
SpARVÄGSRÖRELSEN I TIDNINGSSPALTERNA 

PERIODEN 1920-1929(5) 

• I september 1920 meddelades från 
spårvägsbolaget, att en studiedelega
tion skulle sändas till USA. Till dele
gerade utsågs kapten Ernst Hjortz
berg och överingenjörerna G H Hult
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man och Gösta Lindman. 
Den förstnämnde behöver här ingen 

presentation. Hultman var överin
genjör vid gasverket och styrelseleda
mot i SS. Lindman hade tidigare vis
tats flera år i USA och även varit 
medlem av industriförbundets studie
delegation dit. Efter återkomsten till 
Sverige arbetade han hos ASEA och 
AEG och kom sedan till spårvägsbo
laget. Såvida vi kan döma, var Lind
man den förste med titeln överingen
jör i bolaget. År 1924 lämnade han 
SS för att överta en chefspost i Lin
köping. 

Vistelsen i USA omfattade tiden 
18/10-2/12 1920. Under resan be
söktes New York, Brooklyn, Newark, 
Buffalo, Chicago, Milwaukee, Seattle, 
San Francisco, Los Angeles, Salt Lake 
City, Kannes City, S:t Louis, Cleve
land, Philadelphia, Washington och 
Boston. Sammanlagt färdades man 
över 15 000 km och besökte 27 av 
USA:s stater. 

Vi har sett allt 

Delegationen studerade givetvis de 
olika städernas trafikförhållanden, be
sökte en mängd verkstäder och kon
fererade med många kapaciteter inom 
spårvägsfacket. »Jag tror mig med 
gott samvete kunna säga, att vi sett 
allt som varit att se med avseende på. 
spårvägsnyheterna.» (Lindman). 

Varje stad företrädde i regel olika 
vagntyper, dessutom skilde sig de 
tekniska förhållandena högst väsent
ligt i de olika staterna. Vad som syn
nerligen frapperade ifråga om trafi
ken var det sätt varpå vagnutrym
met utnyttjades. Vanligen var det 
för mera trafikerade sträckor avsett 
för 200 personer i ett tågsätt, dvs. 
100 i motorvagnen och 100 i slä p
vagnen, vilket i och för sig innebär, 
att vagnarna var mycket stora. Men 
under rusningstid tillvaratogs varje 
möjlighet till ståplats, så att man 
kunde räkna till 1 5 o passagerare i 
varje vagn. Ja, det förekom t. o. m. 
tågsä tt med 3 5 o passagerare. I vagnar 
som det i sådana fall var fråga om 
och bland en så stor mängd män
niskor, var det givetvis omöjligt för 
en konduktör att sköta avgiftsupptag
ningen på samma sätt som i Stock
holm. Därför befann sig konduktö
ren sittande eller stående i en slags 
bur på den ofantliga bakre plattfor
men och tog upp avgift av varje pas-
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sagerare vid pastlgningen. Trafikan
terna fick därefter passera genom 
vagnen och stiga av från främre 
plattformen. 

De tre resenärerna rapporterade en 
mängd av dem iakttagna omständig
heter, som skulle bearbetas för hem
maförhållanden. De ansåg exempelvis, 
:ltt vagnarna i fortsättningen borde 
konstrueras för att så mycket som 
möjligt öka antalet passagerare i för
hållande till vagnpersonalen. De 
tänkte sig komma därhän genom en 
kombination av större vagnar med 
fast konduktör och enmansvagnar. 
Ytterlinjerna skulle skiljas från stads
linjerna och byggas om för stora bre
da vagnar. 

I USA hade man gjort samma er
farenheter under krigstiden som i 
Europa. Omkostnaderna för driften, 
särskilt avlöningarna, hade stegrats 
ofantligt utan att man i regel haft 
möjlighet att genom att höja taxan 
kompensera utgiftsökningen. 

Amerikaresan inspirerade 

Som av ovanstående skildring fram
går, hör de av spårvägsbolaget under 
tidigare 20-talet bedrivna experimen
ten med enmansspårvagnar direkt 
samman med Amerikaresan. 

