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PiO~jtär••• t tO d · St (F°rt8· ) 'Männen bakom T-banan'frAn sidan 1 ~~Har mo s an "l. adsh ltSe t a 

mot' kringgående r-banelinje presenteras i DN-serie 
När överingenjör Lundborgs tun- så många. bch hela tiden har fak- Fil dr Yngve Larsson var gatu- och stadsbyggnadsborgarråd l Stock. 

nelbanetanlte förverkligas sitter ban, tlskt ingenjqr Gösta Lundborg va- holm under den tid tunnelbanan planlades. Som ordförande i 1930 itrs 
fastän pensionerad seda~ nio år. rit med. trafikkommltte lade han fram och genomdrev förslaget att bygga den 
med arbete upp över öronen i en - _ Föregångsman i tunnelbanefrå- T-bana som nu är invigningsklar. Här nedan presenterar han några av 
till rumsutrymmena 
sulterande byrå 

trappor upP. tre 
Drottninggatan 
24. Hans kunska
per har tagits i 
a~språk av man
ga, en av de se
naste uppdrags
givarna är KF 
och Saltsjöbanan, 
lom önskar hans 
medverkan vid 
spArfrlgor för 

liten - kon- gan var framlidne civilingenjören de ledande tjänstemännen bakom tunnelbanan, av vilka en del berättar 
fil lic Erik Winell, berättar Lund- om arbetet l den Intervjuserie i Dagens Nyheter som Inleds i dag. 

borg. Han gjorde de första syste- Den väst-nord-sydliga tunnelb~na Norrmal.rns-regleringen, som tunnel-I 
matiska utredningarna, delvis i som nu öppnas för genomgående tra- bygget påkallat. ' I 
samarbete med doktoringenjör Gleim fik har en lång historia. Många har En dådkraftig främjare av tunnel. , 
i Hamburg. Winell framhöll vikten där gjort sina insatser, ingenjörer banetanken var förre hamndir"ktiirer. 
av att olika förortsbanor placerades och arkitekter, tjänstemän och för- Sal. Vinberg, med Cal Semler som 
som led i ett framtida enhetligt lo- troendemän - i främsta rummet na- spårteknisk projektör. 
kalbanesystem med linjerna på egen turIigtvis de stadens verk och kon- Bland gatukontorets chefer har 
banvall utom och i tunnel inom tor som på olika sätt har att svara direktör David Anger varit den 
staden. för trafiken. som främst fått svara för 'det byg-

Ritare på de tysk-norska ingen- Den som först framförde tanken gande verkets stora och tekniskt svA
jörerna Gleinas och Egdes Stock- på en förort,~bana eller, .. ~m .hR? 
holmskontor _ de fick första pris k~l1ade den, bost~ds~ana 1 prmcI-

Sickla· och Kvarnholmstrafiken. vid bangårdsplanstävlingen 1898 _ var plellt samma strackning och med 
Stockholms stads erkänsla för en en ung man 80m hette Gösta Lund- liknande funkt.ioner.::om dagens .tun
uppskattad Insats aven tjänste- borg. Han flyttade över till Winell nelbana var mgenJor Erik Wmell. 
man tog si. uttryck i en sällsyn't (1905-1908) när denne både för dl- n~. för nära 50 ~r sedan. Med
utmärkelse: året innan han gick varande spårvägsbolagets räkning hJalpare och for~~ttar~. av hans 
t pension befordrades förste byråin- och på kommunikationsministerns arbete blev ingenJor Go~ta Lund
genjören Lundborg till överingenjör uppdrag arbeta,de med frågan. 
- en hedersbetygelse lltan tidigare Så l" h " . j" L d . . ange ar overmgen or un·motsvarIghet. I stadskollegIets proto- b 't d 
koll uttalades också stadens erkänsla org varl me.
 
för hllDS insatser vid trafikfrågornas Förslag redan 1908
 
lösning, något som också är ovanligt.
 

Att tunnelbaneplanerna i Stock-I Ett första färdigt förslag kunde 
holm är gamla är väl ingen huvud- Winell överlämna 1908 - presenterat 
stadsbo obekant, men att den första Iåret därpå i Teknisk Tidskrift 
planen, fullt utförd, lades fram re- och det året hade Stockholms stads 
dan vid sekelskiftet vet kanske inte kommunikationskommiUe knutit 

alltjämt tunnelbanornas projektörer.************* ***** * * Stadsp~anek.?ntorets föne ch~~. stadsiC * * ** *' ~~anedlr.ektoren Albert*"iC 
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borg. Lundborg ~ar tekm~k ledare 
av ]931 års trafikkommittes arbeteh d" d t lb h d oc arme unne anans uvu 
projektör. 

