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Hästomnibussarna
 

I Lundins och Strindbergs "Gamla 
Stockholm" berättas, att den första 
hästomnibussen i vår stad sattes i 
gång den 21 dec. 1835. Den hade 
namnet Försöket - ett namnval, 
som visade sig väl lämpat efter för

hållandena. l )
 

Vagnen ägdes av två hantverkare,
 
sadelmakare Duvander och snörma

kare Bretzner, och avgivk varje 
halv timme från planen framför 
Vetenskapsakademiens dåvarande 
byggnad i Kungsbacken och passe
rade Drottninggatan, Nya bron (då
varande namn på Norrbro), Mynt
torget, Riddarhustorget, Stora Ny
gatan och stannade slutligen på 
Järntorget. Därifrån vände den var
je hel timme samma väg tillbaka. 
Trafiken började kl. 9,30 från 
Kungsbacken, och sista turen utgick 
från Järntorget kl. 22,00. "1 anse
ende till Stockholms svåra gator 
och rännstenar" kunde åkdonet 
icke befordra mera än 8 personer, 
och taxan var 8 sk. banco. 
Bakpå vagnen var en plattform 
anordnad med plats för "betjän
ten", som, då vagnen skulle sättas 
i gång, blåste i ett horn. Vid varje 

1) I ett exemplar av nämnda arbete, som 
tillhört Hjalmar Söderberg (nuvarande 
ägare direktör Hans von Heland) har Sö
derberg antecknat, att det var Strindberg, 
som författat kapitlet om hästbussarna. 

på- eller avstigning hade han att 
upprepa samma musikaliska presta
tion. Det är icke utan att tanken 
riktas på någon scen i Dickens Pick
wickklubb och en stockholmsk mr 
Weller tutande i hornet. 
På ett håll beskrivs vagnen som syn
nerligen obekväm, på ett annat 
Lars Hiertas Aftonblad - betygas, 
att i bekvämlighet och elegans kun
de såväl vagnen som de förträffliga 
hästarna, seldonen och betjäningens 
klädsel mäta sig med vad som bjöds 
av samma slag i Paris. Lars Johan 
Hierta var icke blott en skicklig 
tidningsman och framstående af
färsman utan även en hjälpsam 
man, särskilt då det gällde något 
nytt och "matnyttigt" för individ 
och samhälle. Skulle han möjligen 
med en borgen eller en försträck
ning stått bakom de ovannämnda 
trafikpionjärerna? 
"Försöket" lyckades icke, och 
trafiken upphörde efter någon tid 
i brist på uppmuntran från allmän
hetens sida. 
Under den återstående delen av 
1830-talet och nästföljande årtion
de är det tyst på detta område, om 
man undantar de mera nöjesbeto
nade bussar, som tidvis gick från 
Gustav Adolfs Torg eller annan 
plats ut till Djurgården. 

7 



Stockholm fick emellertid år 1852 
en första kungörelse angående buss
trafiken utfärdad av öA. Poliskam
maren skulle utfärda tillstånd gäl
lande för ett år för viss person att 
idka busstrafik. Taxan fick företa
garen själv bestämma. S.å. återupp
togs trafiken från Kungsbacken 
men nu med Slussplan som sydlig 
vändpunkt. Under 50-talet tillkom
mer några busslinjer ytterligare. 

Hästbussarna har sin glansperiod 

Enligt kommunikationstabeller och
 
vägvisare från denna tid, som vi på

träffat i ett bibliotek här i staden,
 
ombesörjde på 1860-talet "omni

bus-åkdon" följande linjetrafik:
 
Kungsbacken (Adolf Fredriks kyr

kopIan) - Slussplan varje kvart
 
mellan kl. 9,00 och 22,00. Avgift
 
12 öre. Söder om Norrbro delade
 
sig linjen dels åt Stora Nygatan,
 
dels åt Skeppsbron.
 
Storgatan (hörnet av Grevgatan) 

Slussplan 2 gånger i timmen mellan
 
8,45 och 22,45. Avgift 15 öre.
 
Hornstull - Södermalmstorg var

je halvtimme mellan 8,30 och 19,30.
 
Avgift 25 öre.
 
Kungsträdgården ("Karl XIII:s
 
torg") - Djurgården eftermidda

gar sommartid. Avgift till Blå Por

ten 37 öre. "Vill man längre accor

deras med körsvennen".
 
