
Glimtar från London 
Några intryck från en studieresa i maj 1946 

Vill man redan från första stund 
s'ka ffa ISig en god överblick över en 
stad, kan man inte tänka sig ett 
bättre sätt att anlända till den än från 
luhen - om Isikten är ,god fö,r
stås. Det var den den ljuvliga maj
dag då vi - överins-pektör Tengblad 
och jag - kom ti]'] London i syfte 
a'tt bedriva trafi,kIstudier i all män
het och zontaxestudier i synnerhet. 
ABA:s »Höken» gjorde en lov över 
s-taden för att komma i rätt landnings
riktning till Croydon och då blev vi 
på det klara med vad London går för. 
Nog hade jag föreställt mig London 
stort, men aldrig kunde jag tro att 
det var så stort! Men så ä r det ju 
en stad, som rymmeT ungefär en halv 
gång flera innevå nare an hela 
Sverige. 

Stor-London utbreder sig över en 
yta av inte mindre än 1800 km 2• Man 
förstår därför att staden som 'helhet 
var ett lätträffat mål vid flygan
grepp. En ,bomb som släpps även från 
mycket hög höjd kan 'knapp"a\s t und
vika att träffa någon del av staden, 
om vilket också de många .bomb>krat
rarna och ruinerna - spec iellt i 00
stadsharteren - talade ett tydl igt 
språk. Stadens mer vitala delar syn
tes däremot förunderligt nog vara i 
det närmaste ISkanade. Man kunde 
iaJktta IOOm'bnedslag alldeles in till fä s
tena vid broarna över Themsen , 
ibland på ömse sidor, men broarna 
stod haT. Samma gällde också To
wern, ä n i dag Londons förnäm
sta minneJsmärke, medeltiodsslottet 
som Vilhelm Erövraren lade grunden 
till och som använts mer som fäng
else än 'som slott, och ·som mest 
minner om blod och tåra r - för att 
lät,t travestera Churchills ord i bör jan 
på kriget. 

På vår frå.ga hur det kom sig att 
de betydelsefulla partierna kunnat 
undgå träffar, s varade man, aH deLs 
måste högre makter ha haft sitt fin 
ger med i spelet och dels hade luft
skyddet vaTit så effektivt att de an
fa:llande flygarna tv ingavs upp på så 
dan höj<l att en precisionSloolll'bning 
omöjliggjorts. 

Livet i London 
Men livet i London, bär det inte 

stora spår efter kriget? På det kan 
man svara både ja och nej. Man fö r
vånade sig onekligen ö\"er a tt så här 

lå ngt efter kriget möta så många uni
former, varav de kvinnliga knappast 
va·r i minoritet. Uniformerna var 
prydliga och välvårdade, vilket man 
däremot icke kam säga om de civilas 
klädsel. H är såg man att bri sten på 
kläder var stor. Visserligen var bu
tiksfönstren fyllda med varo.r, men
allt va r ransonerat, och ransonerna 
var mycket >s må ,· Att därför ä ven de 
mer burgna 'bar en klädsel som en 
enkel medborgal"e hos oss s'k ulle vägra 
att gå klädd i, var icke något att för
våna sig över. De som var välför
sedda medk.läder vid ·krigets 'bör
jan, .hade fått dela med sig till de 
uvbombade, ooh nu hade alla lager 
tömtoS. 

Men londonbon tycktes inte vara 
hesvärad av detta. Livet hade för 
länge sedan börjat anta förkrigsstan
daHl. Man började glömma !kriget 
man ville hels t inte tänka på det 
och man hade så många andra' saker 
att ta i håll med . 

Varubristen inskränkte sig icke en
da'st till kläder. Livsmedlen var starkt 
ransoneTade, och långa köer utanför 
'butikerna tydde på att man måste 
passa på så länge det fanns något i 
lager. Resta·uranterlla däremot vaor 
fö rskonade från allt vad kuponger he
ter . Det gick således ingen nöd på en 
turist, även om antalet rätter att välja 
på vaT litet. Smörportionerna var i 
min~ta laget, och mjölk serverades en
dast i mycket små mängder. Äggen 
lyste helt med sin frå nvaro, och Eng
JanJs ,huvudrätt - bacon och ägg 
stod ej att uppbringa. Det vita brö
det var grått, och kötträtten· .blev ofta 
nog en fiskrätt - »köttet är slut ». 

