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Blickar man tillbaka på den 
gamla goda tiden för ett och ett 
halvt decennium sedan, var den 
lokala masstrafiken i Helsing
fors huvudsakligen ordnad me
delst elektriska spårvagnar. 
Dessa hade nått en viss utveck
ling och motsvarade väl det då
tida kravet på ett gott och bil
ligt fortskaffningsmedel i sta
den och dess förorter. Snart 
gjorde emellertid bussarna sitt 
segertåg genom världen och till
vunno sig även i vår stad en stor 
uppmärksamhet, varför man ock 
tog för givet, att busstrafiken 
komme att övertaga huvudrol
len, och att spårvagnarna små
ningom borde avvecklas i syn
nerhet från det inre trafiknätet. 
Då en sådan uppfattning var rå
dande, blev efter år 193 l ingen 
ny spårvagn beställd eller an
skaffad inom de därpå följande 
åtta åren. Ej heller byggdes nya 
banor till förorterna. Fortfaran
de upprätthölls dock största de
len av trafiken medelst gamla 
spårvagnar, vilka efter hand re
parerades, och först efter år 
1936 infördes busstrafik på någ
ra inre stadslinjer och en del av 
förortslinjerna. 

Vid utgången av år 1938 upp
visar statistiken, att spårvagnar
na under detta år befordrade 
66,7 milj. och bussarna 17,8 milj. 
passagerare. Vagnparken bestod 
av I61 motorvagnar, 154 släp
vagnar och 110 bussar. 

Olympiska spelen ett svårt tra
fikproblem 

Samma år fattades beslut om, 
att de olympiska spelen år 1940 
skulle förläggas till Helsingfors. 

skyndsam ordning uppgjordes 
olika projekt för tillgodoseende 
av trafikbehovet under spelen. 
Med den ringa vagnpark, som då 

uppgiften till en början vara nog 
så hopplös. Från Köpenhamn in
köptes emellertid begagnade öpp
na släpvagnar och nya slutna 
släpvagnar beställdes från Tysk
land. Även anskaffades nya mo
torvagnar av inhemsk tillverk
ning och svenska boggiemotor
vagnar. Dessutom beställdes nya 
bus~ar av svensk, engelsk och 
tysk tillverkning. Med AB Volvo 
ingicks avtal om upphyrning av 
bussar för den tid spelen skulle 
pågå. Ett förslag att låna bussar 
från Berlin förföll på grund av 
de tyska myndigheternas bris
tande tillmötesgående. 

Så långt hade man kommit, då 
ofreden i november I939 bröt lös 
och kullkastade alla planer på så
väl olympiska spel som på ord
nande och utvecklande av nor
mal lokaltrafik i huvudstaden. 
Bolagets ledning ställdes inför 
alldeles nya uppgifter och erfa
renheter, vilka här nedan må i 
korthet beröras. 

Bussindragningarna börja 
Då kriget i Polen utbröt .oc~ 

krigstillstånd mellan England 
och Tyskland proklamerades, 
kunde man sluta sig till att kri
get skulle växa ut till ett världs
krig och att fred ej var att vänta 
på länge. För att säkerställa 
busstrafiken för någon tid fram
åt uppköptes därför ett ovanligt 
stort lager av gummiringar. Se
nare underkastades alla gummi
ringar reglementering och togos 
i beslag, och förordningar ut
gingo i olika repriser om in
skränkning a v busstrafiken. 
Bussarna' fingo tillryggalägga 
endast av myndigheterna angi
vet begränsat antal kilometer per 
dag. Då busstrafiken till följd 
härav blev indragen så när som 
på några få förortslinjer, fingo 
spårvagnarna befordra även 
största delen av de tidigare buss
passagerarna. Dessutom ökades 
tillströmningen a,v passagerare 
till spårvagnarna därigenom att 

stod till förfogande, föreföll Det fordras en god portion sisu för att hänga med en längre sträcka på det här sättet. 
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personbilarna försvunno från 
trafiken genom reglementering 
och rekvisitioner för militära 
ändamål. Ar 1944 befordrades 
på spårvagnarna 117 milj. och 
på bussarna 3A milj. passage
rare. 

Inkallelserna 

Den första kännbara följden 
av kriget blev, att en stor del av 
förarna inkallades under fa
norna. Till en början fingo de 
kvarblivna förarna stå på vag
narna långt över sin normala ar
betstid. Sedan en del av bolagets 
kvinnliga konduktörer genom
gått en snabbskolning och utexa
minerats såsom spårvagnsförare, 
fördelades tjänstgöringen mel
lan dem och de manliga förarna. 
De kvinnl iga förarna ha sedan 
under hela krigstiden utfört sitt 
krävande och nervslitande kall 
på det mest hedrande sätt, vilket 
möjliggjort trafikens i stort sett 
regelbundna upprätthållande un
der flera bekymmerfulla år. 

