppsala, civilingenjör Hilding 

Ängström, konstruerad kontaktbygel 
med tre kontaktskenor. 

Är 1938 började telegrafstyreIsen i 
samarbete med ]önköpings stad om
fattande experiment. Stadens spår
vagnar skulle få sina byglar ombygg
da och utrustade med olika slags 
strömavtagare, vilkas olika egenska
per skulle undersökas. Herr Lemoine 
meddelade, att i Stockholm bedrivna 
försök i stort sett hade gett negativa 
resultat. 

Då spårvägsbolaget 1939 begärde 
koncession för den första trådbuss
linjen, ville telegrafstyreIsen föreskri
va vissa åtgärder för att förhindra 
radiostörningar. 

Gatukon toret hade i september 
1936 avslutat en inventering av ska
dor i beläggningen på gator, där 
spårvägslinjer gick. Man hade funnit, 
att de moderna och dyrbara betong
bäddar, på vilka spårvägsspår (växel
anordningar) vilade, befann sig i 
stark förvittring. Med stöd av egen 
erfarenhet och erfarenhet från USA 
uttalade senare under året Skånska 
Cementgjuteriets chefskemist, att 
skadorna hade uppstått genom frost 
och inte genom frätning. 

Gatans ledstänger 

Gula strecken hade premlar i bör
jan av maj 1935. På alla viktiga plat
ser inne i staden och ute i omgivning
en skulle sådana »ledstänger» finnas, 
och polispersonalen skulle i all vän
lighet uppmana fotgängarna att hålla 
sig inom dessa gränser. Det skedde i 
samband med att man öppnade den 
första trafikveckan, vars tänkespråk 
»ha icke så brått, att du måste åka 
ambulans» inte var illa valt. 

Är 1935 är ä ven året för en annan 
nyttig reform: den tysta trafiken, 
vars födelsedag var den I juli. Om
läggningen säges ha » vålla t , gnissel 
endast i broms». Premiären gick i 
gemytets och den goda viljans tec
ken. 

Statens väginstitut, Gatukontoret 
och 1937 års bilskatteutredning hade 
i sept. 1937 anordnat prov i Ängby 
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grusvägars hållbarhet. Det 
så, att 3 4 lastbilar 

personbilar körde en sträcka 
fordonstyp på sär

Mätningar och 
för att kon

nV"""5M med olika bränn
x938 fått bästa re

med en blandning av 
och svensk skifferolja från 
Röken hade vid denna 
sat avsevärd minskning. 


