
•De dygnen glömmer VI aldrig --
Några glimtar från dagarna 25 och 26 januari 1942 

Om det någon gång fram på 1970-80 talen blir tal 
om besvärliga trafikdagar, så kommer helt säkert då le
vande minnesgoda veteraner att draga fram söndagen 
den 25 och måndagen den 26 januari 1942 som impone
rande exempel. Även om det vid tidigare tillfällen inträf
fat, att spårvägst rafiken inte kunnat komma igång förr
än långt fram på dagen, så må'ste man dock anse de 
båda nyssnämnda dagarna som ett par av de svåraste i 
Stockholms Spårvägars historia. 

En olycka 'kommer sällan ensam, heter det, och det 
kan man också säga i detta fall. Inte nog med att termo
metern pendlade ned mot 30°-strecket, yilket hade till 
följd, att växlarna på söndagsmorgonen trots saltning 
och annan behandling frös ihop och föror sakade stagna
tioner överallt i staden, utan härtill kom ett tidyi s pis
kande yrväder med fin snö, som i blandning med salt oc l! 
sand packade ned sig i skenorna till en cernenthård ma3 
sa. Vagnarna lyftes upp på hjulilänsa rna och förmådde 
inte dra släpvagnarna utan stannade, trots att strömmen 
var på. Med hänsyn till ri sken för brännskador på led
ningarna och dänned åtföljande ledningsbrott och över
slag i motorerna, var det nödvändigt att koppla från släp
vagnarna, och under resten av söndagen gick all trafik 
utan släpvagnar. Man försök"te på allt sätt tina upp de 
frusna växlarna, men det kunde bara bli en tiJHällig lind
ring, och man måste därför skicka ut vakter vid snart 
sagt varje växel. 

Under söndagen och hela natten till måndagen var all 
snöpJogningsmateriel i gång, men det oaktat var det på 
måndagen for tfarande omöjligt att köra med släpvagnar, 
varför, liksom under söndagen, a lla tillgängliga motor
\"agnar sa ttes i trafik. Först fram på dagen kunde släp
vagnar kopplas till här och var, och på måndagseftermid
dagen var det bara linjerna 5 och 9, som saknade släp
vagna·r. 

Även . busstrafiken hade stora svårigheter att kämpa 
med. Innan ordentlig plogning kunde utföras, blevo ga
tor · och vägar gropiga och .hala, och sandningen var inte 
till stor nytta, då sanden sjönk ned i snön. Det är givet, 
att sådan t väglag var ytterst påfrestande för materielen. 
Härtill kom kylan, som gick särskilt hårt åt bussa rna 
mecl vedgasaggregat, S0111 i stort antal måste tas ur tra
fitk; på måndagen t. ex. 24 stycken, och de stod här och 
var utefter linjerna och väntade på hembogsering. 

Bolagets befattningshavare på olika poster kommer 
sent att glömma dessa båda dagar, ty de var fyllda av 
oavbrutna besvärligheter och stor möda. En intervju 
med några av de män som voro »i elden» ger en god 
bild av hur arbetsamt det var. 

Trafikchef Eina1" Magnuson är ju den, som vid ett till
fälle som detta, måste ha alla trådar i s in 'hand. 

Jag fick de första rapporterna att växlarna började 
frysa, berättar trafikchefen, tidigt på söndagen, och se
dan fick jag si tta i telefon prak"tiskt taget hela dagen 
till kL 12 på natten. Mellan kL 12-1 fick jag en smula 
sömn, men kl. 1 var det en ny rapport, och sedan kunde 
jag inte somna om vidare, och 1124 kom den första rap
porten för måndagen, och så var dansen i full gång igen 

Med en skottkärra som vindskydd på. den ena sidan och en 
brasa på den andra har det blivit någorlunda drägligt för 

1860 Holm. 

ända till kl. 12 på måndagsnatten . Vid ett tillblle som 
detta gäller det ju att stå i ständig kontakt med sina när
maste män och med V d, men utöver detta är det alltid en 
mängd in tresserade människor, mer eller mindre välvil
ligt inställda, som må ste tala med trafikchefen för att 
delge hon0111 sina intryck och viinliga råcJ. 