Llhenberg, 
forde forst fr~.m .ta~ken... p~ tunnel

~ banans Sve,a::,agshnJe~. darvld k.raft
,~ fullt understodd av forre gatudlrek* tören Nils Sundblad.*' Förespråkart! för*' "direktlinjen"* Förre fastighetsdirektören Axel*' Dahlberg var också en intensiv leda

ra uppgifter. Hans eftertr~dare Gun
nar Ekwall' och Fr Schiltz har se
dan fått ta vid. Bland de många 
medarbetarna på gatukontoret må 
näl1UlBS f överingenjören Nils Lid
vall, vars kritiska omdöme varit av 
stort värde då det itällt att översätta 
ritbordets projekt till byggnadsplat
sens "verklighet, därvid med bistånd 
av Gösta Liden Efterträdarna över. . '.mgenjörerna Georg 'Gyldenstem och 
Carl Ehrman samt ingenjörerna 

Men han har h,~~t m~nga med- Gunnar Falk och Erik Wretblad, Sva
arbetare och efterfol)are l det stora rar för lösningen av de svåra kon
jobbet. Ingenjör Folke Brundin var struktionsproblem som tunnelbygget 
hans närmaste man inom trafiltkom- på många punkter bjudit. viadukter, 
mitten och stadsplanekontoret. Fö~s- bergtunnlar och främst den bekym
te ingenjörerna Carl Henrik af Imersamma passagen genom Tegelbac
Klercker och Sven Lundberg tillhör' kens och Vasagatans gamla sjöbot

ten. . 

Här möter också själva byggets
centralfigurer. överingenjör Bo 
Jondal, numera chef för Skånska 
Cement, .och dess arbetsledare un
der de avgörande åren byggnads
chefen Gunnar Hult ~ed arbets
chefen Sten Jonsson' SOm' närmaste 

mlln. 

Skevtisk spårvägsdirektör 
Tunnelbanan är stadens och spår

~ mot av 1!)30 års trafikkommitte. vägsbolagets gemensamma företag. 
~ ehuru hans ener~i fr\irnst ägnades Bolagets direktör Gösta Hellgren*' den s k direktlinjen från Bromma. deltog också i ]!)30 års trafikkom*' definitivt avförd först med 1941 års mitte. men betraktade nog tunnel
~ tunnelbanebeslut om Brommatrafi- baneprojektet med en skepsis som-~ kens anknYtning till huvudlinjen under ärendets gång förde honom*' över S:t Eriksplan. Hans efterträda- till en övervägande negativ hållninl(.* re Jarl Berg och Torsten Ljungber- Ha.ns efterträdare Torsten Åström 
....... ger har med hjälp av ingenjör Ake fann dock snart tunnelbanan nöd
.....- Hedtjärn svarat för aila de fastig- vändig för att klara trilfiken 'från*' hetsuppgörelser, invävda t .Nedre de hastigt växande ytterområdena, 
~ 
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Dessutom utförsäljes:. 

MATTOR 
NU 

Ylle-Wllton, 
orient, mönst. l40x 
200. Riktprie 135: 84:
Ylle-W"ton, 
mod. mönsl 170x 147 
240. Riktpris 26&:- : 

Nci5thår$matta, 
...n ..~nl\l\ ..... 

NU 
Ylle-WUton, 
orient. mönst. 170x T18 
240. Riktpris 194:- : • 

Ylle-\ftfilton, 
omnt. mönst, 190x 149
290. Riktpris 2:~6:- _ 

Ylle-Boucle. 
II 

t.~bdb~~',. tti(1Itg tant. ,~~.. 
N~sta tl~lfalle .~Iev 19.19 efter forsta 
varIdskrlget nar tunnelbaneplaner. 
Da på nytt togs. up!'•• 1910 hilde 
kommunikationskommItten sitt be· 
tänkande klart, förordade en ostsyd
lig tunnelbJ.U1a, eftersom en nord
sydlig - Wmells Id~ - ~ar.beroen·ldare. Den utr?il",I~ ,",'h" ~pn t,.ll \ 
de av ny Infart for vastra stam· [r:ärkli['~ ",' iii ,,~ ,"h !'." 

bansn och andra svårlösta.~rå~ IL b.r:w'S ,.~",,,,.... ;".~1-.. En S~~lt~"~"f'!I'b)od '% ,sJ~.· ~H :,' 'hu ') ettffi .;<)~n 
t,lerä$tar overmgenjor LundQoq, att ! staden l.made .,rinc" :.,'.i<ut l>m 1941. 
~·årig koncuslolf pI' -'iI1IrVä. . /' 
gama b11J1Jll bllftan, lIOI1l efter pe· Kom me~ingarna 
rlodens 1ilut skulle tillfalla staden. VU" tt· h .._.... . ft".~ ..
M d" bl j Intet .. a .........anna _on ratten
 

en aravev u. till hans del av arbetet"SA var det 
Stamb3J1einfarten var. f~rtfarande 

olöst efter kriget, och under alla år, 
man ser det, av handlingarna, har 
stadens tunnelbaneplanerare och sta
tens jämvägsbyggare haft mlngla ge
mensamma problem av stora dimen· 
sioner. Slussen, Tegelbacken och 
strömmarna däremellan. 

