Mera från
Italien
AV ÖVERINSPEKTÖR
ERI K TENCBLAD

I min förra artikel hade vi hunn.it
så Jån:gt, att vä s1-ar1a,t från Genua på
väg till Turin. Det var på söndags
kv-ä IIen , sedan det mörk1l1at på,vil
ket innebar vissa risker ,p å grund av
de osäkra förhåHandena. utefter lands
vägarna. Det var dessutom inte til,l
låtet att köra med personbilar på
söndagarna, men vi hade per telefon
via 6VetlJSk.a. konsuln i Genua fått pre
fektens löfte att åka. Något slkri,ftligt
på det fick vi emellertid inte, och ' så
gav vi oss iväg, heredda på att bli
hejdade och kvanhålJna av bypolisen
i någon gudsförgäten. vrå bland ber
gen. Men det gick bra, och vi 'k{)l!11
fram oantastade.
I Turin besökte vi Fiats väldiga an
läggningar, kända och välkända värl
den runt. Fabrikerna hade bombats
svårt under kriget. Bland annat flög
ju engelsmännen ofta ned över
Schweiz med sina armador och anföll
då främst Turin och MilaJtlo, huvud
orterna för den omfattande <italienska
krigsindustrin. Man hade emellertid
Iyakats iståndsätta det mesta av SIka
dorna och hade nu omkring 80 000
man i arbete, ,f rämst på att sätta i
5<tånd !krigsskadade fordon av o!i.ka
slag. Dessutom tillverkades en del
bilar åt UNRRA. Man hade inga le
dade hussar på programmet, förklar
ligt nog med hänsyn till drivmedels
situationen, men däremot en 18 meter
lång ledad trådbuss av i huvudsak

En ledad spårvagn

samma typ som ROl1l!bussen. Vi prov
körde ett modeHexempl<ir i de branta
badkama kring Turin, ooh den gick
ypperligt.
.
Vi giak ookså .p å en ,rundvandring
hos Turins spårvägar, där man t y
värrmte Ihade några erfarenheter av
de långa ledbuss-arna. Det som impo
nerade :me5<t på oss var en förnämlig
anläggning för banavdelningen bestå
ende av dels ett stort banförråd med
traverser och lastbryggor och andJf3.
moderoo effektiva anordningar samt
en banvef\kstad med behöV'liga maski
ner, inrymd i en ljus och trevlig bygg
nad. Sådana anläggningar är man ju
in.te boptskämd med här hemma, och
det var ~nte utan, att man greps av
ett stilla vemod vid tanken på de
skilda svårig;heter, S0111 Ihittills hindrat
oss att fårna,pk .till ett rationellt ord
nat banförråd på lämplig plats här i
Stoeklholm.

Trådbuss i rostfritt stål från Atlsaldoverken i Genua.
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Rom.

Följande morgon reste vi vidare till
Milaoo - en fåm på 2 timmar på en
god autoSltrada - dä.r de största möj
ligheterna. till vagl1'beställningar borde
förefinnas, ef.tersom man där hade de
stora ,{öretag.en AHa Romeo, Isotta
Fraschini och Breda att ~il'lgå. Vi
började genast underhandlingar med
AHa Romeo, ett känt namn på all
världens .racerbanor, och ikom .i . Ikon
taJ..1:med utomordentligt kunnigt ocih
intresserat folk Ä ven här var man
meM inställd på trådbuss-ar ooh skulle
förslagsrita på en ca 17 met'er ledad
trådbuss för omkring 120 passagerare,
av vilka åtminstone hälften på sitt
platser, samt med ett hjultryck avpas
sat fö.r svenska för:håll::tnden, dvs. ej
över 4 ton.
Vi ,fick sedan ,provköra, en för
nämlig ledOO trådlbus.s av AHa Ro
meos faJbrikat. Den var fernax,lig, över
20 meter lång och liksom Rombussen
ledad i såväl horisontell som ver6ka.J
led. Den hade mycket god ku,rvstig
ningsförmåga och tog 185 passage
rare, varaw 56 sittande. Inom parentes
bör kanske nämnas, att man får ta
pa~gerarsiffrorna
i Ide ritaJ.iel1S<ka
vagnarna med en viss reservwtion.
Italienarna är mindre än vi, och man
stuvar in dem betydligt hänsynslösa1'e
än hos oss, märkligt att &äga'. En
vagn, som rymmer 185 passagerare i
Italien torde knappast kunna räJknas
för mer än ISO hos oss.
Det fanns bara två exemplar till
verkade av denna typ, .och den 'hade
inte satts in i ,reguljär trafik ännu,
men hade gått i viss provdrift med
gottresultaJt elliligt vad man uppgav.
Det var ,e n mycket vacker vagn, vil
ket oC'k så torde ,framgå av bilden.
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Alfa Romeos ledade trådbuss i kurva. Den är nära 20 meter lång och tar 185 passagerare
enligt italiensk beräkning.
Milano Spårvägar har sedan 1941
haft 20 ledade trådbussar i traSk av
den mera stela typen med endast ver
tikal led. Det .fanns bara 13 kvar av
dem nu, sedan tyskarna plockat med
sig de övriga under kriget. De var
14,5 nr låiflga kunde ej göras
längre, då de ej voro ledade i hori
sontalled - och rymde 135 passage
rare, varav 45 sittande. Trwfiklednin
gen var ioke fullt nöjd med dem, de
hade den nackdelen ur säker1hetssyn
punkt, att de tog 1Stort utrymme i
svängarna, där förarna hade s.vårt att
hålla full kontroll över kömingen.
Den större trådJbussen med !ed såväl
horisontellt som vertikalt ansågs
bät1re på grund av sin goda kurv
tagningsförmåga.
Såväl i Rom som i Milamo hade
man treaxliga oledade trådbussar i
trafik, 12 meter långa: och rymmande
120 trafikanter.
Det var ont om hotellrum i Milano
och de.t stora Continental, där vi fick
bo tre man i ett ganska litet :rurn, var
till största delen ockuperat av
UNNRA, den ·i nternationella hjälp
organisationen. Man såg en del en
gelsk och amerikaook militär på ga
torna både i Rom och Milano, och det
körde omkring rätt många jeepar och
militärbila.r på ga10r och vägar, men
åtminstone av de yt1re åthävorna att
döma föreföU den allierade kontrollen
att försiggå u1an större friktioner.
Amerikanarna ha.r sänt över en hel
del italienättlingar, vilket naturligtvis
urnderlätta1 konta:kten med ·befolknin

