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Trådbussen gör entre 

A V ARKIVARIE STEN HOLMBERG 

• Under det allt mera intensifierade 
ropet på 1930-talet att förvisa spår
vagnarna från Stockholms centrum 
och ersätta dem med bussar, fick de 
a v publik och tidningspress så om
huldade råolje- och bensindrivna bus
sarna en konkurrent, men tillsvidare 
enbart i tidningsspalterna. Det var 
a v de på många håll som en n y het an
sedda trådbussarna. Dessa hade i bör
jan benämnts trolleybussar efter den 
då an vända strömavtagare trissan, på 
engelska trolley. Såvitt vi kan bedö
ma, var det civilingenjör Hugo 
Björck, då anställd hos Stockholms 
spårvägar, som i ett föredrag år 1936 
lanserade den lyckade benämningen 
trådbuss. 

Trådbussen var emellertid ingen ny
het utan inom intresserade kretsar 
bekant sedan 5 o år tillbaka. På 1880
talet hade man nämligen i Tyskland 
experimenterat med elektriska moto
rer i icke spårbundna åkdon, varvid 
strömmen tillfördes genom en kon
taktledning, som förlagts utmed ga
tan. År 190 I hade man hunnit så 
långt, att en trådbussanläggning togs 
i bruk för allmän trafik i staden Kö
nigs tein vid Elbe. År 19 I 2 var ett 
30-tal anläggningar i Europa kända, 
däribland en i det norska Drammen. 
Det var redan år 1909. 

IDmna trådbuss dtel/anns i Berlin redan 1882. 

År 1910 hör vi för första gången 
trådbussen omnämnas i svenskt sam
manhang. Kapten Ernst Hjortzberg, 
då chef för Stockholms Södra Spår
vägs AB, besökte nämligen det året 
Wien för att studera »där förekom
mande anläggningar för elektriska 
vagnar med luftledningar utan spår». 
Hjortzberg berättade vid hemkoms
ten för sin styrelse, att anläggning
arna hade gjort ett gynnsamt in
tryck, och att vagnarna på grund 
a v gatornas bristfälliga beskaffenhet 
löpte fram på »spår» av tegelplattor. 

Ingenjören Hj. Oldenburg och 
kamreraren N. Nauckhoff hade fått 
tillstånd år 19 10 till en motoriserad 
cmnibusslinje Mynttorget - Drott
ninggatan - Odengatan - Rege
ringsgatan - Mynttorget. Året där
på ville de i stället för bensinbussar 
införa elektriska b;'lSSar med luftled
ningar. 

Drätselnämnden - med stöd av 
byggnadskontoret - avstyrkte emel
lertid, bl. a. därför »att systemet skul
le behöva en positiv och en negativ 
ledningstråd för varje körriktning, 
alltså tillsammans fyra luftledningar, 
vilka med tillhörande isoleringsmate
rial, skyddstrådar etc. skulle bli syn
nerligen vanprydande». Efter detta 
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besked drog sig de två förslagsstäl
larna tillbaka. 

Intresse fanns 

Samtidigt gjordes utredningar om 
trådbussanläggningar i Örebro samt 
för en landsvägssträcka Ramnäs
Västra Färnebo. Ä ven dessa planer 
fick emellertid förfalla. 

Under första världskriget och när
maste tiden därefter var det tyst om 
trådbussen. Den hade fått e.n svår 
konkurrent i bussarna med förbrän
ningsmotorer, som kraftigt utveck
lats. Det fanns emellertid ett intresse 
kvar, därom vittnar bl. a. föredrag 
vid dåvarande Svenska Spårvägsför
eningens årsmöten. 

År 1922 höll civilingenjör J. Kör
ner ett föredrag om elektroomnibus
sar som supplement till spårvägsdrif
ten. Direktör A. R. An.gelo i Nord
själlands spårvägsbolag informerade 
193 o års möte om den trådbusslinje, 
som bolaget sedan 1926 trafikerade. 
År 1934 uppträdde avdelningschefen 
Th. Vidlund (Göteborg) och spår
vägschefen H. Ångström (Uppsala) 
som föredragshållare . Den senare la
de därvid fram ett förslag om en ny 
typ av trådbuss. Det föredrag, som 
civilingenjör Hugo Björck höll 1936, 
var sannolikt baserat på den utred
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ning, som han hade gjort för SS:s 
räkning. Vi återkommer till detta. 
Asea-ingen jören C. W ij/{born redo
gjorde 1937 för olika utländska stu
dieresor. A vdeJningsingenjör P. A. 
Flint (Köpenhamn) berättade vid 
1938 års möte om det samarbete ifrå
ga om trådbussdrift, som Köpen
hamns spårvägar etablerat med det 
ovannämnda nordsjälländska före
taget. 