Tunnelbanans historia präntas av 

i3 sista dagarna! 
LedandeI grossist-

I· 

UPPHÖRföretag 
Ett av landets ledmde och mest ansedda grossistföretag, Manufaktur TradIng Company, grundat och 

(intaget l aktieboJagsreglstret d. 81 mars 1939, upphör med verksamheten. Aktiebolagets varulager 
består av mattor, möbeJtyger och gardiner t välkända högklassiga kvaliteter som nu måste 

SLUTSÄLJAS
 
~öhelty~er
 

.Kraftigt 
möbel- och ÖVf'.r
kasttyg HiO cm bro 
Riktpri.~ 26:-

Epingle 
slitstarkt möbeltyg. 
130 cm br, 
Riktpris 26:_ 

Ottomantyg, 
D ........ ~ 111::/\ ""_
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~ 'Pennor, så 'efter denna blick 
pl tankar och planer under seklets 
första 'decennier kan !I.teget här tll8 
direkt till 1930 års t'''kkommi~ 
med dåvarande '!x>rg > adet Y gv 
Larsson som ordförun '~h by.~åin~ 
genjår Lundborl! s".'·lJ'mi~k leo. 

dock stadens tjänsteman, den tek. 
niske ledaren, som kom med lös
ningarna. Byråingenjör Lundborg 
kläckte klövel'bladsiden för det stor. 
a':1ade byggnadsverk som SlusSka. 
msellen är, han spelade första tek. 
niska fiolen, om uttrycket tillåts, 
i kamsellkompositionen; arkitekt 
Tage William·Olsson var dess arki· 
tekt. LUlldborg kom med uppslaget 
till den krlnrgående tunnelbane. 
linjen (I stället för den tidigare 
nämnda direkta). 

Ingenjör Lundborgs tanke bakom 
uppslaget - och den baserade sig 
på 1930 års trafikräkning - var: Den 
största förortstrafiken och den största 
innerstadstrafiken måste av ekono
miska skäl förenas i en linje som 
når många lokala centra (Fridhems
plan - S:t Eriksplan - Odenplan _ 
Kungsgatan - Tegelbacken - Slus
sen). Fem stadsdelar fick han fak
tiskt in. 

1941 års principbeslut gällde SVEa· 
vägslInjen efter förord a'V 1939-1940 
års tunnelbanedelegerade, som också 
undersökte direkta infarter och en 
'kringgående sttdan i Upplandsgatan. 
Många ansåg att en sträckning i 
Sveavägen var en alldeles för stor 
omväg, men dit kom ju i alla lfll 
dagens tunnelbanesträckning. 

Principbeslutet var en personlig se
ger för borgarrådet Yngve Larsson, 
betonar överingenjör Lundborg, 

Zåta Höglund ovillig 
Inftytelserikll krafter trån tjänste. 

mllOnahån arbetade emot den lÖS· 
nlngen och hade lyckats påverka 
finansborgarrådet Zätlt Höglund så 
att denne knappast ville ha något 
beslut alls och I varje fall endast 
ett som höll möjligheten för den 
direkta Kungsholmsllnjen öppen. 

HUJ: lyckligt principbeslutet fak· 
tiskt var visade sig när spårvägen 
1944 begärdl'! att få plats för fyra 
spår i förbindelsen mellan Norr och 
Söder. Den utvidgningen hade .inte 
varit möjlig, uttalar hr Lundborg, 
om tunnelbanan kommit direkt in 
från Kungsholmen. 

På tal om stambanan så kommer 
man osökt in på en bestående in
~ats. till .av överinge_~jör ~undborgs 
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och med ingenjör Stig Samuelsson, under mAnga Ar direktör Erik Teng- pi arkitekt Gunnar Lene. Spär
numera byråchef i SJ, som medhjäl. blad, dess planeringschef itgenjör vägens arkitekter har varit Peter 
pare tog han initiativ till de utvidg- Bror Hillbom, för att icks nämna Celslng o<:h Magnus Ahlgren. 
ningar av banans kapacitet som be- ban- och byggnadsavdelni>gens chef Många nämnda, ännu fler onämn
slöts i mitten av 40-talet. Också överingenjör Sigwid RlJbing, sig- da bland det stora verkets medarbe
vid det fortsatta arbetet har spår- nalingenjör Ingemar Bob:rg och tare! Det rör sig här om det största 
vägens folk, som svarar för den nya många andra i stadPlll trafikverk. .. 
apparatens praktiska användning, på Ansvaret för ..'en arkitektoniska byggnadsforetag Stockholms stad gett 
ett bestämmande sätt medverkat utformnlnl'pr av tunnelbanestatlo- sig på, om en kostnad av runt 600 
både vid projektering och utföran- nema och Icke minst av de ömtå- miljoner. Enligt sakens natur har 
de: bolagets verkatällande direktör .Jlga partierna kring Riddarholms- det varit ett kollektivt jobb, som mer 
Hans von Heland, dess trafiktbei.! kaJlalen ~ 'för .de~ d~l legat eller mindre tagit hela förvaltningen 

i anspråk. S:t Erik kan tacka alla 
sina tjänare under tunnelbsnebyg
~ts decennier. 

GREVE TEODORANI, gift med en 
dotter till Mussolini,· dömdes på 
lördagen i Rom till två års fän
gelse för att han publicerat ar
tiklar som anses kränkande för 
Italiens president och regering. 
Han hade artiklarna införda i en 
högerveckotidning som han gav 
ut 1955, . 