Adolf Fredriks kyrkoplan - Stall

mästargården vissa timmar under
 
sommaren. Avgift 25 öre. Linjen
 

~~ 

stod i förbindelse med ångslup till 
Ulriksdals alle. 
Regeringsgatan ("hörnet av Bagar 
Davidsgatan") - Slussen. Avgift 
14 öre. 
Av trafiktiderna - särskilt mor
gontiderna - framgår med all tyd
lighet, att detta trafiksystem var 
avsett för borgerskap och tjänste
män. Varken tiderna eller den med 
tanke på myntets stora köpkraft 
höga taxan lämpade sig för arbe
tarklassen. De s.k. högre stånden 
åkte antingen efter egna ekipage 
eller skickade betjänten eller "pi
gan" till ett hyrkuskverk för att 
beställa en hyrvagn. Mr Alexander 
G Bell, USA, var ännu icke färdig 
med sin telefonuppfinning. För 
hyrkuskklientelet hade det säker
ligen känts som en deklassering att 
taga plats i en vanlig åkardroska, 
vilket för övrigt sannolikt var föga 
nöjsamt: dåligt underhållna åkdon, 
ovårdade, ofta onyktra kuskar och 
så de arma hästarna. 
Denna tid, 1860-talet och större de
len av 1870-talet, utgör hästbussens 
glansperiod i Stockholm. När emel
lertid ett trafikslag slagit igenom 
och "erövrat marknaden" så kom
mer ett nytt och pockar på att få 
intaga föregångarens plats i solen, 
en plats, som dock mången gång 
kan ha varit rätt molnhöljd. Den 
1 juli 1877 fick Stockholm ett all
deles nytt slag av hästbussar, men 
de gick på spår och hade den myc
ket förnämare benämningen spår
vagnar. Ett svårt slag för "omni

busåkdonen" var det givetvis. Tra
Kken med dem fortsatte någon tid 
eftb( spårvagnarnas tillkomst men 
avtog efterhand och upphörde slut
ligen alldeles. 

Man hoppas på en renässans 

Det ansågs förmodligen som själv
skrivet, att hästomnibussarna hade 

"Allt hopp förlorat" - att få komma med. Litografi av d'Uncker. 

\ 
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haft sin tid, som ej skulle återkom
ma. Så blev emellertid icke fallet. 
Byggnadsverksamheten i Vasasta
den var omfattande och befolk
ningsökningen ansenlig, medan 
kommunikationerna var otillfreds
ställande. Därtill kom att Drott
ninggatan, där myndigheterna ej 
ville tillåta spårväg, alltmera hade 
utvecklats från att vara en hemvist 
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för diplomati, aristokrati och för

mögenhet till ett betydande affärs

centrum.1)
 

Enligt vad F W Dahlgren omtalar
 
i "Stockholm" (1897) och Claes
 
Lundin i "Nya Stockholm" erhöll
 
den 7 juni 1887 grosshandlaren
 
Leopold Meyer tlA:s tillstånd till
 
omnibustrafik på sträckan Vasasta

den (Västmannagatan) - Drott

ninggatan - Fredsgatan - Gustav
 
Adolfs Torg - Norrbro - Mynt

gatan med sydlig ändstation på Rid

darhustorget. Meyer var innehavare
 
av Holländska Magasinet, en stor
 
linnebutik just vid Drottninggatan.
 
Hos Kockums i Malmö beställdes
 
tio omnibussar, varav sex sattes i
 
gång den 4 dec. 1887 på ovannämn

da sträcka. Vagnarna var såväl be

kväma som väl utrustade men så
 
tunga, att trafiken snart måste för
 
en tid inställas och ändringar vid

tagas för att göra dem lättare. Vin

tertiden utbyttes, om så behövdes,
 
hjulen mot medar. Busstrafiken Va

sastaden - Riddarhustorget gick
 
under benämningen Stockholms
 
Central-Omnibuslinie. I sept. 1890
 
överläts rörelsen på Stockholms
 
Allmänna Omnibus AB. Materielen
 
bestod år 1896 av 25 vagnar och
 
70 hästar. Personalen utgjordes av
 
omkring 50 personer.
 
Det var således en rätt ansenlig rö

relse. Aren 1891-95 befordrades
 

') Drottninggatan fick sp~rväg och en 
märklig s~dan genom tunnelbanan den 24 
nov. 1957. Det var 87 ~r efter sedan saken 
för första g&ngen förts p& tal. 
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genomsnittligt 957.000 personer år
ligen, för 1896 var siffran 985.000. 
Motsvarande siffror för Norra 
Spårvägsbolaget var 7.786.000 och 
9.944.000, för Södra Spårvägsbola
get 1.433.000 och 1.586.000. Endast 
två av Norra bolagets linjer kunde 
redovisa högre passagerarantal än 
Central-Omnibuslinien. 
Att Regeringsgatan ej kom med i 
1800-talets busstrafik berodde för
modligen på, att gatans nordligaste 
del ännu inte var trafikabel. Berget 
stod sannolikt i vägen. 
I sitt ovannämnda arbete uttalar 
sedermera riksbibliotekarie D~hl