Men som sagt, det g.ick ingen nöd 
vare sig på befolkningen - även om 
ramsonerna var små - eller på turis
ten - även om allt var dypt. 

Av njutningsmed'len var det endast 
cigarretter och pi·ptoba,k som tillhan
d<lJhölls till ett rimligt pris. Men ci
gurretter var det ont om - toibaks
a.ffärerna hade i regel endast öppet 
en timma p·å morgonen, sen var lag
ren slut. Piptobak fanns det v.isser
ligen gott om, men efterfrå.gan var li
ten till följd av bristen på tändstic
kor, och att röka pipa utan stora tänd'
st icklager, vet varje piprökare vad det 
vill säga. Cigarrn förekom mycket 
sällan - det är tydligen inte många 
som röker sådana utom mr Churchill. 

Så skall en bobby se lit, lugn, stark och 
gemytlig. 

De kollektiva trafikmedlen 
Trafiken löper snart i sina gamla 

gängor försäkrades oss av ledningen 
för »London Passenger Transpo rt 
Boa rd», företaget som handhar alla 
kollektiva trafikmedel i London. På 
ytnätet dominerade bUSlsa,rna medan 
trådbussar och s·pårvagnar intog en 
mera blygsam ställning. Och på de 
underjordiska banorna rullade tun
nelbanetågen lika lätt som pärlorna på 
ett 'hal sband. 

Siffran 83600 anställda ger en 
föres-tällning om trafikföretagets· s tor
lek. Nämner man dessutom att vagn
par.ken vid krigets början - siffrorna 
för i dag kunde icke er.hållas, men 
det uppgavs att vagnparken i det när
ma6te had'e nått samma omfattning 
som före kr iget - uppgick till ca 
3800 tunne1lbane\'agnar, drygt 6200 
bUSoSa r, I 300 trådibussa.r och 1200' 

spårvagnar, till sammans ca 12500 

fordon , och jämför den med vår egen 
va,gnpa rk, som för dagen rör s ig om 
ca I 200 vagnar, får man en ga.ns,ka 
god uppfattning om t.raf ikens storlek. 

Procentuellt fördelar ISig trafiken 
på de olika tra,fikslagen så, att tunnel
banorna ombesörjer IS %, innerstads
!bussar So %, förortsbussar ( ink!. 
långlinjer) 7 % medan spårvagnar 
och trådbussa.r tar återstoden, 28 %. 

Alla v a'gna r på ytnätet, är med 
undantag för Jånglinj(lbuoSsarna dub
beldäckade, dvs. fö rsedda. med två vå
ningar. Trots de två våningarna tar 
dessa vagnar inte mer än 54--60 pas
sa'gerare, varav ett fåtal stående. Stå
platser finn s endast på nedre botten 
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En av de besvärligaste trafikplatserna i LOlldon med tre körfiler i vardera riktningen. T. 1'. Bank of England, i fOl1den 

och får endast förekomma under 
lågtrafiktid - i den övre avdelningen 
är takhöjden ·så låg att en medellång 
person måste huka SLg. Att folk oa1ktat 
den besvärliga trappan söker sig upp 
till den övre avdelningen -torde tiH 
stor del bero på att rökning är tillå
ten där. Överhuvudtaget röker engels
mannen mycket, och det gäller inte 
minst damerna , 50111 i stor utsträck
ning promenerar på gatorna med ci
garretten ogenerat i mungipan - en 
följd av kriget. 

Bussarna upptar relativt litet gatu
utrymme genom att de är korta och 
inte mer än 2.29 111 breda. Vid nybe
ställninga'r kommer man emellertid att 
införa en något bredare busstY'P, 2-44 
m. Framkomligheten unDerl-ättas av de 
i regel breda gatorna, vilket möjlig
gör körning i flera filer. Tr'ots den 
stora anhopningen av alla slags for
don och fotgängare synes det hela 
emellertid löpa rela,tivt smidigt, och 
sådana trafikköer, 60111 vi numera är 
ganska. vana vid i Stockholm, kunde 
inte upptädkas. Gatutrafiken är med 
tundantag för vissa större platser inte 
så stor S0111 man måhänDa vill för e
ställa .sig. Detta har sannDlikt sin för
klaring i, att londorvbon i regel har 
så långa sträckor att färdas, aH han 
gärna. söker sig till de kollektiva tra
fikmedlen, där taxorna är låga - bil
ligare än kamke något annat i dagens 
England. Men taxorna är ett så ,kom
plicerat ·kapitel, att de förtjänar en 
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särs1<ild artikel 'so m följer i ett se
nare nummer a v denna tidning. 