Av trafik inspektörerna var det vid detta tillfälle förste 
trafikinspektör A. Rosen S0111 tjänstgjorde. Jag var för 
min del inte ur kläderna från söndagsmorgonen till mån
dagsnatten, berättar herr Rosen, och under den tiden kan 
jag knappast säga, att det var några döda punkter i pro
g rammet. Jag måste ha oavbrutna konferenser med tra- · 
fikbefälet och personal på olika platser i staden för att 
få en uppfattn ing om hur situat ionen var på de olika 
ställena. Jag satt i telefon i timtal sammanlagt. Allt som 
oftast måste jag höra mig för hur väderleken skulle bli, 
och rätt som det var måste jag kasta mig i en bil för 

. att på ort och ställe se vilka åtgärder, som måste vid
tagas, ooh jag måste också rådgöra med trafikchefen, 
när det var några mera genomgripande åtgärder, som 
sku lle beslutas. 

Därmed anse r inspektör Rosen, att han egentligen inte 
har något mer att tillägga för egen del, men han prisar 
i varma ordalag personalens goda vilja, när det gällde att 
hugga i och klara av än den ena än den andra si tuationen. 
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Överkontrollör Nils Ericson tjänstgjorde på söndagen 
som t. f. trafikmästare ooh hade alltså att stå i händel
sernas mitt från början tiII slut. Första varningen, säger 
herr Ericson, fick vi, när växeln vid Långholmsgatan 
och Brännkyrkagatan krånglade, så att inga fyror kunde 
komma över Västerbron utan måste dirigeras Hornsga
tan tiIIbaka, över Tegellbacken-Hantverkaregatan tiII S :t 
Eriksgatan. Sedan duggade rapporterna om frusna väx
lar tätt, och hur många växlar, som frös på kvarten mel
lan H,IS, är svårt att säga, men hela slussområdets 
växlar hörde dit. När det vid 12-tiden blev bestämt, att 
släpvagnarna skulle dras in, var det ett förskräckligt pus
sel att få in dem i stallarna. Några genvägar kunde vag
narna inte ta, för det var jämnt sjå att nödtorftigt 
hålla huvud växlarna öppna. Det var inget annat att göra, 
än att låta tågen bryta sina turer för att åka hem med 
släpvagnarna, och på 4 :an tog det t. ex. S tim., innan 
vi lyckades få alla släpvagnarna bärgade. Det gick inte 
att göra upp någon plan i .stora drag, utan man måste 
ideligen ändra dispositionerna allt efter stundens fordrin
gar. Hur svårt även motorvagnarna hade att ta sig fram, 
kan jag belysa med ett exempel. Ett slag kopplade vi i 
Slussbacken ihop 3-4 motorvagnar för att det skulle bli 
större dragkra.ft, men det oaktat kom inte släpet upp. Ja, 
det var sannerligen en besvärlig dag, och jag tror nog 
att mi"n gamla pappa, som varit vid spårvägen sedan 1880, 
har rätt, när han säger, att värre spånägsväder har han 
inte varit med om. . 

Nå, arbetsdagen då? 
Ja, man bör kanske snarare säga arbetsdygn än arbets

dag. Jag började på söndagsmorgonen kl. 6,00 och hade 
sista telefonsamtalet för dagen kl. 0,20. Sedan sov jag 
en stund, men kl. 2 på måndagen var jag åter i farten 
och åkte runt på linjerna till kl. 4. då det blev bestämt, 
.att vi inte heller på måndagen skulle ta ut några släp
vagnar. Ja, se'n var det oavbruten tjänst med avbrott 
endast för måltids raster till kl. 19, men då var det inte 
utan, att 'både jag odh familjens övriga medlemmar kände 
{)ss en smula slaka. Det är ju så, att så livligt som tele
fonerandet är vid ett sådant här tillfälle, blir det inte 
mycket lugn och ro för familjen heller. 