gren, att bussbolaget utvecklat sig 
på ett sätt, som ingav goda för
hoppningar om dess framtida be
stånd. Vid tidpunkten ifråga torde 
emellertid bolaget redan ha befun
nit sig i den ekonomiska utförsbac
ken, oaktat de stora inkomster som 
den lysande och oförglömmeliga 
utställningen år 1897 tillförde tra
fikföretagen i Stockholm. 
Behandlingssättet i pressen av 
Stockholms Allmänna Omnibus AB 
var icke ömsint. De ekonomiska 
svårigheterna syns i första hand ha 
gått ut över hästarna. Aven stall
besättning på 63 hästar var vid ett 
tillfälle 21 sjuka, dvs 33 %. Vid 
Norra Spårvägsbolaget var den 
högsta kända siffran 16 %, hälften 
skulle ha varit ungefär normalt. 
Vagnarna, som fått vedernamnet 
skallerormar, var alltjämt för tunga 
och klumpiga och påstods med last 
väga 3 a 4 ton. Centralpolisen in

grep och inspekterade och rappor
terade. Stallpersonalen var så upp
rörd, att den för pressen förklara
de, att den icke längre kunde ut
härda att se, hur hästarna vanvår
dades och överansträngdes utan såg 
sig nödsakad att lämna sina platser. 
Detta var emellertid vad man icke 
alls ville göra; man hade endast pra
tat och sökt göra sig intressant. 
Allt vad bussbolaget företog sig 
klandrades. Man sökte exempelvis 
införa biljetter. Dessa åstadkom 
"yttringar av harm och missnöje. 
För kontrollen skulle nu varje pas
sagerare mottaga en biljett varå lä
ses: Biljetten skall förvaras till av
stigningen och vid anfordran upp
visas. När var och en betalt sin 10
öring, torde väl ingen vara skyldig 
att till konduktörens bekvämlighet, 
för den händelse han skulle glömt 
taga upp avgift, hela vägen sitta 
och hålla i en biljett, varav passa
geraren ej har den minsta nytta". 
Det ynkliga gnället känns väl igen 
och återkom, då Norra bolaget år 
1906 införde biljett- och kontroll
system. 
Aven bovarna var stygga. Vid ett 
tillfälle bortstals under färd uppåt 
Drottninggatan en betalningsbössa 
innehållande dagskassan. 
Utan försvarare var man dock icke 
alldeles. "Trafikanter och vänner av 
rättvisa" uppmanade allmänheten 
"att bege sig till världsstaden Paris 
och bese därvarande omnibussar, 
varefter allt klander med våra om
nibussar skall förstummas". Det låg 

helt visst en hel del i den uppma
rnngen. 
Ar 1898 avslutade Stockholms All
männa Omnibus AB sin verksam
het. Sedan följde trassel rörande de
charge. En föregående verkst. di
rektör, sjökapten G E Westermark, 
instämde till rådhusrätten bagaren 
Melchior Lindholm för kränkande 
uttalanden vid en bolagsstämma. 
Då vagnarna snart nog såldes på 
auktion, betingade en öppen som
marbuss kr 21,25, medan de täckta 
bussarna inropades för priser mel
lan 43 och 51 kronor. 
Den ovannämnde kapten Wester
mark tillhör även på annat sätt 
Stockholms trafikhistoria. I egen
skap av stadsfullmäktige motione
rade han år 1900 om att spårvägs
rörelsen skulle kommunaliseras. 
Detta yrkande väckte givetvis på 
den tiden stor uppmärksamhet. 
Det är en liten historia från buss
bolaget, som vi gärna vill berätta. 
De första månaderna av år 1893 var 
ur väderlekssynpunkt synnerligen 
bistra. I början av februari kunde 
man därför av pressen erfara, att 
Norra Spårvägsbolaget "vidtagit en 
genom omtänksamhet för persona
len beaktansvärd åtgärd" genom att 
kalla dagar servera en kopp varm 
choklad eller het mjölk. Det var 
Norra bolagets styrelseordförande 
under ett kvartsekel, general Lei
jonhufvud, som hade tagit initiativet 
till serveringen och personligen vid 
stationerna övervakade, att allt 
sköttes i god ordning. 

