
Vi reste till Italien 

AV ÖVERINSPEKTÖR E 

En delegation från SS reste till 
Italien i november I946. Det var di
rektör Åström, överingenjör Larsen 
och undertecknad, som med flyg for 
från Stockholm den I7 november över 
Geneve till Rom. Enligt programmet 
skulle vi ha startat dagen före, men 
det var för dimmigt på Bromma, så 
vi blev en dag försenade. Meningen 
var att vi skulle mellanlandat i Frank
furt, men sedan vi kretsat en timme 
över staden, meddelade det amerikan
ska militärkommandot den bistra ny
heten, att vi inte kunde räkna med 
landning förrän om tre timmar. Det 
låg minst tio maskiner och kretsade 
på olika höjd och väntade på .land
ningstillstånd. Det var ingenting an
nat att göra än att fortsätta till Ge
neve, där nattuppehåll skulle göras, 
men det var onekligen harmligt för de 
passagerare, som skulle stigit av i 
Frankfurt. Det gick ju inte att kliva 
av med fallskärm! 

Från Geneve startade vi tidigt på 
morgonen ooh hade en underbar färd 
i gott väder över Sydalperna ned mot 

nar för trafiken på linje 8 utrus
tade med den nya bromsen, och 
antalet har sedan ytterligare 
ökat, i den mån vagnar kunnet.t 
avställas för komplettering. 

Erfarenheterna från de vag
Ilar, som hittills varit i tjänst, ha 
varit goda. Dessbättre har endast 
ett fall förekommit, där säker
hetsbromsen kommit till använd
ning med anledning av ett kont
roller fel. 

TENGBLAD 

Skiss av bilresan genom Italien. Rom-Milano-Padua

Venedig-Genua- Turin-Milano-Chiasso (vid gränsen till 


Schweiz). 


Genua oah vidare efter den italien
ska västkusten mot Rom, dit vi kom 
på förmiddagen. Planet sänkte sig 
mot staden på de sju kullarna, vi kom 
in över kampagnan med akvedukter
nas brungråa arkadlängor och såg 
Peterskyrkans ,kupol höja sig över 
husmassorna. Vi var framme vid 
Urbs, utgångsptmkten för vår ita
lienska odysse. 

Innan jag går vidare skall jag 
tala litet om ändamålet med resan. 
På grund av alla förseningar, som 
drabbat leveranserna av de av SS 
beställda hussarna oah tråd'bussarna 
och inför ovissheten om framtida le
veransmöjligheter hade bolagets sty
relse beslutat undersöka, om vagnar 
kunde erhållas med kort varsel från 
ut>ländska leverantörer för att den 
tryckta trafiksituationen i Stockholm 
skulle kunna lättas upp så snabbt som 
möjligt. Rekognosceringar hade givit 
vid handen, att man knapopast kunde 
tänka sig någon snaJbbleverans från 
annat håll än Italien, där man trots 
kriget syntes ha kommit igång för
vånansvärt s n a:bbt inom automobil
industrin. Den har ju alltid intagit 
en rangställning, namn som Fiat, Alfa 
Romeo, Lancia, Isotta Frasahini har 
förnämligt renomme jorden runt. Vi 
visste också - mest från fackpressen 
- att man prövat sig fram ·på nya 
vägar, främst vad gäller större vagn
typer, ledande spårvagnar och bussar, 
rymmande ungefär dubbelt så många 
passagerare som en vanlig vagn. Re
san skulle alltså ge tillfälle dels til! 
närmare kontakt med· fabrikerna och 
dels ~ill studium av de nya vagnty
perna. 

Programmet för de tio dagarnas 

vistelse i ltal'ien var hårt pressat och 
blev inte bättre av den försening vi 
råkade ut .för vid starten. Hemrese
dagen gick nämligen inte att flytta 
fram. Vi ,fick ta igen den förlorade 
dagen genom att använda en söndag 
till underhandlingar och studier vid 
AnsaldofaJb,rikerna i Genua, där man 
vänligt ställde sig till förfogande, 
ehuru med lätt beslöjad förvåning 
över nordbornas arbetstakt. 