Mörkläggning 

A v myndigheterna utgåvos i 
flera repriser olika föreskri f ter 
om mörkläggning och trafikens 
ordnande under luftlarm. Vag
narnas belysningsanordningar 
och avskärmning av ljuspunkter 
måste flera gånger helt omläg
gas enligt de nya föreskrifterna. 
I början voro bestämmelserna 
så stränga att de resulterade i 
att spårvägstrafiken helt måste 
inställas vid mörkrets inbrott. 
Under den mörkaste årstiden 
voro spårvagnarna i trafik blott 
från kl. 8 till kl. 16. Då spår-

En gammal ijpp~n f d. dansk släpvagn' som 
försetts med väggar av plywood och dörrar 

på långsidan. 

vagnarna utgjorde nästan det 
enda trafikmedlet i staden, åsam
kades samfärdseln dock så stort 
avbräck, att nya förordningar 
utgåvos. Många olika sätt för 
avskärmning av vagnarnas ljus
punkter avprovades och genom
fördes effektivt. Men då samti
digt gatubelysningen var mörk
lagd och stundom helt släckt, 
blev framförandet av vagnar i 
trafik särdeles svårt, riskfyllt 
och mycket enerverande för 
vagns personalen. 
• På luftlarm måste man stän

digt vara beredd. Ibland kunde 
det hända, att veckor, ja, till och 
med månader förflöto utan nå
got larm, då däremot under 
andra tidsperioder flyglarm kun
de givas många gånger om da
gen, ja, ända upp till nio gånger 
under samma dygn. Även voro 
larmen av mycket varierande 
varaktighet, det längsta larmet 

.varade 12 timmar en hel natt 
igenom. Under luftlarm avbröts 
trafiken och avbrottet varade till 
dess frisignal gavs. Men då tra
fiken åter kom i gång, var det 
till en början omöjligt att hålla 
regelbundna turer. För att så 
snabbt som möjligt efter avbrot
tet få trafiken uppordnad, ut
gavs särskilda larmtidtabeller, 
enligt vilka förarna körde. 

Bomber 

Bombnedslag förekom då och 
då, och därav uppkom mo skador 
på banan, luftledningarna och 
vagnarna. Skadade skenor repa
rerades vanligen på några få 
timmar, så även skadorna på 
luftledningsnätet. De flesta vagn
skadorna bestodo av genom luft
trycket splittrade fönsterglas. 
Med undantag av fyra spårvag
nar och en buss, vilka blevo ge
nomsållade av bombskärvor, och 
skadorna vid ett luftanfall, då 
luftledningen blev avsliten på ett 
hundratal ställen och stagnatio
nen på en linje till följd av repa
rationsarbetena varade i 10 da-

Eli i hast iordningställd lastbil gjord ~v 
en buss med avkapar och delvis borttag~t 
karosseri. På chassiet har ett lastbilsflak 

timrats upp. Helsingfors 1943. 

gar, led trafiken ej i nämnvärd 
grad något större avbräck till 
följd av luftanfallen. 

Frånsett en trafikkiosk, sorr 
blev helt förstörd, och splittrade 
fönster blevo inga av bolagets 
byggnader bombskadade. Do<t 
förelåg alltid den faran, att ni
gon bomb kunde falla nedi 
vagnhallarna och anställa förö
delse bland vagnparken. För att 
förebygga detta, bortfördes 
nattetid , ett stort antal spårvag
nar antingen till skyddade plat
ser på förortsbanorna, eller lät 
man dem stå ute på linjen på nå.
got avstånd från varandra. De 
bussar, som ej voro i trafik, kön
des ut till skogsdungar, där de 
fingo stå under bevakning. På 
detta sätt kunde vagnarna givet
vis ej få någon effektiv skötsel 
och de kunde isynnerhet vinter
tid ej fås i regelbunden trafik på 
morgonen. Av allt detta skada
des vagnparken mycket och, ju 
längre det led, avstod man från 
att hålla vagnarna ute nattetid. 

Busstrafiken blev till följd av 
naftabristen inställp nästan helt 
och hållet. Endast några få ' för.
ortslinjer kunde hållas rj ,trafik. 