11 



För vederbörande hos bussbolaget 
stod det genast klart, att en "be
aktansvärd åtgärd" även krävdes av 
dem, fastän de ej hade förmånen 
att tillhöra den spårbundna trafik
societeten. Man får därför av tid
ningarna snart nog veta, att kaffe 
två gånger serverats personalen på 
ett i stationens närhet beläget kafe, 
och att till yttermera visso direk
törens fru på bolagets kontor ser
verat en stor kopp kaffe med dopp 
jämte ett glas konjak. Om konjaks
glasets volym lämnas icke någon 
deklaration. 
Aven Södra bolaget följde efter 
med servering av varma drycker. 
Det måste emellertid fastslås, att 
det var bussbolaget, som övergläns
te de andra trafikföretagen icke 
bara med den goda konjaken utan 
även genom älskvärdheten hos fru 
direktörskan att personligen agera 
i skådespelet. 

Man är blJögd och försöker Jnyo. 

Efter ett så grundligt misslyckande 
skulle man vänta sig, att ett åter
upptagande av hästbussrörelsen 
skulle vara uteslutet. Så var emel
lertid ingalunda fallet. Det är bara 
en smula komplicerat att bevisa, att 
ännu ett hästomnibusföretag kom 
till, även nu på den traditionella 
linjen Vasastaden-Gamla stan. 
För åtskilliga år sedan uppmärk
sammade vi vid genomgång av tid
ningar från seklets början en notis, 
varav framgick, att år 1902 fanns 

i Vasastaden ett nystartat hästbuss
företag, och att en person vid namn 
Sjöberg hade med företaget att 
göra. Tyvärr kom något emellan så 
att vi icke genast gjorde en anteck
ning i saken. Trots ihärdigt sökan
de ha vi senare icke kunnat åter
finna notisen. Att leta i tidningar 
kan ej så litet påminna om knapp
nålen i höstacken. 
Men dess bättre inträder i stället 
på scenen herr Klas Lindberg, som 
under flera år tjänstgjorde vid spår
vägsmuseet under dess första skede. 
På en anslagstavla i museet fanns 
angivet, att hästbusstrafiken i 
Stockholm upphörde år 1897 - en 
under alla förhållanden oriktig 
uppgift. Herr Lindberg omtalar, att 
en besökare uppmärksammat ansla
get och framhållit, att 1902 icke 
1897 var det riktiga årtalet. Besö
karen i fråga hade även i samman
hanget omnämnt en person vid 
namn Sjöberg. 
Den här omtalade personen med 
namnet Sjöberg är identisk med ve
terinären OttO Sjöberg, som år 1883 
var bataljonsveterinär och år 1905 
regementsveterinär vid Svea artille
riregemente. Han hade senare sam
ma tjänsteställning vid Skånska hu
sarerna i Hälsingborg. Han tillades 
slutligen majors tjänsteställning. 
Kring sekelskiftet var Sjöberg en i 
trafikfrågor känd person i Stock
holm. År 1898 gjorde han en resa 
till London och kontinenten för att 
studera motorvagnar. Åren före 
och efter sekelskiftet var han verk-

Omnibus fr&n l860-talet. l trafik Adolf Fredriks kyrka-Stallmästarg&rden. 

sam för att skaffa Stockholm nya 
trafikmedel och nya trafiklinjer. 
Bl. a. var det fråga om en ringlinje 
Odenplan - Drottninggatan 
Riddarhustorget - Regeringsgatan 
- Odenplan. Det var även på Sjö
bergs uppdrag, som den ryktbara 
"Bullerbussen" inköptes från Daim
lerfabriken i Cannstatt. 
Att Sjöberg kom att ägna sig åt tra
fikfrågor kan möjligen bero på, att 
han vid sidan av sin tjänst bedrev 
en hovslageriverksamhet i Stock
holm och därvidlag sannolikt kom 
i beröring med de trafikföretag, för 
vilka hästen tjänade som motor. 
Genom sin svärfar E J Morell, pro
fessor vid dåvarande Veterinärinsti
tutet, kan han även ha kommit in 
i trafikkretsar; Morell var exempel
vis en icke okänd person i stallet 
hos Norra Spårvägsbolaget. 

Som ytterligare bevis i saken få vi 
anföra, att "Veckojournalen" nr 39 
för den 29 sept. 1929 innehöll en 
liten artikel om hästomnibussar i 
gamla tider. Vi tillåter oss att ur ar
tikeln citera följande: "I april 1902 
voro emellertid representanter för 
Stockholms-pressen ånyo inbjudna 
att provåka nya bussar bestämda 
för linjen Riddarhustorget-Oden
gatan. Men redan fem månader ef
ter starten var det auktion på häs
tarna". 
Det är alltså klarlagt, att denna 
linje existerat, och att den sålunda 
var den sista hästomnibuslinjen i 
Stockholm. Att den ej skulle bli 
l~ngvarig var givet, ty just år 1902 
flyttade Norra. bolaget sin vasa
stadslinje från Torsgatan till Dala
gatan, varigenom kommunikatio
nerna för· denna trakt väsentligt 
förbättrades. 
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Matarbussar före
 