Det fanns inga flygförbindelser. 
civilflyget hade inte alls kommit 
igång. Man kunde resa med järnväg, 
om man var 'beredd på trängsel, för
seningar och inställda förbindelser, 
alltså om man !hade mycket gott om 
t·id och tålamod. Vi hade i varje fall 
inte gott om tid 000 lyckades till vår 
stora glädje få tillgång till en bil för 
våra fortsatta· resor. Huruvida vi 
skulle kunna hålla tidtabellen berodde 
på om vi kunde få köpa bensin, om 
vägarna s-kulle visa sig framkomliga 
odh om vi skulle klara oss ifrån att 
bli hejdade och plundrade av de för
domsfria gangsterIigor, som enligt 
vad man uppmuntrande talade om för 
oss, här och var ägnade sig åt denna 
givande sport. Bensinen var oeJ1hört 
svår att komma över och fick köpas 
svarb. Den var billigast i närheten av 
de stora allierade militärförläggnin
garna och steg i pris katastrofalt när 
vi kom till fredliga nejder. Ett par 
kronor litern ansågs inte som något 
opris. 

Rom, silidernas stad, där alla spår
vagnar och bussar 'buro det ärorika, 
romerska emblemet »SPQR» .på 
vagnsidan har gått ur kriget utan 
några större bombskador. I jämförelse 
med de tyska, engelska eller västryska 



städerna måsbe de italienska städerna 
,ha sluppit undan för gott 

vilket dock inte hindrar, att 
oersättliga 

konstverk förstörts. exempelvis 
rens och Pisa. De mest 
bombskadorna såg vi i Genua, som på 
grund av sin militära betydelse varit 
utsatt för många anfalL 

Trafiken i Rom ,bar krisens tecken 
grad. Överfulla och 

folk hängande fotsteg oCih 
var man över huvud taget 

kunde klamra sig fast. Det skar en i 
att se barnungar i 6--10 års

åldern klänga på buffertarna mellan 
vagnar i full gång. De~ händer också 

och 
bussarna 
:sar, utan man har satt in 

lastbilar l 

där folk åker hoppressade som sardi
flaket,som försetts med trä
skärmade av säckväv. De an

ses troligen med rätta som ri
men man är tacksam för dem 

i alla fall, ty avstånden är Och 
större förhoppningar om snar 

bättring har man inte i jämförelse 
med de kanske inte fullt så svåra för
hållandena i Stockholm, där man 
dock skönjer en ljusning vid horison
ten inom de närmaste åren ty den 
ekonomiska situationen är minst sagt 

och de .fordon, som kan fram
ställas inom landet, 
till övervägande del till utlandet. Men 
av vad vi kunde se var humöret gott, 
oeih man var vänliga mot varann, sär
skilt om det var 51l1å,barn med. Italie
naren är barnkär som få. 

Materialsituationen var 
alla man ;hade ont om 
par, gummi och bensin. ,bussar 
fanns inte i trafik, endast tJrådbussar 
och detta med stor svårighet grund 
av gummi'bri.sten. Den stora ledade Ledad trådbuss i ROHl. Den iir 18,3 ni 

som vi farit ned för att 
i en vagnhall 

Det var 
m lång, 
IOS stå

r50 personer. 
förhållande till 

man 
att få in så myc

i vagnarna och 
andra hand till bekvämligheten. 

exponent för 
som byggts här 

och var i Italien, Karosseriet hade le-

och en 
av två delar, 

vardera utrustad med en drivmotor. 
De båda är förbUlldna 
med varandra genom en kulled, som j 

kurvor och vid j vägbanan 
l alla 

, en mera avancerad kon
struktion än vad man haft tidigare på 

ledbussarna vilka endast varit ledade i 
vertikalplanet. De främre och bakre 
hjulparen är fö rJbundna med 
så att Mda vrids vid styr-

vid 
nom kurva noga mittaxe1ns 

fordonet ej kräver mer ut
rymme an buss. 

stora 
väl genom kur

vorna. 
Karosseriet 

med ännu en konduktör .för att de 
skall 

over 

för de 

och man 
måste sålulH:1a räkna 'kon
struera man inte 
vill framtida 

av 
\'ar emellertid 

tressant och bör kunna 
förortstrafik. Den bör då kunna 
ras \till en bekväm vagn med stor 
s-ittplatsprocent detta iiven för att 
man skall få ned 

låtlg, 2,49 11l IJred och lar 150 passagerare. 

I 



per framföras också på trånga leder, 
Den kräver naturligt nog stora håll
plats- och ändstations utrymmen, men 
särskilt de senare måste tyvärr be
tecknas som ytterJigt tunnsådda ·j 
Stockholms centralare delar. 