gen, och det föreföll, som om de var
populärare än engelsmännen. Något
ifraterniserings.förbud som i Tysklarnd
fanns inte, 000 det är många italiens
!kor som gift sig med amerikaner eller
engelsmän under ockupationen.
För den, som varit i England nyli
gen och kommer tiH Italien, är det
ma1eriella överflöd, som Italien bju
der, utomordentligt förvånande. I
England, ett av segrarländerna, råder
inget överflöd vare sig på mat, klä
der, tobak eller annan nödtorft och
ännu mindre när det gäller lyxvaror.
I Italien åter kan man köpa vad man
vill utan någon som helst ransonering,
men man måste ha gott om pengar.
Affä-rerna är överfulla med eleganta
varor, i IivsmedeISlbutikerna odh på
res1'aurangerna kan man få aHa tänk
Ibara läckerheter, men det är mest ut
länn~'ngar från kapitalstarka. länder,
som tillsammans med inhemska svar
tabörshajar och arndra profitörer kan
ägna sig åt att leva livet på ett an
genämt sätt. Italienaren själv har som
regel ringa möjligheter att unna sig
någon ,lyx, han haT fullt upp med aU
söka hålla den värsta nöden för dör
ren. Inflationen är i full gång, och
Ii'l"ens köpkraft minSik-ar allt mer, lö
nerna räcker inte någonstans, och ar
hetslösheten är stor. Sam ett exempel
kan jag nämna, att en god men inga
[runda märkvärdig middag på en res
taurang kostade omkring l 000 Ii're
per person, vilket bör ses mot bak
grunden av att även en mycket 'högt
betald ämbetsman, exempelvis en by

råchef i statens tjänst, knap·p ast hal
mer än 10 000 lire i månaden. S:kall
han köpa sig eti par sko'r kosta!· det
honom 3000--4000 lire, och &kall
iha.ns fru köpa ett par strumpor få'!"
hon betala minst 1000 lire. Några
större mäjligJleter att förnya garde
roben finns så:lunda inte, man får
slita på vad man har och hoppas 'På
bä·t tre tider. På gatorna har tiggarna
börjat dyka: upp igen.
Sva'l"ta börsen florerar synnerligen
ogenerat. I arkaderna kri1lg Milano
domen kunde man inte gå många steg,
innan det kom fram någon luggsliten
privatdiskontör oah frågade, om vi
hade schweizerfranc att växla. Det
har iill och med gått så långt, att de
sva.rta växlingskurserna noteras 1 tid
ningarna. En svensk krona var offi
ciellt värd 65 lire under vår v.istelse
i Italien, men hade man det mest
gångba.ra mynltet, nämligen schwei
zerfra.nc, vilka f. ö. var svåra aH
komma över, kunde man få ända till
200 lire per franc = 85 öre i svenskt
mynt. Det är ganska förklarligt, att
Milano är översvämmat av schwei
zare, som reser ner över någon dag,
växlar in sina franc i lire ooh vand
ra.r runt i butikerna. Det är speciellt
siden- och lädervaror, som lookar med
förnämlriga ,k valiteter och utomor
dentligt låga priser. Man kan förstå,
att italienarna inie ser med någon
större glädje på den tra·fiken. Den

Affischer med vädjan om bidrag till det stora
återuppbyggnadslånet fanns ö'verallt. Här P./J
jätteaffisch på det fiirnämliga gamla Palazzo
municipale j Piacenza.