När jag fick reda på att växlarna började krångla, 
berättar avdelningsingenjören Elis Arding, som var jour
havande ingenjör för banan på söndagen, var min första 
.åtgärd att skaffa fram blåslampor och sprit för att tina 
upp dem. När jag sedan konstaterade, hur en 10-12 
"Vagnar i rad stod stilla, trots att strömmen var på och 
alltså åsamkade en onormal belastning på nätet, stod det 
klart för mig, att vagnarna till var je pris måste skingras, 
och jag kom överens med trafikavdelningen om att släp
vagnarna' skulle kopplas från, och att spårvägstågen 
skulle säras, genom att låta några få försprång på linjen. 
Kylan var så kraftig, att saltet frös till i växlarna, 
{)ch spriten brann inte, förrän man hjälpte den på 
traven med blåslampor. En ljuspunkt i all bedrövlighe
ten var,. att det inte samtidigt inträffade några allvarli
gare fel på luftledningen, något som ju lätt kunde ha 
hänt, när vagnarna hade strömmen på men inte kom 
ur fläcken. VisSlt var måndagen besvärlig på sitt sätt ge
nom att det var så tungt att -köra, men rent tekniskt sett 
innebar den inte på långt när så svåra problem som sön
-dagen med sin starka kyla. För övrigt har jag ingenting 
mera att säga, än att personalens prestationer stod över 
allt beröm. Om jag skall nämna någon särskilt från ban
avdelningen, så måste det vara den växelreparatör, som 
höll på 24 timmar i ett sträck. 

En annan som också hade .att bära en tung arbetsbör
da under dessa dagar var jourhavande banförman Erik 
Persson. Han låg i selen 18 timmar i sträck på söndagen, 
ooh på måndagen var han i farten hela dygnet, och en 
god uppfattning om hans vedermödor får man därav, att 
-han först kl. 15,30 .fick sin första frukost på måndagen. 
Vi brukar i vanliga full ha 41 spårvakter på banan, säger 
herr Persson, men på söndagen var det 75 extra och på 
måndagen hade vi sammanlagt 180 man extra inkallade 
plus ett hundratal från renhållningsverket. Växlarna 
krånglade ju överallt, och det var bara att fara från den 
ena till den andra, och det är inte gott att hålla på med 
sådant arbete, när temperaturen är nära -300, och snö
stormen piskar i ansiktet. Ett lo-tal av bana'Vdelningens 
mannar fick också kylskador, därav några ganska allvar
liga, men fortsatte det oaktat att arbeta för fullt. 

Spårvagnsförare 1795 Svensson fick pröva .på besvär
ligheterna både som förare på snöplog och på ordinarie 
vagn. Söndagen var värst, säger herr Svensson, för ky
lans skull. Jag började 2,30 ooh höll i till 17,15. Jag hade 
distriktet Ropsten-Djurgården-Karlaplan, och det var 
inte att tänka på att få någon avlösning, så någon or- 
dentlig mat blev det inte på hela dagen, utan vi slank in, 
när vi fick någon minut ledig och fick oss lite kaffe och 
bullar. Måndagen hade jag snöplogstjänst från 3.45-7,30 
och därefter vanlig ordinarie tjänst på vagn. Som det 
nu är, skall föraren förutom vagnen också sköta skrapan 
och högervingen och medhjälparen svara för borsten och 
vänstervingen. För föraren är det påfrestande, att ha så 
många järn i elden, och jag undrar om det inte skulle 
vara lämpligt, att vid sådana expeditioner vara tre man, 
så att den tredje kunde ta 'hand om skrapan och höger
vingen, och föraren uteslutande finge ägna sig åt kör
ningen. Det gäller ju att sno undan, för den övriga tra
fiken odh också att här och där greja en växel, som 
strejkat. Jag tror också, att det skulle vara en bra re
form om alla som hade plogtjänst finge'ut ett par halm
skor varje :höst, och att de sedan själva kunde klä över 
dem med tyg och vaxduk, så att de voro klara vid ut
ryckningar. 

Önskemålen vidarebefordras härmed till dem de veder
bör. 

Nere vid Stureplan träHa vi vår bekante idrottsstjärna 
68 Pahlen och får en hastig glimt av hans intryck av de 
båda dagarna. J ag tjänstgjorde både på söndagen odh på 
måndagen på linje S, berättar ,herr Pahlen, och åtmin
stone på söndagen 'Var det rena virrvarret. Det var 8 tåg 
på linjen, odh ett slag stod 7 tåg och en snöplog på 
samma gång uppe vid Östra stationen. Alltså var det 
bara ett tåg, som var ute 000 härjade ensamt på linjen. 
Passagerarna trängdes ju inte, men de iå som åkte satt 
hopkrupna i ett hörn eller sprang fram och tillbaka 
vagnen för att !hålla sig varma. Det var ju bara motor
vagnar igång, så vi hade bara I :ans värme på, men 
framåt kvällen tinade tydligen värmeavdelningen upp, så 
att den kom och släppte på litet mera. Värsta stället för 
S:an var nog växeln Odengatan-Upplandsgatan, där vi 
var jegång fick göra rätt långa uppehåll . 