Man visade också några dies.elelek
triska trådbussar, som införts före 
kriget, då man använde dem i de 
gamla delarna av Rom, där spårvag
narna inte fick vara kvar på grund 
av luftledningarna, som inte gick bra 
i'hop med de antika ruinerna. Man 
kunde då använda dessa bussar som 
trådbussar utanför det inre stadsom
rådet ooh som bussar inom detsamma. 
De var emellertid alltför tunga och 
numera har man inför trycket av kri
sen dragit trådbussledningar Ihär och 
v<J.r även inom de mera :känsliga 
stadspartierna. 

Någon nämnvärd tid för ,kultur
historiskaexkursioner fick vi inte, 
men några eftermiddagstimmar sista 
dagen ägnades åt en rundvandring i 
det anti.ka Rom. Den slutade med aU 
vi i skymningen följde den gamla 
aurelianska stadsmuren förbi Villa 
Medici upp mot Pincios lummiga 'höj
der, varifrån vi länge 'b lickade ut 
över den eviga staden. Den låg in
höljd i kvällsdi·set med Peterskyrkans 
mäktiga kupol som en overklig men. 
överväldigande siLhuett i bakgrunden. 
Men vi försummade tyvärr att gå till 
Fontana di Trevi och offra en soldo, 
som man bör göra om man vill vara 
säker om att .få återkomma till Rom. 

Torsdagen den 21 november reste 
"i i den tidiga morgollväkten ut från 
Rom genom POI'ta del Popolo och vi
dare nordvästut över kampagnan samt 

lnteriö'r av Roms ledade trådbuss. Fotot är taget från en plats strax franiför påstignings
dörrelI. Till höger syns den permallenta fasta konduktörsplatsen. Mitt emot denna är ordnat 

för en reservkonduktö'r under högtrafiktid. 

över ett tusen meter högt 'bergpass 
ned mot Civitavechia, en åldrig hamn
stad till Rom. Där träffade vi den 
stora autostrada, Via i\iUrielia, som 
går efter västkusten upp mot Genua. 
I strålande ·sol gick färden efter Me
delha vet till Livorno, vidare över 
Pisa och i skymningen nåddes de 
första serpentinslingorna på uppvä
gen till ett bergspass över Appeniner
na. Vår bil var en stor Alfa Romeo, 
som åt kilometer som en häst slukar 
havr.e, och vid ratten satt en italiensk 
chaufför, som ytterst motvilligt såg 

hastighetsmätarens nål sjunka under 
Ioo-kilometerstrecket. Han var utom
ordentligt .sk,icklig och djärv och som 
alla sydlänningar tjusad av fartdj ä
vulen. I :början hukade vi oss, när 
han smet emellan mötande vagnar 
med några centimeter tillgodo ·på 
varje sida, men man vänjer sig vid 
allt och vid s lutet av vår rundresa 
fann vi oss rätt väl vid den snabba 
takten. Jag kan nämna, att under hela 
vår färd kors och tvärs genom Italien 
hände det inte en enda gång, att nå
gon annan bil körde om oss. Vi punk
terade två gånger, men dessbättre var 
det en 'bahing båda gångerna . 

Det skymde alltmer över bergs'pas
set, det blev mörkt och dimmigt, men 
det g ick snabbt ooh med gnisslande 
bromsar genom serpentinerna. Vi 
mötte ideligen stora väldiga lastbilar, 
som dök upp ur dimman med lyktor 
runt hela fronten , således även på ta
ket och sidorna, varigenom man myc
ket bra kunde bedöma fordon ets ut
rymmes'behov på vägbar.an. 

Vi kom fram till Milano på kvällen 
och fortsatte tidigt föl jande dag till 
Padua över den ändlösa lombardiska 
slätten med dess enformiga rader av 
mullbärsträd. Färden gick till stor del 
på en mycket god autostrada, som inte 
hade några vägkorsningar i plan. Den 
hade i likhet med åtskilliga andra dy
lika vägar anlagts av ett en-skilt bo
lag, som tog upp avgift av trafiken 

