
SpARVÄGSRÖRELSEN I TIDNINGSSPALTERNA XXVI 

PERIODEN 193 0 -39 (3) 

Hornsberg och dubbeldäckare 


även ta bort den vackra allen, som 
fanns på platsen. Sundahi anlitades 
även denna gång som arkitekt. Tolls 
Byggnads AB var entreprenör. 

Busshallen har vid några tillfällen 
fått tjäna andra ändamål än sitt 
egen tliga. En konsert år 1933 för 
nödlidande samlade en publik på 
omkring 6 000 personer. Stockholms 
Sångarförbund svarade för program
met. 600 sångare deltog under Bror 
Arrhenius ledning. Solist var ]ussi 
Björling, och Svea gardes musikkår 
medverkade . .vid ett annat tillfälle 
läste Anders de Wahl dikter där. 

Enstaka dubbeldäckare 

En intresserad kommunalman, ci
vilingenjör Paul Wretling, även någ
ra år styrelseledamot i spårvägsbola
get, pläderade i början av 30-talet 
för att man skulle införa dubbeldäc
kade bussar i Stockholm. 

Från SS meddelades, att garaget i 
Hornsberg var planerat med tanke på 
en sådan utveckling. När det gällde 
vissa slag av byggen, exempelvis via
dukter, såg man till, att de utfördes 
i lämplig höjd för denna buss typ. 

Det skulle givetvis vara tilltalande 
att kunna öka bussens kapacitet, utan 
att den skulle upptaga större utrym
me på gatan. Man var dock tveksam, 
om typen passade i Stockholm. Detta 
främst med hänsyn till våra snörika 
vintrar och branta backar. Av- och 
påstigning skulle ta längre tid. Kli
matet fordrade ett synnerligen solitt 
byggnadssätt, som skulle göra vag
narna mycket tunga. 

Dubbeldäcksbussen har dock inte 
varit alldeles okänd på Stockholms 
gator. Till funkisutställningen i 
Stockholm 193 o inköpte NK en stor 
dubbeldäckad Londonbuss med plats 
för 49 sittande passagerare. Sittplat
serna var stora och rymliga som få
töljer, ansåg man i pressen. Den tra
fikerade varuhusets huvuden tre vid 
Hamngatan och utställningen ute vid 
Källhagen och Djurgårdsbrunnsviken. 
NK:s kunder fick åka gratis mot att 
de visade inköpskvitto för dagen; be
loppet spelade ingen roll. 

• I april 193 o berä ttades i pressen, 
att spårvägschefen Gösta HelIgren, 
professor Henrik Kreuger och arki
tekten Eskil Sundahi hade återkom
mit från en studieresa rörande mo
derna garageanläggningar. Resan hade 
särskilt berört Berlin och Hamburg, 
där garage för 150-200 bussar fanns 
att studera. 

Då Stockholms Spårvägar började 
sin bussrörelse år 1925, bestod vagn
parken av 13 bussar. Under de när
maste åren ökade trafiken och antalet 
bussar kraftigt, vilket vållade svårig
heter för en tillfredsställande skötsel 
och reparation av vagnarna. Redan på 
ett tidigt stadium var man därför på 
det klara med nödvändigheten av egna 
garage- och verkstadsanläggningar. 

Man hade att välja på flera mind
re garage på spridda platser i staden 
eller en enda större anläggning. Med 
det första systemet skulle man vinna 
fördelen av minskat antal »döda kilo
meter», med det andra en snabbare 
och mera rationell skötsel av vagnar
na. Man stannade för ett förslag till 
en större central garageanläggning i 
Hornsberg på Kungsholmen, där en 
tomt omfattande cirka 30000 kvm 
seod till förfogande. Spårvägsbolaget 
hade då (1930) 110 bussar, men med 
uIlder året fullgjorda leveranser steg 

NK-bl/Hen gick l/1!läl/ning!årel 1930 mel/an N K:! huvudingång vid Hamngalan och 
ul!läl/ningen ule vid Käl/hagen 

A V ARKIVARIE STEN HOLMBERG 

antalet vid dess slut till 149. Vag
narna hade i medeltal 24 sittplatser 
och 17 ståplatser. 