En redaktör J A Wingborg var så
vitt vi kan finna den förste i Stock
holm, som nämnde namnet bensin
motor i samband med regelbunden 
trafikrörelse. Det var 1898 som 
Winborg begärde tillstånd att idka 
rörelse med automobilåkdon fram
drivna med bensinmotorer. 
Ingenjör Arvid Schubert önskade 
1899 i sin ordning trafikera linjen 
Nybroplan-Lidingöbron (varmed 
förstås Ropsten, icke värdshuset) 
med en "automobilbuss med s. k. 
ångmotor", som i motsats till ben
sinmotor försäkrades vara alldeles 
ofarlig. Schubert förklarade sig va
ra villig införskriva ett dylikt åk
don med 80 (?) hästars ångmaskin. 
Den skulle med fylld panna och 
kolbox väga omkring 5 ton inklu
sive 10 sittande och 6 stående pas
sagerare förutom förare och biljett
försäljare; genomsnittshastigheten 
skulle vara 16 kmlt. För att popu
larisera företaget ville han i början 
företa turer på Stora promenaden 
på Djurgården mot en avgift av 75 
öre per person. Denna omnibus 
var förmodligen av De Dion-Bou
tons system, då Schubert var detta 
franska företags generalagent i Sve
nge. 
Konsul Ernst Hedin sökte "konces
sion" för trafik med elektriska 
automobilbussar på linjen Riddar
huset-Vasasuden år 1899. (Denna 

1919
 

ansökan får man sålunda se i sam
band med den samtidigt upphörda 
hästbusslinjen på samma sträcka). 
I detta som i andra fall användes 
uttrycket koncession, men det kan 
icke vara fråga om medgivanden i 
detta ords förva1tningsmässiga be
tydelse utan avser förmodligen till
stånd av samma slag, som tilldela
des droskägare. Hedin ville även 
till allmänhetens tjänst införa auto
mobildroskor och gjorde för ända
målet ett par utländska resor. 
Så kommer turen till grosshandla
ren Martin Mattsson och cigarr
handlanden Arvid Zedritz likaledes 
år 1899. Dessa herrar ville ha till
stånd att under den blidare årsti
den med bensindrivna automobil
omnibussar trafikera linjen Nybro
plan-Lidingöbron (Ropsten). Två 
vagnar av olika storlek skulle an
skaffas, av vilka den större skulle 
ha följande dimensioner: längd 
4.56, bredd 1.43, höjd 2.47 m, vikt 
2.700 kg. Vagnen skulle vara för
sedd med 8 (?) hästars motor och 
vara avsedd för 14 sittande passa
gerare. Den totala vikten med pas
sagerare och två funktionärer skulle 
bli omkring fyra ton och vagnens 
hastighet 25 km/t, varvid den skulle 
stanna på två meters avstånd från i 
vägbanan varande föremål. 

Denna tendens till hastighetsjäkt 
oroade emellertid centralpoliskom

missarie Borg. Han ansåg, att det 
väl kunde räcka med 10 km till 
Stureparken och högst 20 km från 
Idrottsparken mot Ropsten, men 
att i gatukorsningar och på Sture
plan var 6 km/t den lämpligaste 

fått hit Edra provvagnar och visat, 
vad de duga till. Om i de skildrade 
fallen några provkörningar ägde 
rum, ha vi icke kunnat utröna. 
Omöjligt är det dock ingalunda, ty 
i en skildring för juli 1899 läses föl-

Nybrohamnen 1880-talets mitt. Oljemålning av P W Cedergren. 

hastigheten. Föraren skulle vidare 
- det inskärptes av Borg - innan 
vagnen passerade gatuhörn eller 
tvärgata medelst signalklocka giva 
starka upprepade signaler; så skulle 
likaledes ske, då personer eller före
mål syntes i vägbanan. Som biljett
pris hade man tänkt sig 10 öre Ny
broplan-Idrottsparken, 15 öre till 
Hästgardeskasernen och 20 öre till 
Ropsten. 
Myndigheterna ställde sig välvilliga 
till dessa förslag men svarade i sak: 
ansökningarna få vila till dess Ni 

jande: "Automobiler !:ålla just på 
att bli ett dagligt skådespel för det 
skådelystna Stockholm. Sedan en 
tid tillbaka har med vederbörligt 
tillstånd enskilda personer rusat vä
gar och gator fram utan både tramp 
och kamp". Några praktiska resul
tat i form av regelmässig trafik blev 
emellertid tydligen icke följden av 
dessa projekt med eller utan prov
uppvlsmngar. 
Det är förunderligt att se, hur dessa 
ingenjörer, konsuler och grosshand
lare kunde föreställa sig, att en tra

14 15 



fikrörelse med så ringa kapacitet 
men med så betydande omkostna
der skulle kunna bära sig. Men tek
niska nyheter - särskilt om de äro 
patenterade - har understundom 
hos vissa personer samma effekt 
som gruvinmutningar hos andra, 
det kritiska sinnet låser sig. 

