
När morgonen grydde över Gamla stans torn och Ii/war l1ärmade sig Tegelbackens omläggnil1g sin fitTlbordan. 

På Tegelbacken genomförcles 
natten till den 5 september en 
välgörande utökning av spår
systemet närmast kajen. Före 
denna tidpunkt hade sex linjer, 
nämligen I, 2, 3, 5, 9 och II E, 
svårt att samsas om ett enda 
spår västerut. Särskilt besvärligt 
var det därigenom att linjerna 
mot Hantverkargatan ofta hind
rades av järnvägens nedfällda 
bommar, och i sin tur hindrade 
linjerna 3, 5 och 9 på färd mot 
Vasagatan. Den nu utförda om
läggningen innebär, att ett nytt 
spår anlagts närmare kajen för 
linjerna I, 2 och I I E. Trafi
ken mot Vasagatan har sålunda 
blivit oberoende av järnvägens 

. bommar och en välgörande hal-

Tegelback5reform 
vering av antalet linjer per spår 
har kommit till stånd. Arbetet, ett 
av de drygaste och kinkigaste i 
banavdelningens annaler med 
hänsyn till omfattning, arbets
platsens karaktär, de korta natt
timmarna m. m., gick mycket 
bra. Spårvägen, som hade det 
ojämförligt tyngsta lasset, del
tog med 57 banarbetare, vartill 
kom ett lO-tal stensättare från 
gatukontoret och 30 från spår
vägen. Såsom närmast ansvarig 
arbetsledning tjänstgjorde ban
mästare G. Ohlsson och banför
mannen på distriktet H. Anders
son. 

A v banmästare Ohlsson har 
SOB fått några glimtar från :1r
betet. 

- Det hela började med att 
gatukontoret ca 14 dagar i för
väg flyttade den gamla gångba
nan nere vid kajen några meter 
närmare kajen och gjorde i ord
ning körbanan, där gångbanan 
legat. Den gamla refugen bröts 
upp, så att SS kunde börja 
schakta för det nya spåret, som 
lades in och fick en underbädd 
av skärv. På detta sätt kunde vi 
lägga in 42 m spår i förväg. 
Samtidigt med detta gjorde ga
tukontoret den nya refugen del
vis färdig. 

- Dagen före den 5 septem
ber utförde vi all stenbrytning, 
som kunde göras utan att gatu
trafiken blev lidande på det. Och 
så kom huvudmomentet i jobbet. 
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Det hela sett från ovan 

Varenda detalj var på förhand 
planlagd så att när det hela br3 
kade löst kl. 23 visste varje lag
bas vad han hade att gör3. Ar
betsstyrkan var nämligen uppde
lad i fyra lag. Vi började med 
att schakta . Kl. 0-40 avstängdes 
spåren till och från Vas3bron, 
erforderlig räls lossades och de 
gamla spåren bröts. Den gamla 
växeln flyttades i nytt läge och 
en ny lades in jämte 156 m spå r. 
Kl. 3.30 började stoppningen 
med en kompressor och efter 
hand satte vi in ytterligare tre 
kompressorer. Det var tur att det 
just inte bor någon nere vid Te
gelbacken, annars hade det väl 
blivit klagomål för störd natt
sömn! 

- När den första dagvagnen 

dm 5 septelnber på f fil . 

kom kl. 5.15 var de sju kopp
lingarna kla ra, och trafiken 
kunde avverkas, aven om vag
narna fick köra litet försiktigt. 
Tack vare en värdefull hjälp från 
polisen - det var inte mindre 
än I I polismän utposterade, me
dan arbetet pågick - fick vi ar
beta tämligen ostörda av den öv
riga gatutrafiken, som länkades 
in på andra stråk. Stensätt
ningen pågick för fullt hela da
gen efter omläggningen, och den 
6 var arbetet klart för spårvä
gens del. För gatukontoret åter
stod emellertid en del stensätt
nings- och refugarbeten. 

Ja, så är det bara att vänta på 
Tegelbackens slutliga reglering 

När hlir väl den av? 