Nere vid Norra Bantorget 'hugga vi ett par av buss
personalen för att höra oss för, hur det var ute på bus
sarna dessa besvärliga dagar. Förare 3207 Karlsson hade 
71 :an på måndagen och det var mycket besvärligt, ty 
ett slag på måndagsmorgonen var 3 vagnar inställda. Det 
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var vedgasaggregaten som haft besvär med kondensvatt
net och fått <frusna element. Herr Karlsson själv hade 
kolvagn ooh den gick perfekt; det behövdes också, ty 
-den fick lasta på så många som kunde komma med och 
flera till. Det var rätt egendomligt, säger herr Karlsson, 

:att på Tranebergsbron vid 9-tiden se en lång rad av per
soner, som insett det hopplösa i att försöka komma med 
någon spårvagn eller huss och som låtit apostlahästarna 
.komma till heders. Något gnäll hos passagerarna hade 
.det inte varit utan det föreföll, som om alla skulle ta 
tdet hela med gott gemyt. 

Det bekräftar också konduktören 4542 Brunborg, S0111 

vi träffar strax efteråt. Han hade varit ute på 7I :an på 
söndagen och på 75 :an på måndagen. På söndagen bör
jade besvärlig<heterna med att jag fick vänta 25 min. på 
en spårvagn från Söder, säger Brunborg, men seclan 
hade jag tur att omedelbart få anslutning till 13 vid Te
gelbacken, och även om den stod ett slag vid Hantver
"karegatsbacken och snurrade, så kom jag i alla fall fram 
till Hornsberg. Jag kom nu på 71 :an och första turen 
gick galant. Det var -270 

, och då är det j u inte så un
derligt om det kändes lite svalt om fötterna. Jag gjorde 
3 varv och hade rätt få passagerare. ~1an ger sig tyd
1igen inte u.t i onödan en sådan dag. 

På måndagsmorgonen 'Var personal vagnen J S min. för
senad, och när jag väl kom till Hornsberg fick jag kom
mendering till Hornstull kl. 6,40 på 75 :an. Bussen 'hade 
då bara gjort ett varv i stället för två. Det tog också dub
belt så lång tid till Tallkrogen, men så var det bitvis inte 
-plogat på vägen, utan bussen fick pressa sig fram. Jag 
jobbade till kl. 9AS och hade sedan rast till kl. J 3, l S, och 
då var det något bättre, men när vi i Tal,lkrogen skulle 
tappa ur kondenS\'attnet, stannade bussen, och det dröjde 
sedan över en timme, innan den kom i gång igen. Pas
sagerarna tog saken lugnt och somliga gick hem och 
<lrack kaffe, medan de väntade. 

Vid Tegelbacken triiffa vi växelvakten 1660 Lindblo11t, 
som tjänstgjorde några timmar på söndagen. Det var 
170 kallt i kuren, trots att värmen var på, men det var 
egentligen inte av så stor betydelse, ty den dagen fingo 
vi växel vakter mest hålla oss ute och peta med växlarna 
och pyssla om dem på alla sätt. säger hr Lindblom och 
genom att växlarna höllas i rörelse hela tiden, fröso de 
aldrig till vid Tegelbacken. Det \'ar ganska underligt att 
'se hela konvojer vagnar på samma linje passera, varefter 
det sedan blev kanske en halvtimmes uppehåll. Visserli
gen var det inte mycket folk ute j kylan, men man för
3tår ju, att det fälldes ett och annat yttrande både om 
spårvägsholaget och dess sätt att upprätthå.lla trafiken! 

Men det var inte bara trafikfolket och banans män som 
hade det snärj igt, utan också i hallar och verkstäder fick 
man veta av besvärligheterna. Förman H. Jonsson i re
parationstjänsten vid Horns.berg ger några glimtar från 
söndagen. 

