Snart är det 40 år sen...

Gengase räd a e
stoc O t a -ke
Gengasepoken är väl värd att erin
ra om, som påpekades i jubi
leumsnumret. Den har sitt speci
ella historiska intresse inte minst i
energikrisens tid, då man inte vet
vilka priser olja och bensin kom
mer att betinga - även om man
inte tror att gengasen får samma
betydelse för bolaget igen. Carl
Hammarskjöld, som i början av
40-talet var avdelningsingenjör,
sedermera blev teknisk direktör
och numera är pensionerad, berät
tar här om det drivmedel, som
höll våra bussar igång under and
ra världskriget.
- Kriget bröt ut den l septem
ber 1939, och samma månad kun
de verkmästare John Bengtsson
och jag delta i en utbildnings- och
instruktionskurs i gengasdrift
som ordnades i Stockholm av
gengasnämnden, säger Carl Ham
marskjöld.
Utvecklingen gick snabbt. Re
dan i oktober beställde Spårvägen
25 gengasaggregat, som skulle
hängas bak på bussen. De levere
rades i mars och var avlyftbara.
Men trots förstärkningar förstör
des busskarosserna av aggregaten
och vi övergick så småningom till
att placera aggregaten på släpkär
ror. Träkolet hade emellertid en
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ojämn kvalitet och reducerade så
småningom motoreffekten , så
bussarna fick svårt i uppförsbac
kar. Vi gick därför över till ved i
stället för kol och i okto ber 1942
var samtliga kolgasaggregat ut
bytta mot vedgasaggregat. Ved
var ju dessutom billigare och lät
tare att komma över. Enligt de
statliga bestämmelserna måste
allt skötselarbete med gengasagg
regat utföras utomhus. Vi hade
uppfört en särskild skötselstation
vid
Horns bergsanläggningen,
som hade 10 parallella filer för
bränslepåfyllning. Men det upp
stod nu nya svårigheter. Det var
ett elände. Vedgasaggregaten
måste sköljas med vatten till skill
nad från kolgasaggregaten. Vi in
rättade därför brunnar, som var
elvärmda för att förhindra frys
ning. Ett annat svårt problem ut
gjorde det faktum att vi inte kun
de ta in vedgasaggregaten i gara
gen, eftersom gas bildades efter
skötseln. Giftig gas läckte ut även
om alla spjäll var stängda. Då kom
vi på att den metangas som tillva
ratogs vid Henriksdals renings
verk från avloppsreningen, kunde
användas. Metangas är nämligen
inte giftig. Vi samarbetade med
AGA, som tillverkade speciella

De första gengasaggregaten hängdes
bak på bussarna . Men trots förstärk
ningar förstördes karosserna av ag
gregaten . ..

... och man övergick därför tiU att
pLacera aggregaten på sLäpkärror.
Aggregatet sLaggas och Lucka justeras .

Under detta tak vid Hornsberg rymdes 10 skötselfiler och
förvaringsdepå för gengasaggregat . T h Lastvagn för me
tangas.

reglageanordningar för metangas.
Det monterades en liten gastub på
varje buss som räckte bara för en
mycket kort körsträcka. Härefter
kördes bussarna in och ut från ga
raget på metangas , medan vedgas
släpvagnarna uppställdes på går
den där de gjordes i ordning och
sedan kopplades på bussarna
igen, när dessa skulle tursättas.
Detta för att nämna några av de
tekniska svårigheter som vi måste
lösa.
J ag beundrar verkligen denna
personal som ställde upp för
utomhusarbete vid den stränga
kyla som rådde under krigsvint
rarna men inte bara det - många
blev ju inkallade och kunde inte
ersättas utan vidare. Så den kvar
varande personalen fick en myc
ket utökad arbetsbörda och
ibland dubbla arbetspass.
Men det största bekymret blev
risken
för
gengasförgiftning.
Spårvägen anställde en särskild
läkare, dr E Karlmark, som följde
upp arbete, miljö och personal,
och på Sabbatsbergs gengasklinik
fick Spårvägen en speciell läkare.
Lyckligtvis var det bara ett be
gränsat antal av den skadade per
sonalen som fick bestående men .
Får vi nu en verklig kris med
drivmedlen, nog kan man lösa det
tekniska pro blemet, men på
grund av förgiftnings bekymren
tror jag aldrig, att gengasen kom
mer igen som drivmedel på våra
bussar.
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Fr v Sven Boman, Carl Hammarskjöld, Gustav Attermo och Nils Östling samt en
ti1lfäHig medhjälpare. Som synes är aggregatet försett med ett högt rör . Genga
sen var giftig då den innehöH koloxid, men mycket förrädisk eftersom den var
lukt- och färgfri. När aggregaten skuHe stäHas i ordning på garagegården
strömmade gas ut. Den leddes genom röret och tändes med en låga. Genom att
den brann blev den helt ofarlig. Spårvägen v ar ensam om att använda denna
metod efter en ide av dåv verkmästare Johan Bengtsson.
Nederst: en titen eldsvådeunge.
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...men mera hedras ändå!

Intendent Henrik Henmark, dåv inköpschefen, och över
ingenjör Hans Larsen, dåv chefen för bussgaraget, i kol
uppLaget.

Vid NOTTa Bantorget

Slutvinjetten i gengasens historia: gengasdelar som demon
teras för nedskrotning.