Så bör ser det Jlt iUlIti vagnen över ledparliet på ell ledad buss. Det filll1S fyra sittplatser med belopp, som varierade efter väg
på dm förs~iutbara runda p/af/forn,CI/. sträckans längd. Här oDh var på vä

http:v�gbar.an


En egendomlig vagnkombination på Roms gator. Dflbbcldäckad Vd Aström och iiiiiv Larsen i samspråk med ingenjör Silvestri, 
motorvagn och. enkeldäckad släpvagn. På dm sista har ett parfri teknisk chef vid Roms kommunala trq[ikjiiretag. FOlot är tagee vid 
passagerare placerat sig längst bak utom räckhåll fiir konduktiirel1s en av vagnhallarna och i bakgrunden ser man landfästena aven 

inkasseringssträvanden. 

garna träffade man på spår av kriget 
i form av s·prängda broar, och då fick 
trafiken krångla sig fram över pro- , 
visoriska broar med smala ooh dåliga 
tillfartsvägar, vilket medförde avse
värda förseningar. 

I Padua förhandlade vi med vagn
fabriken Stanga om leverans av i 
första hand ledade trådbussar och 
eventuelH även av ledade spårvagnar, 
av vilka man hade en del under ar
bete. Det var Stanga, som gjort Roms 
ledade bussar och spårvagnar. Besö
ket resulterade i att fabriken snahbt 
skulle inkomma med anbud till SS. 

Det var ont om hotellrum i Padua, 
så vi låg över natten i Venedig, där 
vi hann med en liten rundvandring på 
Markusplatsen på kvällen. Vi tömde 
också ett glas till ära for den nya 
Strömbron som samma dag hade öpp
nats för trafik hemma i Stockholm. 

Påföljade dag gick till stor del åt 
för färden till Genua. Svårigheterna 
att skaffa bensin före avfärden var 
ganska stora, men vi lyckades till slut 
genom förmedling av portierer och 
bärare få köpa 30 liter till ett för säl
jaren säkerligen förmånligt pris. Väd
ret :hade på förmiddagen varit ganska 
disigt, men solen sken härligt, när vi 
på kvällen närmade oss Genua på en 
,synnerligen förnämlig serpentinstrada, 
där man på sina håll endast bristfälligt 
lyckats övermåla de numera inoppor
tuna väggdeviserna till Mussolinis 
ära. 

gammal romersk valvbro, som är i bruk än i dag. 

Som jag tidigare nämnt 'hade Genua 
blivit ganska utsatt för bombning un
der kriget och man såg, särskilt i 
centrum, skadade hus överallt. Men 
novembersolen sken härligt, det var 
varmt och ljuvligt och vattnet i Me
delhavet var över 20 ° , lagom för ett 
'bad, som vi dock inte hade tid med, 
ty vi började redan tidigt på söndag6
morgonen våra överläggningar med 
representanter för Ansaidoverken, 
som hade stora fabriker i Genua. An
saldo hade under kriget haft en ar
betarstyrka på 70000 man i sina nio 
fabriker, där man gjorde lok, järn
vägsvagnar, flygmotorer och andra 
krig'sviktiga ting, men hade nu om
kring 40000, Vi såg bl. a. en mycket 
vacker trådbuss med karosseriet 
rostfritt stål och fick ett mycket gott 
intryck såväl av företaget som av dess 
ledning. Underhandlingarna resultera
de även här i att man skulle komma 
in med anbud på bussar och trådbus
sar. Arbetskraft var det gott om, det 
råder som bekant rätt stor arbetslös
het i Italien, men materialfrågan var 
det svårare med, och man framkas
tade såväl ,här som på andra håll an
tydningar om att det inte 'vore så 
illa, om hjälp med råmaterial kunde 
erhållas från Sverige. 

I Genua hade man en del moderna, 
mycket vackra spårvagnar av samma 
typ som vår nya innerstadsvagn. Man 
hade ursprungligen haft 100 sådana, 
som togs i tra,fik åren 1938-39, men 

sannolikt hade ty,skarna här som på 
andra håll' i Italien lagt beslag på en 
hel del av vagnparken och då natur
ligtvis tagit med sig det bästa. 

På söndagskvällen lämnade VI 

Genua och reste till Turin, där Fiat 
har sina fabriker. I en följande arti
kel skall jag tala litet om våra fort
satta öden och dessutom söka ge en 
in'blick i de allmänna förhållandena i 
Italien under nuvarande ganska labila 
tider. 

jämfiirt med ledbussen var »Camionectem> 
enkel och flärdfri: en lastbil, nå.s:ra träbänkar 
och litet säckväv. Man stuvade in passage
rarna betydligt tätare än i mustangerna, och 

det hela såg ganska vådligt ut. 