Spårvagnarna. är omoderna och lik
som trådtbussarna , enligt vad som upp
gavs, på avskri vning. De anses vara 
till stort hinder för trafiken, ehuru 
omkörning även får ske på vagnar
nas högersida. Likas'å synes körning 
mellan spårvagns refuger vara tillåten. 
Över huvud ,taget förefa·ller trafiken 
få gå ohämmad av alltför många tra
fikföreskrifter. 

Genom den i lag föreskrivna hö
gerstymingen av alla 10rdon kadl 
förarna använda SLg av ett lika 
enkelt 60m effektivt signalsystem 
handsigna,Jering gellOm högersidrutan, 
Körriktningsvisare förekommer i l11YC

ket ringa utsträckning. Man fick ett 
intryck av att förarna vi sar varandra 
stor hänsyn. Det hela syntes gå utan 
fr·itktioner. Hög ,hastighet håns, men 
endast på sträckor, där siikten är fri. 
Vid infart från en mindre gata till 
ett större trafikstråk bromsar föraren 
in farten till ett min1mu111, vilket vaT 
välgörande att se för en stockholmare, 
S0111 inte är borts'kämd med dylik 
hänsyn. 

På gatuleder, där många busslinjer 
framföres är regeln elen , aH icke mer 
än tre linjer förläggs till samma håll
plats. Vid större trafikplatser ligger 
hållplatserna placerade antingen före 
eller efter platsen - ibland både före 
och efter men aldrig på densamma. 

På bussaT, som stannar i kö fram

för en hållplats, sker ay- och påstig
ningen på den plats där de stannat. 
Efter det av- och påstigningen är av
sLutad får de köra vidare, utan att 
först köra fram och stanna vid håll
platsstolpen. Det inträffar därför ofta, 
att en efterföljande buss 'bryter sig 
ut ur kön och kör förbi framförva
rande bussar vid hållplatsen. Själva 
råkade vi ut för detta vid ett tillfälle. 
Vi stod vid hållplatsstolpen och vän
tade, att en buss, som stannat bakom 
den bUSIS, som stod inne, skulle köra 
fram och stanna. Men där misstog v.i 
oss. Så snart av- och påstigningen var 
klar satte Ibu·ssen vi väntade på igång, 
och där stod vi! Man gör dock inte 
ett sådant misstag mer än en gång, vil
ket talar ,för att iden måhända skulle 
kunna omplanter<lJS även hos stock
holmarna, fastiLn man i sådant faH 
med all 'sannal ikhet: få:r rä,klla med en 
våldsam kritik åtminstone till att 
börja med. 

Inom samma. linje är dock omkör
ning fÖl"bjude11. 

Hållplatserna syntes genomgående 
vara förlagda till trottoarerna, ooh 
detta sannolikt av det skälet att sär
skilda refuger för 'busslinjerna sIkuHe 
Ibli alltför långa. 

Enligt lag är trafikanterna skyldiga 
aH ställa si.g i kö oav'sett om köräcken 
finns eller ej. Trots de ofta mycket 
långa köer,na sker på,stigningen på 
ett exempla ri skt sätt. Man ser aldrig 
någon. 50111 försöker tränga sig före, 
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Huvudparten av Londons bussar är dubbeldäckade. Enkeldäckade föreko/11mer endast på 
långlinjema de s. k. Green lines. Här en vagn depå för båda siagell av bussar. 

uta'n såväl a\"- som påstigningen sker 
fri-ktiollsfritt men samtidigt raskt. Då 
under rusningstiderna ståplatserna ej 
är tillåtna, kommer man ej med vag
nen, om det inte finns ledig sittplats. 
Konduktörerna; lär trots detta inte ha 
någon s-vårighet att hindra passage
rarna att stiga på en fullsatt bUS6. För 
en stockholmare var detta onekligen 
förvånaonsvär·t, men londQnbon före
föll ta det hela lugnt - han har 
många års trafikkultur bakom sig och 
är dessutom van att stå i kö. Trams
portabla köräcken med tak av enkel 
kontruktion liksom mer permanenta 
regnskydd förekomme.r i stor ut
sträckning. 