Bullerbussens korta saga 

Vi kommer nu till historien om det 
ryktbara åkdon, som i Stockholms 
trafikhistoria går under namnet 
Bullerbussen. I föregående avsnitt 
omnämnde vi 'bataljons- sedermera 
regementsveterinär O Sjöberg som 
den person, på vilkens uppdrag 
Bullerbussen inköptes. Sjöberg an
sågs företräda ett konsortium med 
kapitalstarka deltagare. 
Uppdraget i fråga anförtroddes åt 
ingenjör P M (Pontus) Qvarnström, 
direktör i Stieltjes Maskinaffär, som 
vid besök hos Daimlerfabriken i 
Cannstatt 1899 inköpte den omni
bus, som blev Sveriges första ben
sindrivna motorbuss insatt i regel
mässig passageraretrafik. Den var 
försedd med en tvåcylindrig fyr
takts Daimler originalrnotor, och 
tändsystemet var ett s. k. tändrör, 
ett platinarör, som ständigt skulle 
hållas varmt aven bensinlåga. Det 
hände därför, att lågan slocknade 
vid blåsväder, varvid vagnen stan
nade. Ekipaget var avsett för 12 
personer, vartill kom förare och 
möjligen även biljettförsäljare, och 
vägde med last 4 till 5 ton. 

Bussen avprovades officiellt den 4 
juli 1899, och av allt att döma var 
vädret för dagen lämpligt för ända
målet. Provresan gick över Oden
och Torsgatorna, Norra Bantorget, 
Vasa- och Arsenalsgatorna, Strand
vägen, Stora promenaden över Ma
nilla och Djurgårdsbrunn till Li
dingöbro värdshus. Färden säges ha 
väckt stor uppmärksamhet hos all
mänheten - ett påstående, som det 
är ingalunda svårt att sätta tro till. 
Under provturen konstaterades, att 
bussen var lätt att manövrera som 
en velociped. I de skarpaste gatu
korsningar svängde den med beund
ransvärd lätthet och kunde i full 
fart stanna på kort avstånd. Upp
för stigningar gick det sakta men 
säkert och det ansågs, att inom sta
dens hank och stör icke fanns en 
backe, som den icke skulle kunna 
taga. Den kunde vända på en väg 
icke stort bredare än bussens längd. 
Man gladde sig särskilt åt att kunna 
färdas i en omnibus utan att det 
samtidigt var fråga om djurplågeri. 
Men den befanns även vara otymp
lig. Särskilt ansågs karosseriet vara 
klumpigt och tungt. Den lukt, som 
vagnen spred, var oangenäm men 
överkomlig. Värre var det med alla 
ryckningar, då fordonet skulle stan
na eller växla hastighet. Bullret var 
direkt plågsamt - konversation i 
vagnen fordrade starka lungor. 
Uppförsbacken vid Manilla togs 
med lätthet och i utförsbacken mot 
kanalen visade sig bussen kunna 

"Bullerbussen" - första motoriserade passagerarebussen i Sverige. 

Ett par veckor i trafik i Stockholm år 1899. 

stanna nästan på metern och även 
ledigt kunna vända. 
På Lidingöbro värdshus intogs 
lunch, och busen döptes till "Vor
wärts". Utom det enfaldiga i att 
välja ett utländskt namn, vars be
tydelse dessutom för flertalet av 
Stockholms befolkning var okänd, 
var namnet även olämpligt med tan
ke på dåvarande tjälfrusna politiska. 
tänkesätt: det tyska socialdemokra
tiska partiets huvudorgan hade se
dan 1890 samma namn. Färden åter 
till staden gick sedan i "svindlande 
fart" över Ladugårdsgärde. 
Provkörningen hade gått så bra, att 
tillstånd beviljades för bussens in
sättande i trafik den 12 juli 1899 
kl. 8,00 från hörnet av Observato