tillför visserligen landet välbehövlig
utländsk valuta, men till alltför hög
kurs, och tömmer varulagren undan
för undan.
Irta.lien är sålunda ett land med
bjärta motsittningar mella·n nöd och
överflöd. Hur den framtida utveck
lingen komm'er att gå är svårt att
förutspå, inte minst med tanke på lan
dets ömtåliga läge som skilje mellan
öst och väst. Vi fick, som jag tidiga,re
nämnt, ofta ett mycket gott intryok
av de industrier vi besökte, man såg
kanske inte så ljust på framtiden, men
man arbetade målmedvetet och ambit
iöst på att få igång driften igen efter
kriget, och det såg ut som om man
lyckats med detta i avsevärd utsträck
ning. Men de osäkra penningförhål
landena ocJh moaterialbristen liksom
även den politiska instabiliteten spred
en slagskugga över framtiden.
Vi mötte vänlighet och hjälpsam
het så gott som överallt, där vi drog
fram; fanns det någon ofrämlingstrött-

Interiör av Alfa Romeos ledade trådbuss. Genom grinden kan vagnen delas i två avdel
ningar, när två konduktörer användes.

ters färd till gränsstationen Chiasso,
där tåget till Ziiriah väntade. Det kän
des hårt alt efter vår forcerade indu
striresa inte få stanna ett par dagar
vid Comosjön, där det mig veterligt
vatoken görs spårvagnar, bussar eller
trådbussar.

Ett av bombningsresultaten i Yurin.

het så dolde man den väl. De italien
ska teknikerna gjorde allt för att vi
skuIJe få se så mycket som möjligt
0011 visade trots att valutaförhållan
dena och materialibristen gjorde leve
ransmöjligheterna ytterst p:roblema
tiska, stor,t intresse för "åra problem.
Under hela vår resa i nor·r a Italien
var del\: dåligt väder, kalLt, grå,tt och
dimmigt,
till
fullo
motsvarande
svenskit novemberväder. Men under '
vå.r sista 'fast i det sköna Como vid
gränsen tiU S chweiz, stack solen fram
och sopade undan dimman. Vi åt en
avskedslunoo tillsammans med vår
bEXJtchauffär - han talade bara itali
enska, så konversationen var en smula
bruten - och avtackade honom med
alla de goda italienska ord vi kunde
uppdriva för att han klarat oss väl
,behållna ur de 'betä,nkliga situationer
hans racertemperament försatt oss i.
Och sedan var det bara några minu-

Om Ziiriah med dess välskötta tra
fik är en hel del al\:t säga, men jag
ska bara i korthet beröra några detal
jer. Man har spårvagnar av samma
typ 's om vår nya innerstadsvagn CA 25)

Paradeplatz i Ziirich liknar rött mycket Stureplan.
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med fast kon<l<u~tör och trafikantcirku
1aJtion. De går i nwtsaJts till6tockihohns
vagnarna oHa med släpvagn tillkopp
lad. Intressant var att man använder
denna vagn1yp trots att taxan är en
differentierad zontaxa med wngrän
ser var 7D0----900 meter. Det är natur
J.igtvLs icke möjligt för <len fasta kon
duktören att alltid kontrollera, att tra
fikamterna ej åkt över zongränsen,
men man har ofta biljettJkontroll,
i1Jland civilkontroll, och tar ut en 3-4
dubbel tilläggsavgift av t j uvåkarna.
Om en notorisk tjuvåkare -b lir fast,
får han betala ett avsevärt skadestånd
för att undgå polisanmälan. Taxesy
stemet verkar rätt besvärligt, konduk
törernafår alltid fråga om resmålet
och maflkera detta på 'biljetten och
ofta också omstigningsplatsen.
Konro.·k.tledningen för trådbussdrif
ten är upphängd enEgt ett speciellt
system, utfört av den. scihweizisika, fir
man Kumler & Matter, s. k elastisk
upphängning, som möjliggö.r betydligt
sn<l!bba;re fart genom ,kurvorna än. vid
vår upphängning. Det kommer inom
kort att närmare studeras av specia
lister från SS ban- Qch byggna<lsav
delning.
Efter en och en halv dag i Ziirich

Goda väntskydd och Ziirichs motsvarighet till vår A 2s:a IItanfär celltralstationen i Zurich.

flög vi så hem över Frankfurt och
Köpenhamn. Hur resultatet av resan
kommer <litt bli är svårt att nu säga.
Ett par anbud har hittills inkommit
från Italien på spårvagnar och tråd
bussar - och det återstår att se, vad
som vidare kan komma. Att italie
narna kan bygga bra vagnar torde
nog vara säkert, svårare är att ordna

de ekonomiska mellanhavandena för
leveranserna. De mellanfolkliga af
färsfönbindelserna nu är som bekant
en enda härva av valuta- och c\ea
ringssvårigheter., och när det gäller
så påtagliga varor som bussar, går
det inte att få ned pr.iserna genom att
anlita den svarta börsen.