Från amerikanskt håll hade visserli
gen tidigare i Stockholm under USA:s 
export-drive efter första världskriget 
propagerats för enmansvagnar för 
spårvägsrörelsen, men på grund av 
överdrifterna i framställningen före
ställer vi oss, att effekten var ringa. 

Firman Brill i Philadelphia lanse
rade en enmansvagn, som enligt re
klamen »alldeles ofelbart» skulle med
föra 40 % besparing i utgifterna. Det 
var dock en vagntyp som inte gick 
att använda i Stockholm utan dyr
bara ändringar. 

Man hade även mycket gott att 
säga om The Biney Safety ear. Vid 
förfall av föraren-konduktören stan
nade genast vagnen, varvid passage
rarna kunde lämna den. Ä ven i detta 
fall var 40 % besparing självklar. 
»Betalning vid påstigandet framifrån. 
I denna anordning ligger hela hemlig
heten med kostnads besparingen inne
sluten.» 

Det var också fråga om en vagn av 
PeterWitt-typen, som våra delegerade 
även lade märke till under sin resa. 
Påstigningen skedde framifrån för 
100 personer. I en avbalkning mitt i 
vagnen fanns en plats för konduktö
ren. Avstigningspia tsen var placerad 
framför denne. Ingen, som inte er
lagt avgift, påstods kunna lämna 
vagnen. 

Den 26 april 1923 började på linje 
II (Värtan-Stureplan-Mariebergs
gatan) de med stort intresse motsed
da försöken med enmansspårvagnar. 
Efter några veckor överfördes emel
lertid försöket till Ringlinjen. 

Under rusningstid betjänades allt
jämt vagnarna på vanligt sätt av två 
funktionärer. Efter kl. 9.00 intill 
I5 .oo-tiden och efter kl. 19.00 sköt
tes de aven man. Ingången var på 
främre plattformen, den bakre var 
helt avstängd. Man kom ut och in ge
nom olika dörrar på den främre, och 
avgiften skulle erläggas vid påstigan
det. 

Försöket kritiserades hårt 
Hur lyckades försöket? Redan den 

18 maj skreven mot SS vänligt sin
nad tidning, att experimentet måste 
betraktas som fullkomligt misslyckat. 

Orsakerna var flera. Publiken var, 
synnerligen milt uttryckt, oförståen
de. När en manlig passagerare kom på 
vagnen och genast krävdes på avgif
ten, kunde han bli tvärilsk och börja 
gräla. Och damerna! Det var ofta ett 
helt företag att öppna väskorna, leta 
fram portmonnän och så kanske 
t. o. m. komma stickande med en tia 
och ett »snälla konduktörn jag behö
ver växel, var snäll att ge mig till
baka på den här». Det förekom för
seningar upp till 25 min. 

Personalen var på sina håll motvil
lig, och det som berättas därom är 
inte tilltalande. Det går dock allt
jämt bland oss en eller annan person, 
som i sin tjänst på enmansvagnarna 
ådagalade ett berömvärt intresse för 
att få systemet att slå igenom. 

Stora svårigheter uppstod även ge
nom att flera linjer skulle fram på 
samma spår. 

Redan i juni 1923 hade man hos 
bolaget kommit till den uppfattning
en, att dagtrafiken med enmansspår
vagnar inte var genomförbar. Där
emot var de väl lämpade i nattrafik. 
För denna iordningställdes ett 20-tal 
vagnar, de minsta motorvagnarna an
sågs tillräckligt stora. Enligt ÖÄ:s 
åläggande försågs enmansvagnarna 
med nödbroms för att passagerarna 
skulle kunna stoppa vagnen, om den 
ensamma funktionären inte kunde 
fullgöra sin tjänst. 

Nattrafiken med enmansspårvag
nar började den 24 okt. 1923. Den 
blev långvarigare än dagtrafiken, ty 
den upphörde inte förrän den 2 sept. 
1938, då motorbussar trädde i stället. 
Men så kom krig och oljebrist, och 
den 9 sept. 1939 var man glad att 
åter kunna disponera spårvagnar för 
detta slag av trafik. 