rie- och Upplandsgatorna via Drott
ninggatan till Rödbotorget, varifrån 
den återvände kl. 8,20. Om priset 
var 10 eller 15 öre låter sig icke 
fastställa, icke heller om en tidiga
re avsedd sträckning över Fredsga
tan och Gustav Adolfs Torg till 
Riddarhustorget någonsin togs i 
bruk. 
Fortsättningen blev emellertid icke 
lika lyckad som provturen. Vagns
hjulen var försedda med järnringar, 
och då gatorna var stenlagda 
skramlade bussen ohyggligt. På 
grund av den stora tyngden darrade 
marken bokstavligen, där den gick 
fram. Vid Drottninggatan ilsknade 
man till för var dag som gick. Hus
ägarna påstod, att husen fick spric
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kor, och hyresgästerna klagade över 
förlorad sinnesro. Sedan den första 
nyfikenheten tillfredsställ ts, började 
även passagerarna utebli. Efter ett 
par veckor återstod intet annat än 
att taga fordonet ur trafik. Föra
rens namn är bevarat åt eftervärl
den: det var F O Rosin. Trots den 
korta tid, som trafiken varade, var 
Rosin vid dess upphörande en hårt 
prövad man. 
Bullerbussen byggdes om till Sveri
ges första lastautomobii och såldes 
av Stieltjes till Liljeholmens Stearin
fabriks AB, där den 1901-16 gjor
de god tjänst, vilket visar, att det 
var goda don i åkdonet. Tyvärr 
blev vagnen på sin tid skrotad. 
Vi tillåter oss här att göra en liten 
sidotur, det är så frestande. Mellan 
ovannämnda data rörande Buller
bussen - 4 och 12 juli 1899 - ha
de den 10 i samma månad en annan 
i den svenska motorismens historia 
märklig provkörning ägt rum. Tid
ningarna vet nämligen berätta, att 
kronprinsen, dvs sedermera konung 
Gustav V, sagda dag begivit sig i en 
automobildroska till Tullgarn. Den 
65 km långa vägen beräknade man 
att avverka på mindre än 3 timmar. 
Det kan icke gälla någon annan bil 
än den här i bild återgivna, som år 
1899 av den nämnde ingenjör 
Qvarnström hade inköpts från 
Daimler-fabriken samtidigt med 
Bullerbussen. Hur färden till Tull
garn avlöpte är för oss okänt, men 
vid en senare provtur ute på Djur
gården visade bilen så groteska 
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egenskaper, att kronprinsen tackade 
nej till densamma. Den brukar kal
las kung Gustavs första bil, ehuru 
det synes ovisst, om han någonsin 
ägde bilen. Samma vagn blev år 
1900 Stockholms första motorisera
de droskbil, men den togs snart ur 
rörelsen på grund av de höga un
derhållskostnaderna. 
Bullerbussens öde synes ha dämpat 
företagarintresset på detta område, 
men det fanns ju flera än en anled
ning till, att det icke blev någon 
fart på en regelmässig motorfor
donstrafik före första världskriget. 
Ur driftssäkerhetssynpunkt lämna
de materielen mycket övrigt att ön
ska, och de vanligen smala och sva
ga vägarna hindrade även en ut
veckling. Drift- och underhållskost
naderna var så höga, att trafiken 
icke lönade sig. I stockholmstrakten 
uppenbarade sig den ena busslinjen 
efter den andra, men de blev alla 
av kort varaktighet. Som alltid vid 
tillkomtsen av nya trafikmedel var 
bussarna föremål för en utpräglad 
misstro från allmänhetens sida, som 
ju icke var alldeles oberättigad. 
Därtill kom alla de obehag och ris
ker, som förelåg innan hästarna ac
cepterat den nya konkurrenten om 
vägbanan. Ett och annat från 1900
talets början är dock att berätta. 

Hästspårvagnskusk - motorbuHpionjå', 

På initiativ av direktören Per 
August Kindgren uppkom i seklets 
början på Ulvsunda mark i dåva

"Kung Gustafs första bil" 1899. 

rande Bromma socken en samhälls
bildning, som erhöll namnet Kungs
holms villastad. För att befordra 
utvecklingen av villastaden invigdes 
den 3 maj 1907 en regelbunden 
automobilomnibuslinje (trogen tids
beteckning!) från Lillsjönäs till 
Kungsbron, en av landets tidigaste. 
Trafiken uppehölls med två motor
omnibussar med avgång från änd
stationerna varje full timme mellan 
kl. 6,00 och 23,00. Initiativtagare 
var även härvidlag Kindgren, som 
även var ledare av trafikrörelsen. 
P A Kindgren tillhör med all rätt 
Stockholms trafikhistoria, och vi 
skall här berätta något ur hans lev
nad. Han var född i Åsbo försam
ling, östergötlands län, den 28 juni 

