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Det är inte varje dag som 
markpersonalen på Bromma flyg
plats kan förse bagaget med en 
sån här adresslapp, där ABA:s 
vitvingade örn blickar ut mot 
ordet Moskva. Ceremonin va r 
upptakten till vår spännande, 
roliga och givand·e studieresa 
till Moskvametron, och det var 
med stora fö rväntni ngar - de 
där icke skulle komma på skam 
-- som studiedelegationen vic! 
halv 9-tiden på morgonen följde 
efter väskorna in i den fyrmoto
riga flygjätten T om, tidiga re en 
amerikansk flygande fästning. 

Planet lyfte i strålande väder 
och styrde ut mot Östersjön över 
Södertälje och LandsOl-~. Genom 
det vita ulliga molntäcket skym
tade då och då havet, man fick 
känning av Fårön och kom så 
småningom in över Rigabukten 
och passerade över Riga in mot 
det väldiga fastlandet. Det blev 
en oavbruten följd av mäktiga 
skogs- och myrma rker, d ~ir be
byggelse och vägar var sällsynta. 
Det är ju inte så länge sedan 
våldsamma strider böljade fram 
genom dessa trakter, men man 
märker föga av det från luften , 
det ä r egendomligt hur osårbart 
ett sådant landskap ~ir . Det är 
bara vid de sparsamt förekom
mande vägknutarna och järnvä
ga rna som man ser idylliska små 
spegeldammar vattenfyllda 
bombkratrar - som ger en före
ställning· om m~lnni skan s blyg
samma möjligheter att nämnvärt 
ändra naturens amikte. 
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Vädret blir sämre, och planet 
går ner på lägre höjd. Det blir 
mer bebyggelse, och så småning
om pekar järnvägar och stora 
landsväga r fram mot en stor
stad. En blick på klockan vi sar, 
att vi närmar oss Moskva, om 
den beräknade flygtiden ha r hål
lits. Och det visar sig riktigt 
Efter en vid sväng, som ger oss 
tillfälle till en första orientering 
över Moskva, landar planet vid 
en militäraerodrom i nordvästra 
delen av staden efter en flygtid 
av n~i stan på minutencle utlova
de 41 1~ ti mmarna. Och så va r 
det bara att med en st illa tanke 
på Phileas Fogg flytta fram sin 

Av överinspektör 

ERIK TENGBLAD 

klocka två timmar till rysk tid, 
under det man konstaterar att 
det var ett par sä rdeles ange
näma timma r, som slarvats bort. 

Sedan vi tackat Toms besätt
ning med den nyblivna dubbel
milj onä ren kapten Lindow I 

spetsen för den förnämliga non
stoptu ren och önskat stewarten 
lycka till, när han om ytterli
gare några timmar skall gå på 
bio hemma i Stockholm - han 
hade beställt biljetter på mo rgo
nen - hälsade vi på mini ster 
Söderblom, som till sammans med 
några av legationspersonalen 
äl skvärt kommit oss till mötes 
vid flygplatsen. Och så res te vi 

Delegatitli1en vid avIärdefl från Brol/1ma. Fr. IJ. Le byråingenjör Gyldellstein (Gatu
kontoret), överinspektör Teflgblad, Verkst. dir. Aströl11, byråingenjijr SaI11UISOfl, civi/
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Gorkigatml i Moskvas Ce/1tnill1 . Lägg 1I1ärke till dCIl vå"ldi.~a gatl/breddell . Sedall delllla 
bild togs har 1,11sen vid den bortre deIelI all gatall flyttats eller rivits. 

~å småningom In mot Moskva. 
medan T om lyfte i västerled, 

Detta hände lördagen den 8 
september. På söndagen togs vi 
om hand av svenska legationen 
och fick under minister Söder
blom" ciceronskap resa omkring 
i bil såväl i själva den inre sta
den som i förorterna, Det var en 
utomordentligt intressant resa 
och den gav oss en värdefull 
överblick över Moskva, Sovjet
rysslands hu vudstad och största 
stad. som seda n förra världskri
get mer än fyrdubbl at sin be
folkning och som nu räknar 
över 5 miljoner invånare . Det 
första intrycket, som sedan yt
terligare befästes, var att stads
bilden karakteriseras aven fan
tasti sk hlandning av öster- oc h 
västerland. Man såg impone
rande funkishus i jättefo rmat. 
kateuraler och klos ter, som med 
sina otaliga lökkupoler minde 
om kyrkans storhetstid, vackra 
gamla adelspalats, väldiga fab
rikskomplex, bostadshus av se
kebki fte styp och enkla träbygg
nader av den i Ryssland van
liga typeil med liggande timmer . 
Och så medelpunkten för det 
hela , Kreml med sina ky rkor och 
palats, ligg'ande oåtkomligt, mys
ti"kt. strängt bevakat bakom sin 

20 meter höga, bruna, torn
prydda mur. 