Lastbilar av bussar 
Ett antal av bolagets äldre små 

bussar av linjebilstyp uttogas för 
ambulansen. Där-emot rekvirera
des endast i undantagsfall ' bola
gets större bussar av stadsomni
bustyp, emedan de voro för stora 
för trafiken på landsvägarna och 
i terrängen. A ena sidan var tr~
fikbehovet i staden ' och dess ,.om



Kvinnlig spåTJlagnsjörare i Hclsi/1gjvrs 1942. 

nejd stort, å andra sidan hade 
bolaget ett stort antal bussa r stå
ende utan sysselsättning, men 
även utan bränsle. För bolaget 
öppnades nu en ny och viktig 
verksamhetsgren. För att få vag

.	narna användbara måste de för
ses med gengasaggregat. Till en 
början installerades kolgasgene
ratorer, men så småningom om
byggdes dessa för förgasning av 
trä. 

Ett 70-tal vagnar av stadsom
nibustyp omändrades till last
bilar sålunda, att karosseriet ka

. pades bakom förarpl atsen och 
avlägsnades jämte sittplatser, 
och på chassiet uppbyggdes i 
hast hoptimrade lastflak. Dessa 
improviserade lastbilar använ
des sedan för transport av livs
medel och ved till staden och för 
allehanda annan godstransport i 
staden och dess omgivning. 

Då trafiken till landsorten på 
en del linjer, vilka enligt körtill
stånd trafikerades av andra före
tag, blev inställd i brist på linje
bilar, gick en del av bolagets bus
sar på order av myndigheterna i 
tillfällig passagerartrafik på 
dessa landsortslinjer. 

Vid evakuering av först 

Hangö och Karelen, ävensom se
nare Porkala-området och Vi
borg användes ett 50-tal av bola
gets ovannämnda lastbilar. 

Skogsköp och avverkning 

Till följd av den allmänna 
bristen på arbetskraft och då kol 
och koks i mycket begränsade 
mängder kunde uppbringas, blev 
efterfrågan på ved i staden myc
ket stor. För att få bränsle för 
uppvärmning av byggnader och 
för tillverkning av träkol och 
splint för biltrafiken, måste bo
laget utvidga sin verksamhet att 
omfatta skogsköp och avverk
ning, kolbränning och tillverk
ning av splint, ävensom trans
port av dessa förnödenheter till 
staden, På en ort belägen om
kring 70 km från staden uppför
des en träkolsanläggning, vilken 
måste hållas i drift. På en annan 
ort ca ISO km från Helsingfors 
tillverkades och torkades splint. 
För båda dessa anläggningar 
måste ved anskaffas, och för än
damålet uppköptes skog på rot, 
träden fälldes och avverkades av 
bolagets bana rbetare och övrig 
personal, vilken sålunda samti
digt fullgjorde den lagstadgade 
arbetsplikten under sin avkorta
de semester. Personalen måste 
befordras till skogarna och till
baka, och veden måste transpor
teras till kol- och splintfabriker
na samt den färdiga varan även
som ved för andra ändamål till 
staden. 

Underhållet eft ersattes 

Hand i hand med decimerin
gen av trafikpersonalen fick 
även vagnskötseln och repara
tionsarbetena lida brist på kun
niga arbetare. Materialknapphe
ten var även mycket kännbar, 
och man blev mer och mer tvun
gen att använda mindervärdigt 
surrogat i stor utsträckning. Till 
följd av allt detta ökades å and
ra sidan reparationsarbetena där
igenom att vagnarna oftare än 
förut måste repareras, att vag

narnas reparationstid förlängdes 
och att kollisioner oftare än 
normalt inträffade till följd av 
mörkläggning och ovana hos 
förarna. Även bidrogo kölden 
och snörikedomen under kristi
den till att öka reparationerna, 
Krigsåren rådde nämligen en 
osedvanligt sträng köld och ofta 
inträffade starka snöfall till stort 
förfång för trafiken, ty även 
renhållningsverkets prestations
förmåga var mycket nedskuren. 
Ä ven den omständigheten, att 
banorna till följd av brist på ar
betskraft och materiel ej kunde 
hållas i gott skick var agnad att 
anstränga vagnsparken. 

Okad trafik 

Ju längre kristiden varade, 
desto mer ökades passagerarfre
kvensen på spårvagnarna. Som 
följd av villkoren för vapenvilan 
inflyttade dessutom till staden 
innevånare från andra orter, och 
dessa bidrogo även till trafik
ökningen, Spårvagnarna blevo 
överbelastade. Som hjälp insattes 
i tågen tvenne släpvagnar, så 
långt det var möjligt, Men till 
följd härav blevo motorerna 
överbelastade, vilket åsamkade 
ankarfel i stor utsträckning. 