Det var en av de värsta dagar jag varit med om, säger 
han. Den ena bussen efter den andra måste hämtas 'hem 
ute från sta 'n. Vedgasaggregaten var värst. Där frös kon
densvattnet, och man kom . osökt att tänka på uttrycket 
»1800-kallt när askan frös i spisen». Men också de andra 
bussarna var illa utsatta: kylare, turbiner och värmeele
ment frös, och det gällde att få dem under behandling så 
fort som möjligt. Jag började arbeta kl. 8 på morgonen, 
och det var inte att tänka på att sluta kl. 16 som vanligt, 
utan jag fick hänga i till kl. 23. A v personalen kallades 

16 man extra ner för att ayhjälpa det värsta, och av dem 
fick somliga arbeta ända till IS timmar, så det var ju 
inte att undra på om vi efter en sådan pers var en smula 
slaka. 

Gengasdriften har ju aHtid varit ett besvärligt kapitel, 
säger förman Knut Gustavsson i Hornsberg, men jag 
måste nog säga, att söndagen ooh måndagen gick utan
på det mesta vi varit nied om. Vi fick praktiskt taget sät
ta in så många vagnar vi hade, och det fanns bussar som 
vi skickade ut en 3-4 gånger, sedan vi haft dem -hemma 
för up.ptining. Någon abnormt lång arbetstid behövde vi 
dock inte ha, men vi fick ju kalla in övertidsfolk. En ·hel 
del köldskador vlttnade ju om att inte ens sysslandet med 
tända aggregat förmådde .Iindra kylan avsevärt. 

Också i Råsunda visste man, att man fanns till. 
Ja, det var inte grant, säger förman E. G. Eriksson i 

Råsundaverkstaden. Det var nättopp det värsta jag varit 
med om. Med detsamma på måndagsmorgonen började 
söndagens offer i form av överansträngda motorvagnar 
komma ut här, och sen duggade de tätt. Under 2% da
gar lyfte vi ett 30-tal vagnar, och det kan man nog säga 
är rekord. På somliga var det motorfel. Det hade kom
mit in snö i motorerna och åstadkommit överslag i fält
spolarna, och det får man anse vara en följd av att mo
torerna genom överansträngning blivit särskilt känsliga. 
Och att man inte kunde klara den arbetsbördan på vanlig 
arbetstid säger sig självt. Vi höll på till kl. 20-21 varje 
kväll. 

Nå, hur s.tällde-sig då allmänheten till allt detta? Det 
är givet, att ett sådant våldsamt avbrott i en stads »blod
omlopp» måste vara mycket påfrestande för de goda stock
holmarna, och vagnpersonalen hade många hätska utfall 
från u.ppbragta passagerare aH parera. Men på det stora 
hela taget måste man säga, att stockholmarna insåg, att 
besvärlig<heterna voro ofrånkomliga. Bolaget hade också 
gjort allt för att hålla dem underrättade om situationen. 
På söndagseftermiddagen utsändes ett loka·lt meddelande 
i radio om att trafiken på kvällen inte kunde upprätthål
las i normal utsträckning, och ett nytt radiomeddelande 
på måndagsmorgonen varskodcle om de reducerade tra
fikmöjligheterna och uppmanade stockholmarna att klä 
sig ordentligt för att inte ta skada aven ofrånkomlig 
väntan vid hållplatserna. Tidningspressen hade utan un
dantag full förståelse för svårigheterna. 

Ja, det var förvisso ett par dagar, som ingen av oss 
glömmer i brådrasket. Och som avslutning är det lämp
ligt att återgiva Vd:s order av den 27 januari: 

»Söndagen den 25 och måndagen den 26 januari voro 

för spårvägs- och busstrafiken två av de besvärligaste 


. dagarna i bolagets historia. Endast med den största möda 


kunde trafiken nödtorftigt upprätthållas, och att den inte 


helt lamslogs är i hög grad beroende på stora ansträng


ningar från befattningshavarnas sida. 

För de insatser som härvid gjorts, vill jag till alla och 

envar på företagets olika avdelningar uttala mitt och bo

lagets 1/ppriktiga erkännande och tack! 

Wöjar. 
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