Ett besök i en vacker gammal 
kyrka invid några slotts ruiner 
uta nför staden ingick också i 
programmet. Mässan pågick som 
bäs t och sjöngs kl ock rent och 
vackert :lV menigheten i växel
sång med prästen . Rökel sekaren 
svängdes, och församlingen 
nästan uteslutande kvinnor 
ko rsade sig oupphörligt. Guds
tj änsten gj o rde ett mycket starkt 
intryck på oss oc h vittnade i sin 
mån om att religionen åter bör
jar komma till heders, Vi fick 

också se ett barndop, där ett tio
tal ungar i varierande åldrar 
döptes enligt en ålderdomlig och 
säregen ritual. En tyvä rr alltför 
snabb rundvandring i det be
römda Tretyakovgalleriet, där 
bl. a. ett stort antal av Repins 
fö rnämsta målninga r hänger, 
samt en genomgång a v L eo 
Tol stoys bostadshus, där allt 
kvarstod orubbat sedan den tid 
han bodde där , avslutade vår 
förnämliga sightseeingtur. 

Dagen därpå började arbetet. 
På metrons kontor ordnades en 
överläggning, där vi fick träffa 
företagets chef, Nikolajev, som 
va r iförd uniform med general
majors gradbeteckning. Han ha
de med sig sin ställfö reträda re, 
en kvinnlig befattningshavare. 
som likaså ha de generalmajors 
grad, samt företagets överi ngen
jör med överstegrad. Det var i 
det sa;nmanhanget frapperande. 
hur kvinnor använda :,; till de mest 
ski ft ande befattninga r ; där hade 
man tydligen inga hämningar. 
Vid de överläggningar vi hade 
med metroledningen var SO I11 

regel någon kvinnli g befattnings
hava re av betydenhet med och i 
gatuvimlet såg man exempelvi s 
kvinnliga traf ikpoliser, spår
vagnsföra re, buss- och tråd buss
förare, metroförare, grova rbe-

Stora operan vid S/lerdlollplatsell. 
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ta re vid byggen och gatuarbeten 
samt kvinnliga officerare och 
soldater, nästan alltid med nå
gon krigsdekoration. Det är na
turligtvis här som på så många 
andra håll i världen kriget som 
fört fram kvinnorna i så stor 
utsträckning till dessa typiskt 
manliga befattningar, men det 
verkar, som om man i Ryssland 
skulle ta denna jämställighet 
ovanligt naturligt och självfallet. 
Särskilt minns vi den lilla tråd
bussförarflicka, som vi icke utan 
en viss häpnad såg klättra upp 
på busstaket med en skiftnyckel 
i handen, vira linorna om ström
avtagarna och lägga sig på ma
gen ~: over denna improviserade 
bryg'ga samt elegant balanseran

" 
de byta ,~ol i den ena glidskon. 
Det var ~tyyt gjort. 

Våra öve rläggningar med 

13 2 

metroledningen försvårades i 
viss mån genom att tolk måste 
användas, då ingen av värdarna 
talade annat än ryska . Vi fick 
dock en god orientering över 
metrons organisation och om
fattning sa'-:1t över framtids
planerna. Så småningom blev 
det också tillfälle att närmare 
bese och diskutera de för oss 
aktuella detaljerna beträffande 
trafiken, vagnarna, ban- och sig
nalanläggningen samt icke minst 
stationsutformningen . Dessutom 
fick delegationens byggnadsex
perter möjligheter att studera 
anläggandet aven ny metro
linje, där arbetet bedrevs med 
all kraft och där enligt uppgift 
omkring 24000 personer var 
sysselsatta, däribland många 
kvinnor. 