Den stora tillströmningen av 
trafikanter till spårvagnarna 
åstadkom, att passagerarena be
sinningslöst trängdes vid vagns-

Kvinnlig spårvägspersonal, en förare och 
två konduktö'rer. Helsingfors 1942. 
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dörrarna och började visa total 
brist på trafikkultur. Till och 
med slagsmål och misshandel fö
rekom. Man måste därför vid
taga åtgärder för att få en bätt
ring till stånd. I vagnarna inför
des efter hand fast konduktör 
och trafikantcirkulation. På sta
tioner och hållplatser ställdes 
ordningsmän med polismyndig
het, och särskilda skrank upp
ställdes såsom köledare. Ord
ningsmännen underställdes en 
särskild inspektör, som fördelar 
dessa på de platser under rus
ningstider, då trängseln är störst. 

För att råda bot på vagnbris
ten beställdes under kristiden 
nya motor- och släpvagnar, vilka 
dock ti1\ följd av force majeure 
hos leverantörerna blivit så för
senade, att endast ett fåtal släp
vagnar levererats. 

Kommunalisering 

En åtgärd, som även kan an
ses vara en följd av kristiden var 
den, att staden påskyndade och 
vid utgången av år 1944 genom
förde kommunalisering av före
taget. Detta verkställdes i bråd
skande ordning utan någon ut
redning och utan förberedelser 
under den mest bekymmersamma 
tiden för trafikens upprätthållan
de. Då tillräcklig personal ej stått 
till buds för åtgärdens projekte
ring och genomförande, är or
ganisationen ännu ej slutligt ord
nad. Företaget arbetar nu under 
namn av Helsingfors stads tra
fikverk. 

I detta sammanhang må ä ven 
nämnas, att staden på trafikver
ket överfört sådana ån g- och mo
torfartyg, vilka gå i trafik mel
lan staden och folkparker på de 
närbelägna holmarna, ävensom 
driften och skötseln av denna 
trafik. 

Ekonomien 

Det ekonomiska resultatet un
der kristiden har trots alla svå
righeter ej varit dåligt. Avskriv
ningar ha gjorts i tillfredsstäl

lande grad, och staden har upp
burit skäliga dividender. Avgif
terna ha under kristiden blivit 
höjda endast i mycket obetydlig 
grad och den år 1945 verkställda 
taxeförändringen innebär ej hel
ler någon anmärkningsvärd för
höjning. Avgiften för enkel färd 
på de inre linjerna var år I939 
mk I: 25 och i juli höjdes den
samma till mk I: 80, vilken för
höjning dock ej motsvarar den 
allmänna prisstegringen under 
dyrtiden. 

Personalen berömvärd 
Trots alla svårigheter, trots 

mörker, köld, snöstormar, mate
riaiknapphet och otillräcklig ar
betskraft, och alla andra besvär
ligheter, som kriget medfört, 
måste man dock konstatera, att 
trafiken i staden kunnat upprätt
hållas jämförelsevis bra. Detta 
har varit utförbart tack vare de 
goda egenskaperna hos bolagets 
arbetare och personal, deras vil
lighet, lugn, seghet och enighet, 
utan vilka egenskaper det hela 
lätt hade kunnat få ödesdigra 
följder. Det har dock ej kunnat 
undvikas, att bolagets rullande 
materiel och banorna nu äro i ett 
allt annat än gott skick, och lång 
tid, mycken möda och stora kost
nader krävas ännu, för att åter 
få allt i nöjaktigt skick. 

Kristiden har varit lång och 
mödosam och är ännu alls ej 
övervunnen. Bevare oss försynen 
från att än en gång råka in i 
slika prövningar. 

Lokaltrafiken i Helsingfors li
der ännu stort avbräck till följd 
av kristiden, och det dröjer syn
barligen mycket länge, innan 
dess verkningar kunna upphä
vas. Staden kommer från och 
med den I januari 1946 att in
korporera områden, som äro tre 
gånger så stora som den nuva
rande arealen. A ena sidan föl
jer härav, att behovet av goda 
förbindelser är stort och kom
mer att ytterligare ökas, å andra 
sidan äro de tillbudsstående tra



alldeles otillräckliga 
och bristfälliga, och kunna ej ens 

nuvarande behovet. 

den när
maste framtiden, nämligen: en 
ny 

av förortsspårvägarna, 

värr ännu vida 

med nya 
samt nya 

nödvän
kunna ge

sagt ty