Tidningarna trumpetade ut pro
jektet som någonting sjusärdeles 
märkligt. »]ä ttegarage», »världens 
största garagehall» hette det i rubriker 
och på löpsedlar. Den väldiga anlägg
ningen påstods bli enastående i Euro
pa. För att finna ett motstycke fick 
man bege sig till USA. 

Jussi sjöng i busshallen 

Anläggningen beräknades i sitt 
första utbyggnadsstadium för 250 
vagnar, varav 200 skulle hållas i dag
lig trafik. Arkitekt Sundahi gjorde 
ritningarna, och professor Kreuger 
svarade för konstruktionerna. Ren
görings- och justeringshallen var 125 
m lång och 15m bred, byggd för tre 
parallellgående bussfiler. Garagehal
len hade dimensionerna 135 X 55 m. 

Anläggningskostnaden för det för
sta byggnadsstadiet beräknades till 4 
mkr. För det slutliga utbyggandet 
en garageanläggning med plats för 
500 vagnar - kalkylerade man med 
en tilläggskostnad på 2,5 mkr. 

Tillbyggnaden beslöts 1938, och 
byggnadsarbetena påbörjades omedel
bart. Det var nödvändigt att röja un
dan koloniträdgårdarna i norr och 
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Btlssgaraget i Hornsberg i början på 19}0-talet 

Det var emellertid nära, att Stock
holm långt tidigare hade fått en dub
beldäckad buss. När norra Lidingö
banan byggdes 1907, köptes - även 
nu från England - en buss av detta 
slag. Vid besiktning visade den sig 
dock vara för tung för att kunna 
passera den skröpliga flottbron mel
lan Lidingö och fastlandet, för vilken 
sträcka den var anskaffad. För att 
åkdonet överhuvud skulle få använ
das, fick man bekväma sig till att 
ta bort alla takplatserna . Det var den
na buss, som, innan spårvägslinjen 
utdragits till Ropsten den I december 
1907, befordrade Lidingöpubliken 
från Ropsten till spårvägens dåva
rande ändpunkt i Värtan och omvänt. 
Den lilla trafiken var enligt mitt för
menande den enda regelbundna mo
torbusstrafik av uteslutande inner
stadskaraktär, som existerade i Stock
holm mellan åren 1899 och 1923. 

Debut för körriktningsvisare 

Den 16 ma j 19 3I var det premlar 
på körriktningsvisare på SS:s bussar. 
148 vagnar skulle utrustas med så
dana. 

Det under ombyggnad varande 
Norra Bantorget presenterades år 

1937 a v tidningarna som landets 
kommande största och modernaste 
busscentral. Var den prognosen verk
ligen riktig? Ett 3o-tal busslinjer 
skulle trafikera torget, vara vett 20
tal där skulle få sin ändstation. Ändå 
skulle det bli plats för gästande bus
sar. 

År 1938 omtalade Öiö Thor Lange, 
att spårvägsbolagets hela busspark 
skulle utrustas med en nykonstruerad 
utblåsningsapparat. Det gällde att 
finna på en lämplig dämpare vid ut
blåsningen. Sex olika typer hade pro
vats, och man hade stannat för en 
konstruktion, som inte bara dämpade 
utblåsningen utan även blandade upp 
gasen med en del luft. På så sätt kom 
gasen förtunnad ut i det fria. 

l en korrespondens våren 1938 till 
en huvudstadstidning från Ångerman
land berä ttas, att ett bussföretag där 
redan vid den tiden anställt några ' 
flickor som busskonduktörer. Linjen 
ifråga trafikerade sträckan Sollefteå
Docksta, som betyder dels Sveriges 
tjusigaste älvdal, dels dess vackraste 
kustparti. Flickorna hade 75 kr i 
månadslön (?), fyra ledighetsdagar i 
månaden och 14 dagars semester. l 
planerna ingick utbildning till förare. 

Innan spårvägen 1907 drogs fram till Ropsten uppehölls trafiken mellan denna plats och 
spårvägens ändptinkt vid Värtan med motorbllss 