Moskvas metro har tidigare 

beskrivits i Spårväg och Buss 
- nr 1 1945 - och de uppgif
ter, hämtade ur olika utländska 
tidskrifter, som då framlades, 
visade sig nu, nä r de kontrolle
rades på platsen, stämma i allt 
väsentligt. Jag skall därför inte 
här komma med några upprep
ningar utan endast lämna en del 
kompletteringar. 

Man kan då först helt all
mänt konstatera, att metron är 
den väldiga stadens livsnerv, av 
vi talaste betydelse för dess be
stånd och utveckling. Det är en 
imponerande trafikmaskin, som 
består av tre diametrala linjer, 
vilka korsa varandra i centrum 
i närheten av Revolutionsplatsen. 
Den har sedan I935 utbyggts 
successivt och omfattar nu 40 km 
dubbelspår med 25 stationer, alla 
med en synnerligen förnämlig 
arkitektonisk utformning, varje 
station olik de övriga. De är som 
regel marmortäckta. 22 olika sor
ters marmor har använts, och det 
har gått åt 70000 m2 av det ädla 
materialet. 

Metron ombesörjer nu 30 ro 
av lokaltrafiken i Moskva, vilket 
betyder bortåt 600 miljoner re
sor årligen, en imposant siffra 
för de tre linjerna, om man vet 
att Stockholms samtliga spår
vägs-, buss- och trådbusslinjer 
befordrar omkring 250 miljoner 
personer. Hade metron inte fun
nits, skulle stadens våldsamma 
befolkningsökning inte varit 
möjlig, och den utnyttjas od<så 
till bristningsgränsen. Trängseln 
i tågen, i rulltrappor och spär
rar är fantastisk under rusnings
tiderna , Har man kommit in 
bland dem, som står och väntar 
för att kasta sig in i en metro
vagn, och möjligen skulle ångra 
sig och vilja vända, har man 
inte den minsta chans härtill. 
Man förs framåt antingen man 
vill det eller inte och står inom 
ett ögonblick inne i vagnen, åt
skilligt sammanpressad och und
rar, hur man skall bära sig åt 



för att komma av igen vid res
målet. Men det hela såg dock 
ut att flyta bra, alla tog träng
seln med jämnmod och gott ge
myt vad vi kunde se, och trafik
säkerheten syntes inte lämna nå
got övrigt att önska. Men den i 
Stockholm sporadiskt förekom
mande trafikanten av typen 
kärringen mot strömmen, han 
som inte vill gå fram i vagnen, 
skulle haft mycket stora svårig
heter att göra sig gällande här. 

Det är enhetstaxa på metron. 
Avgiften är 40 kopek - på Y t
nätet kostar buss resan 20 kopek 
och spårvagnsresan IS - och 
det finns för närvarande inga 
månads- eller veckokort, bara 
biljetthäften om 20 biljetter till 
8 rubel, således utan rabatt. Bil
jettautomater funnos, men an
vändas icke, då det knappast 
förekom några mynt utan en
dast sedlar. Biljetterna säljs i 
försäljningskiosker i förhallarna 
utanför spärrarna, och de där 
tjänstgörande damerna har en 
synnerligen intensiv tjänstgö
ring utan en sekunds avbrott. 
Ofta sträcks det fram pengar 
från ett par tre håll samtidigt, 
och man måste beundra den 
skicklighet biljettförsäljarna upp
nått. Sedan man köpt sin biljett 
fortsätter man fram genom 
spärrarna, som endast äro mar
kerade med räcken, invid vilka 
det står flickor och river biljet
terna. Därefter åker man rull
trappa ner till plattformen, ofta 
långa trappor om 30--40 meter 
med en hastighet av 0,75 m per 
sekund, vilket torde vara unge
fär dubbelt så snabbt som Skan
sens rulltrappa. Vid varje sta
tionsuppgång med en trapphöjd 
över 5 meter anlägges rulltrap
por, tre i bredd, som kan om
ställas till upp- eller nedgång 
alltefter trafikströmmarnas rikt
ning. Trapporna är 1,20 m breda 
och har mycket stor kapacitet. 
De används utan svårighet även 

Nosryos mir/ro. 
~ /!/7/~r /Ira!i'l

. und~r 

Lilljesträckningell på Moskvas metro. De heldragna linjema betecknar sträckor i trafik. 
Den streckade ringlinjen är under byggnad. Senare kommer ytterligare en ring alt byg

gas, belägeH längre ut i per~rerhl. 

av äldre personer trots den rela
tivt höga hastigheten, och man 
överväger nu att öka farten till 
I m per sekund. 