På långlinjerna till Londons föror
ter - de s. k. Green Lines - använ
des uteslutan.cIe enkeldäckade 'bussar av 
bek-väm typ. De förmedlar trafiken till 
områden, belägna ganska avlägsna 
från Londons centrum, i många fall 
sträckor på 30-50 km. Då London 
på lördag<5eftermiddagen avfolkas 
engelsmannen håller styvt på week
endledi~heten, under vilken man 
gärna reser UJtanför stadens hank ooh 
stör - gjOl'de vi en utflykt med en 
av dessa bussar till Windsor och 
Eton. Bussen rymde ett trettiotal pas
sagerare, alla sittande i 'bekväma 
stolar. 

Drosktrafik, cyklar och 
hästfordon 

Drosktrafike11 bedrivs av två före
tag. Det ena är »Taxi» med special
byggda vagnar av SanlJl1a modell som 
de gamla hästdroskorna. De är inte 
på något sätt IYXlbetonade, men desto 
mer effektiva och ~il1iga. Taxibilarna 

konkurrerar med spårvagnar och bus
sar om att överhuvudtaget vara det 
billigaste, som nu för tiden står att 
uppbringa i London. Det kostar en"" 
dast ca 3S öre/km att åka med dessa 
små, men behändiga vagnar med 
,plats för 4 passagerare. De viinder 
lätt på gatorna och tar mycket ba
gage på den öppna platsen vid föra
ren. Det andra droskföretaget där
emot, som är !betydligt mindre till 
omfattningen, består sig med mer lyx
betonade .fordon i ·sti.\ med våra 
droskor. Men så är taxorna, också där
efter. 

Cyklar såg man mycket litet a-v i 
London, däremot var hästtrafiken' gan
ska betydande, vilket till stor del 
måste tas som en 'krisföreteelse. 

Parkering 
ParkieringsprClblemet synes vaTa lika 

Ibesvärligt i London som ,hemma hos 
oss. Och än sämre blir det väl, nä r de 
!bombade k-varteren, vilka f. n. i s10r 
utsträckning används S0111 parkerings
platser, börjar återupp,byggas. 

En sak, som bidrar till en smidig 
trafi,kföring, men som dock måste an
ses medföra vi,ssa risker är, att man 
under dagen får parkera på gatan i 
vilken riktning som helst, d. v. s. man 
får svänga in och parkera vid 'höger 
trottoar utan att vända vagnen i tra
fikriktningen, 

Trafiksignaler 
Så må även omnämnas trahksigna

lerna, som säkerligen mycket venk
'sa:mt hidrar till att trafiken löper 
snabbt. Dessa signaler - ljussigna
ler - förekommer i de flesta gatu

korsningar och är tända dygnet runt. 
De flesta: signalerna är fordollls!Styrda, 
d. v. s. »tra'l'l1ipdynor» är placerade i 
gatan ca 30-40 m före gatukorsnin
gen. Dessa »trampdynor» påverkas av 
såväl de ty'l1gsta lastfordon som hand
kärror och cykla.r. När det är livlig 
trafik i gatuKorsningarna, växlar sig
nalerna i vanlig ordoning med tidsin>
ställning mellan rött och grönt, men 
så snart d.et blir en lucka i trafiken. 
upptäcker detektorn i gatan detta ooh 
ger klar5<ignal åt det fordon, som först 
passerar en detektor. Tidsinställningen 
av signalerna sker automati'skt så, att 
den gata, som har det största antalet 
fordon, får grönt ljus i proportion 
härtill. 

För trafi.kavveoklinge.n i gatukor
sen innebär dessa ford0nsstyrda sig
naler den stora fördelen, att ett fordon 
aldrig behöver fastna på röd signal i 
onödan utan endast stanna, då trafi
ken så kräver, 

På många ställen är dessa trafik
sig"naler så sammankopplade att de 
ger ett fordon, som framföres med 
normal haJStighet, klarsignal utmed 
hela vägen. Hos oss är det ju tyvärr 
ofta så att man får stoppsig;nal vid 
varje signalreglerad -korsning, vilket 
givetvis inte !bidrar till att öka fram
komligheten. 