Göteborg hade den 2 ok tober 1940 
börjat trådbusstrafik. Det informera
de Th. Vidlund detta års mötespublik 
om. Tillsammans med dåvarande av
delningsingenjör . J. Hedström (SS) 
meddelade han mötet år 1941 erfaren
heter från trådbusstrafiken i Sverige. 
Stockholm hade nämligen det året 
fått trådbusstrafik på icke mindre än 
två linjer. 

År 1937 fick man av tidningarna 
veta, att Asea hade tagit upp tillverk
ning av trådbussar. Året därpå till
kännagavs det, att de hade varit fö
remål för officiell besiktning och 
provkörning. Samtidigt uttalade en 
känd el-entusiast, att trådbussen var 
framtidens trafikmedel, som med sä
kerhet skulle komma att uttränga det 
andra slaget av bussar i våra stor
städer. 

Innan vi kommer till skildringen 
av Stockholms Spårvägars åtgärder 
vid införande av trådbussdrift, skall 
vi med några ord omnämna utveck
lingen på vissa andra håll. 

I England uppges de första för
söken ha gjorts 191 I; år 1924 lär man 
ha haft ett 40-tal trådbussar, år 1936 

däremot I 800. Anledningen till den
na uppseendeväckande tillväxt för
klaras med dels att skenanläggningar
na i många städer var utslitna, dels 
att det ur valutasynpunkt var ett 
statsintresse att minska importen av 
brännoljor. 

I USA gjorde man kring sekelskif-' 
tet några mindre lyckade försök. På 
1920-talet väcktes intresset på nytt 
för detta färdmedel och 1936 uppges 
antalet trådbussar till 600. I Tyskland 
var intresset obetydligt. 

År 1939 beräknades antalet tråd
bussar i hela världen vara 6 500 varav 
3 800 j Europa. 

Full / u/experimmterad 

På hemställan av Stockholms stads 
industriella verk kom frågan att in
rä tta trådbusstrafik upp hos spårvägs
bolaget för första gången j april 1932. 
En undersökning i ämnet ledde ej 
till någon åtgärd. Nästa gång dryfta
des frågan mera ingående år 1936, 
då civilingenjör Hugo Björck fram
lade en utredning om trådbussdrift. 
Enligt Björcks mening var tråd bus
sens fördelar gentemot spårvagn: 

mindre bundet kapital; rörlig
het i gatutrafik - behovet av 

refuger bortfaller; högre trafikhas
tighet bl. a. genom ökad retarda
tion och snabbare kurvtagning och 
gentemot bränslemotorbuss : 
inhemsk drivkraft, nära nog ljud
lös gång, inga avgaser; uppvärm
ning lättanordnad vintertid; stör
re acceleration och större retarda

tion; driftsäkrare, mindre ömtålig 
för felaktig behandling; lättare att 
köra. 
Som sammanfattning uttalade 

Björck, att den moderna trådbussen 
var en fullt utexperimenterad pro
dukt, som visat sig lämplig för krä
vande stadstrafik. 

Utredningen föranledde spårvägs
bolaget att samma år (1936) sända en 
studiedelegation till England, i vilken 
styrelseordföranden Wallin, över
ingen jör Hultman (styrelseledamot), 
verkställande direktören HelIgren och 
ingenjör Björck ingick. 

En ny och talrikare delegation av 
såväl styrelseledamöter som tjänste
män ägnade i Köpenhamn med om
nejd Danmarks enda trådbusslinje ett 
ingående studium. Det var ungefär 
vid årsskiftet 1938-39. Därefter var 
man emellertid mogen för handling, 
och spårvägsstyrelsen beslöt på sam
manträde den 9 januari 1939, att 
spårvägslinje I l såsom en första för
sökslinje skulle omändras till tråd
bussdrift. 

I j uni 1939 undertecknades kon
trakt med Asea för leverans av 20 
trådbussar till ett pris av 48 l I 5 kr. 
per vagn. På grund av några obe
tydliga ändringar blev priset 48 290 
kr. T rots kriget kom i övrigt inte 
någon prisökning att belasta denna 
leverans. Redan i oktober 1939 be
ställdes ytterligare 50 trådbussar' av 
Asea. 

Den 20 januari 1941 öppnades tra
fik på trådbusslinje 41, Stadshags-' 
plan-Stureplan-Karlaplan och den 
l oktober 1941, trådbusslinje 32, 
Fridhemsplan-Stureplan-Karlaplan 
-Strandvägen. Samtidigt upphörde 
spårvägstrafiken på linje l l Karla
plan-Mariebergsgatan (20 januari 
1941) och på linje 2 delsträc kan 
Karlaplan-Fridhemsplan (I oktober 
194 1) . 

En del oväntade diskussioner med 
myndigheter orsakade, att trådbuss
driften kom igång senare än vad 
spårvägsbolaget haft anledning att 
föru tsä tta. 