På varje station finns det en 
stins och två befattningshavare 
- en för varje körriktning -, 
som man närmast skulle vilja 
kalla tågklarerare, unga flickor 
i röda mössor, som ger signal 
till avgång med en signalspade. 
På tågen finns förutom föraren 
- ofta en kvinna - en kvinnlig 
medhjälpare, som uppehåller sig 
f ramme hos föra ren och som för
medlar avgångssignalen till den
ne. Sedan av- och påstigningen 
avslutats, ger tågklareraren sig
nal till medhjälparen framme vid 
tågets främre ände. Denne med
delar föraren, att han kan stänga 
dörrarna och håller fortfarande 
uppsikt bakåt, ger så föraren 
tecken, att han kan köra och 
stiger samtidigt upp på förare
plattformen och håller utkik 

bakåt, medan tåget sätter sig i 
rörelse. Skulle något inträffa 
under igångsättningen, kan tåg
klareraren på plattformen med 
sin signalspade ge tecken till 
föraremedhjälparen, så att tåget 
omedelbart stannas. Det föreföll 
vara ett betryggande system, 
som, ehuru det drog mycket per
sonal, säkerligen var nödvändigt 
med den oerhörda passagerar
belastning som rådde. 

Vagnarna var synnerligen ro
busta, utformade för att kunna 
ta så många passagerare som 
möjligt och så driftsäkra som 
möjligt. De var omkring 19 me
ter långa, hade fyra c: a I m 
breda dörröppningar med skjut
dörrar, rymde nominellt 44 sit
tande (på långsitsar) och c:a IS0 
stående, men tog under högtra
fiken säkerligen bortåt 250 passa
gerare. Man hade endast ett 
bromssystem, tryckluftbroms, 
förutom parkeringsbromsen, men 
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Ett ståtligt exempel på den mag/I !fika inredningen j tllnnelstatio/lema. Man ser de tre 
mI/trapporna, som fiir trafikanterna till och från statiOI/ell. 

det förklarades, att den funge rat 
utomordentligt väl , och att inga 
olyckor inträffat på grund av 
broms fel. Man höll dock på med 
att på prov inmontera elektri sk 
kortslutningsbroms på några 
vagnar. Bromsblocken var gjorda 
av bakelit. Strömpådraget var 
helautomati skt, och föraren be
hövde endast trycka ner en 
knapp vid igångsättningen. Fö
rarplatsen verkade rätt trång 
och obekväm vid jämförelse meel 
mod erna svenska spårvagnar. 

T ågen sammansattes av enhe
ter om två vagnar, en motor
och en släpvagn, och bestod i 
regel av 4 eller 6 vagnar. Sta
tionsplattforma rna är utbyggda 
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för 8 vagnar och dylika tåg skall 
sättas in när ytterligare vagnar 
hunnit anskaffas. Man får inte 
röka i vagna rna, säkerligen yt
terst välbetänkt i den trängsel 
som råder, och någ ra problem 
med barnvagnar har man inte. 
Det finns knappast några sådana 
i Moskva, utan man bär ungar
na på a rmen. 

Högsta körhastigheten var 
60 km/timme, men skall höj as 
till 75. Medelreshastigheten var 
på den nyaste linjen, där håll
platsavstånden ä r I 5°0-2000 

meter, mycket hög, över 40 km! 
timme. Medelreslängden är c:a 
4 km eller något mindre än me
delrestalet på vå ra förortsbanor. 

Strömöverföringen sker med 
tredje skena, bestruken av ström
avtagaren underifrån och täckt 
upptill och på sidorna med ett 
träskydd. Denna typ kommer 
inom kort att prövas i Stock
holm i Södertunneln. Vi var 
mycket intresserade av snöpro
blemet vid drift med strömskena, 
men Moskvametron hade endast 
en kort sträcka ovan jo rd - en 
bro över Moskvafloden - för
utom bangå rdsområdena, och dä r 
hade man icke haft några svå
righeter med strömöverfö ringen 
till följd av snö och is. 