I detta sammanhang kan omnämnas 
att ma.n på många pla,tser i Stock
holm -snart har att räkna med ljussig
naler, som regleras av »trarnpdynor», 
och aH även dessa kommer att kopp
las så att man vid oormal 'könhastig
het får »klart» även vid nästa signal
anordning. 

Vicliare iakttogs en sak, SQm ur 
tra tiksäkerhetssy.npunkt vore anled
ning att införa även hos oss' nämligen 
stoppsignaler, som utöver rött sken 
även visar texten »stop» i ljuslinsen. 

Öi Tengblad i glatt samspråk med ett par 
Elon-boys. Samtalet rör s~g inle om trafik. 
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En enkelriktad fyrfilig gata i London. ,>Look l~rt)} (se till vänster) står det på gatml mellall 
de gilla strecken. Vid vä'1Stertrafik ser man ju normalt till haga. innan /11a/1 stiger lit i ka'r
banan, och det har därjå'r ansetts beho'vligt att på enkelriktade trafikleder go'ra gångtrafi

kanterna uppmärksal/1ma på de speciella riskerna. 

Detta medför den fördelen att en färg
blind kan läJsa sig till aH han måste 
stanna. 

Streckmarkeril1gar i gatan förekom 
i myoket stor UiJsträclming, såväl för 
filindelning 50111 övergångaif m. m. 
Man kunde även iaktta en del an
v.is.ningar 050111 läl11rnades gångtrafi
kanterna. Som exempel kan nämnas att 
man vid övergångsplatser på enkelrik~ 
tade trafikleder med ·stora boks,täver 
på gatan uppmana·de gångtrafikan
terna att »Se till väl1JSter». Denna 
uppmaning ansåg-s behövlig eftersom 
man j u normalt s·er till höger då man 
stiger ut i körbanan. 

»Bobbies» 

Och till slut ytterligare en detalj 
utan vilken en !berättelse om trafiken 
i London, >så att säga skulle sakna 
pricken över »i». Jag tänker då p-å 
Londons populära »!bobbies», med de
ras ofta 1bistra men ännu oftare vän
liga ansikten under den svarta halv
månsformiga hjälmen. Utan dem 
skiulle man nog få skåda en trafik, 
som skulle överträffa även en stock
holmares begrepp om kaos. Men så
dant hehöver icke befaras när en 
'bobby befinner sig i ett gathöm. I 
regel utan skyddskurar ·står han mitt 
i vimlet av fordon och dirigerar trafi
ken med korta avmätta armrörel'ser. 
Det lugn och den vänlighet, som 
dessa bobbies besitter, synes också 
smitta av sig på övriga trafi·kanter 
vare sig des>sa färda.s till fots eller 
s·itter vid ratten. Inga skällsord eller 

glåpord, ing'a armbågar och ingen 
hänsynslös trä van att till vilket pris 
som heJ,st komma först. 

Vi iakttog vid ett tillfälle en hän
delse, som nog är ga.nska belysande 
för engelsmannen i trafiken. En kör
fil fick stopptecken aven polisman. 
Vid inbromsningen körde en lastbil 
in i bakvagnen på en per-sonbiJ. Lugnt 
steg föraren av personbilen ur - en 
äldre »gentlel11anl» med pipan i mun
nen - och gick för att se efter ska
doma. Samtidig!( kom lastIbilschauffö
ren fram, och båda konstaterade lugnt 
ooh sansat och utan skällsord att ska
dorna vaT obetydliga - endast en li
ten buckla. En samförstående nick 
mellan huvudpersonerna och resone
manget var slut, varpå var och en 
gick till sitt fordon och gjorde sig be
redd att köra. Polismannen befann sig 
hela tiden på några meters avstånd, 
och utan att ingripa i de båda herrar
nas mellanhavande, fortsatte han lugnt 
att di rigera trafiken. 

Skall man ge ett ·kort omdöme om 
londonbon inlStämmer ;11an gärna med 
Ellen Rydelius då hon säger: »Ja, kan 
man inte kalla det folk för levna.d6
konstnärer, som mitt i den moderna 
hetsen lyckats hålla den brittiska 
metropolen fri från det våldsamma, 
hektiska tempot, så vanligt i andra 
huvudstäder, som alltjämt in6er att en 
weekend - ·halva.l1l11an dag - med 
vila och förströelse är nödvändig för 
anbetande människor och som åstad
kommit underverket att världens stör
sta 6tad även är världens vänligaste 
stad?» Nils Nilsson. 
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