S ignalsys temet möjliggjorde en 
tågtäthet av 34 tåg i timmen men 
skulle utbyggas för 40 tåg i tim
men, alltså till samma kapacitet 
som förutsättes för Stockholms 
bli vande metro. Trafiktätheten 
var unde r rusn ingstider 2-3 mi
nuterstrafik med mycket korta 
regleringstider vid ändstationer
na för att vagnparken skulle 
kunna utnyttjas så intensivt som 
möjligt. Telefonförbindelse fanns 
på varje roo m i tunneln. 

Trafikpersonalen va r övervä
gande mycket ung - metron är 
ju inte mer än ro å r gammal _. 
och man tillät icke någon att 
tjänstgöra som förare, sedan han 
kommit över 40 år. Man hade 
vidare mycket höga fordringar 
på syn, hörsel och allmäntill
stånd och tillät icke, att glasögon 
användes i trafiktjänst. Varje 
förare underkas tades läkarkon
troll en gång om året. 

Ja, detta var i några raska 
drag diverse blandade uppgifter 
om metron . Den föreföll att fun 
gera förträffligt i alla avseenden , 
och dess mångomskrivna statio
ner gav delegati onen en del att 
tänka på, reflexioner, som kanske 
så småningom kommer att bli 
fruktbärande när Stockholms 
tunnelbana skall utformas. Det 
va r nämligen inte bara vackert 
och trivsamt med all marmor, 
det var tydligen också praktiskt. 



.\1odema jakobsstegar. De 40 m långa 

inte minst ur renhållningssyn
punkt, och det förefaller, som 
om ett användande av ädlare be
läggningsmaterial även för vår 
hliyande metro - om än i be
tydligt blygsammare utsträck
ning - skulle kunna ge våra 
stationer en väsentligt högre 
grad av trivsel än vad som nu 
karakteriserar Södertunnelns sta
tioner och dessutom kunna åt
minstone i någon mån ekono
miskt försvaras. 

Trafiken på ytnätet ombesörj
des till största oelen av trådbus
sar, men även av bussar och 
spårvagnar, de senare i regel av 
äldre modell. De var ännu mer 
överfyllda än metron , och man 
åkte i klungor på fotstegen och 
även mellan vagnarna. På deras 
vänstersidor, alltså mot mötande 
vagnar, hade man få tt lov att 
sätta galler över fotstegen för att 
förhindra att man kl änger sig 
fast även där. I själva centrum 
har spårvagnarna nyligen ersatts 
med trådbussar och bussar, och 
detta hade genomförts mycket 
snabbt, på endast ett par veckor. 
Trafikapparaten har emellertid 
inte på långt när kunnat hålla 
j~i.mna steg med befolkningstill

rulltrappoma i e/I av tUllllelstatiollema. 

språk alla krafter. Man märker 
detta också pa det eftersatta un
derhållet av spå r och vagnar, 
och detsamma gäller även gator 
och byggnader, som under de 
oroliga tiderna ofta icke kunnat 
hållas i stånd . 

De väldiga asfaltbelagda hu
vudgatorna i centrum är emel
lertid imponerande nog. De strå
lar ut stjärnformigt från centrum 
och har en för stockholmsförhål
landen kolossal bredd . De övriga 
gatorna är sämre underhållna 
och ha r ofta kullerstens belägg
ning. Trafikplatserna i centrum 

har också oerhörda dimensioner 
och är inte lätta att korsa, då de 
helt sakna refuge. I gathörnen 
lyser trafikljusen och vakar tra
fikpoli sen dygnet om. Mitt i 
korse t står en poli s med en svart 
och vit battong och öve rvakar 
det hela , medan en annan polis 
sköter signalerna från en kur i 
ett av gathörnen . Kör man fel 
visslar polisen i sin pipa, och det 
föreföll , som om det då skulle 
vara värdefullt för en själv, om 
m~n stannade relativt omgående. 
Gatubelysningen släckes klockan 
)le 2 på natten, och sedan lyse r 
endast de röda, gröna och gula 
trafiksignalerna, upphängda mitt 
över gatukorsen. 

Biltrafiken försiggår under ett 
idogt signalerande, som i fö r
stone kommer den vid tyst trafik 
vane svensken att ideligen haja 
till. Men man vänjer sig vid 
allt, och i slutet av vå r vistelse 
gick det rätt bra för oss att klara 
oss i trafiken, och vi hade till 
och med hunnit få den betydelse
fulla vanan att se åt rätt håll i 
högertrafiken, när vi gick över 
en gata. Man körde på flytande 
bränsle - jag såg bara en gen
gasbil på hela tiden - och det 
var ofta särdeles eleganta bilar 
av amerikansk eller tysk ex·

växten, förklarligt nog då kriget ), SpasibclJ) , säger dir. Astriim till den ryska piloten, ett tack efter lalldningen på BromIIIa 
under de senaste åren tagit i an- fiir eli lyckad hemfärd. 
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traktion, som skymtade i gatu
vimlet. Man såg även ryskbygg
da bilar av amerikansk modell. 
Cyklar syntes däremot inte ofta. 

Trafiken i de stora gatukorsen 
var så ordnad, att man hade rätt 
att köra fram och svänga till 
höger mot rött ljus, om man 
körde försiktigt, tutade bra och 
höll sig efter högra kanten. På 
grönt ljus fick man köra rakt 
fram och till höger, men däremot 
inte svänga till vänster. Skulle 
man till vänster, fick man för.st 
köra över gatukorset och fort
sätta ett 50-tal meter rakt fram 
samt sedan svänga över körba
nan och återvända till korset och 
där svänga till höger. Det ver
kade redigt och fungerade enligt 
de bilkörande moskvasvenskarna 
utmärkt - men det kräver ga
tor av helt andra dimensioner än 
stockholmsgatorna. 

Körriktningsvi sa re fanns som 
regel inte på bilarna, och det 
föreföll heller ej nödvändigt att 
ha billyset tänt på kvällarna. 
Det hände ofta, att det kom en 
mörk bil i trafiken eller en som 
bara hade en lykta tänd utan att 
något ingripande gjordes från de 
vaksamma trafikpoliserna. 

Utöver våra intryck av moskva
trafiken, ovan redovisade i mera 
populär form, finns naturligtvis 
en hel del mera allmänt att säga 
om folklivet på gatorna, om 
affär'erna och priserna, om ma
ten och drycken och annat, som 
man kan intressera sig för även 
om man är trafikman. Men dels 
räcker inte utrymmet till för 
några närmare kommentarer 
härutinnan, och dels har under 
senare tid en hel del skildringar 
av dessa förhållanden kommi t 
till synes i de dagliga stock
holmstidningarna, varför det må 
räcka med det sagda. Jag kan 
dock inte låta bli att tala om aU 
vi tillbragte några underbara 
kvällar på Moskvaoperan, där vi 
såg Furst Igor, Eugen Onegin 
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och en rysk balett av relativt 
modern årgång, alltsammans 
strålande saker. Operasalongen, 
av traditionell typ, var mycket 
vacker med sina fem rader i guld 
och röd sammet. För sina stora 
förtjänster om konsten hade ope
ran två gånger dekorerats med 
Leninorden, som till vittnesbörd 
härom fanns målad över scenen. 

Vi avreste från Moskva tidigt 
på morgonen den 17 september. 
När vi for ut till flygfältet ge
nom de öde gatorna vid 1/26
tiden på morgonen i svenska be
skickningens bilar, blinkade tra
fikljusen i gatukorsen, och de 
kvinnliga trafikpoliserna visade 
klar väg för oss för sista gången. 
I bakgrunden blänkte de fyra 

röda stjärnorna på Kremls torn 
mot natthimlen. 

Resan hem gick med ett ryskt 
plan, som mellanlandade i Hel
singfors. Så småningom dyker 
de svenska skären upp och efter 
några vida svängar över Stock
holm tar planet land på Bromma, 
Vår i många avseenden märkliga 
resa till Moskva är slutförd. Vi 
fann mycket a v intresse och vär
de där och naturligt nog 
- även förhållanden, som för 
oss äro sä regna och främmande. 
Vi mötte överallt stor hjälpsam
het och vänlighet, och särskilt är 
vår tacksamhetsskuld till minis
ter Söderblom och legationsper
sonalen samt till de övriga sven
skarna i Moskva mycket stor . 

F6r v~r egen tunndbana 

I Moskvaartikeln nämnes, att 
prov med en tredje skena skall 
göras hos oss med tanke på den 
nya tunnelbanan. Här ett par 
bilder av den försöksskena, som 

gjorts av AEG för prov i Söder
tunneln. P å den övre bilden är 
skenan försedd med träskydd. 
På den undre bilden är skyddet 
borttaget. 