1863 och var anställd hos det då
varande spårvägsbolaget 1881-90, 
från 1883 som hästspårvagnskusk; 
anställningen slutade han på egen 
begäran. Enligt tradition inom spår
vägsvärlden skall han ha tjänstgjort 
på någon av de dåvarande två 
kungsholmslinjerna, till vilkens änd
punkt ägarinnan till Lillsjönäs gård 
i Bromma brukat anlända i sitt eget 
ekipage för att fortsätta med spår
vägen. Därigenom skall bekantskap 
ha uppstått mellan bemälda dam 
och Kindgren. Om denna traditions 
riktighet kan vi icke yttra oss, men 
en verklighet är, att Kindgren år 
1890 ingick äktenskap med damen 
ifråga, som var född 1841 och icke 
tidigare gift. Hennes namn var Emi
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lia Olga Charlotta Kindevall. Med 
henne erhöll Kindgren Lillsjönäs 
gård och fastigheten nr 69 Drott
ninggatan. Han var skriven i Sancta 
Clara församling 1890-1924 och 
blev änkling 1907. Han utflyttade 
först till Danderyd och därifrån till 
Solna, där han avled 1942. 
Efter att ha berätitat denna sär
egna trafikhistoria skall vi återvän
da till de två bussarna. De hade le
vererats av AB Gustaf Ericssons 
Automobilfabrik och var tillver
kade av Socithe des Automobiles 
Delahaye i Paris och avsedda för 17 
passagerare, av vilka 10 hade sitt
plats inuti vagnen, en bredvid föra
ren och sex på plattformen. Karos
seriet uppges ha varit solitt och på 
samma gång smakfullt, och motorn, 
4-cylindrig (24-28 hk), skall ha 
varit fullt tillräcklig att taga före
kommande backar. Färden Lillsjö
näs-Kungsbron skall ha tagit 15 a 
20 minuter. 
Några bestämmelser om ringbredd 
fanns ännu icke; de massiva gummi
ringarna var i smalaste laget för så 
tunga vagnar som dessa. Då vägba-

Passagerarebuss på sträckan 
Lillsjönäs (Bromma)

Kungsbron år 1907. 

nans fasthet dessutom ej var den 
bästa, skar en dag en av vagnarna 
ned mitt för Konradsberg och välte 
genom det höga staketet in på Kon
radsbergs område. Tyvärr ha vi icke 
kunnat utröna huru länge denna 
trafik varade.
 
Spårvägstrafiken för sträckan Is

linge-Hersbyholm på Lidingö bör

jade 1907, och passagerarna trans

porterades de första åren över Vär
tan med ångslupar, sedan följde fär
ja. Innan spårvägslinjen från Vär
tan utdragits till Ropsten den 1 dec. 
1907, befordrades Lidingöpubliken 
från Ropsten till spårvägens dåva
rande ändpunkt med motorbuss. Så
vitt vi kan finna, var denna lilla 
trafik den enda regelbundna motor
busstrafik av uteslutande innerstads
karaktär, som existerade mellan 
Bullerbussens framträdande år 1899 
och 1923, då Stockholms Centrala 
Omnibus AB började sin verksamhet. 
Då 1910-talet ingick, förelåg till
stånd för en motoriserad omnibus
linje Mynttorget - Drottninggatan 
- Odengatan - Regeringsgatan 
Mynttorget. Intressenter i projektet 

var ingenjören Hj. Oldenburg och 
kamreraren N Nauckhoff. De an
såg sig emellertid år 1911 ha funnit, 
att bensinbussarna på grund av vis
sa bestämmelser knappast skulle till
fredsställa publikens anspråk på be
kvämlighet och tyst och jämn gång. 
Man ville i stället införa elektriska 
omnibussar med luftledningar. 
Drätselnämnden avstyrkte emeller
tid på grund av ett utlåtande av 
byggnadskontoret trafik med elek
triska omnibussar. Främst därför 
"att systemet skulle behöva en po
sitiv och negativ ledningstråd för 
varje körriktning, alltså tillsammans 
fyra luftledningar, vilka med till
hörande isoleringsmateriel, skydds
trådar etc. skulle bli synnerligen 
vanprydande". Förslagsställarna ha
de dessutom velat utsträcka linjen 
till Slussen, vilket av hänsyn till 
spårvägskoncessionen inte kunde bi
fallas. Efter detta besked drog sig 
de två herrarna tillbaka. 
Ett annat förslag omnämnes i tid
ningarna som ett "fantastiskt omni
busprojekt". I nov. 1910 ingav näm
ligen köpmannen John Sjöman ett 
förslag till ÖA omfattande inte 
mindre än nio olika omnibuslinjer 
tvärs igenom staden, de flesta från 
tull till tull. Bussarna skulle ha plat
ser såväl i vagnen som på taket, 
respektive 18 och 16 platser. Inga 
hållplatser skulle upprättas, utan 
bussarna skulle stanna, när så er
fordrades. Hästvagnstiden skulle så
ledes få en renässans. 
Frågan om drivkraften var ännu 

svävande, 5 eller 10 minuters tra
fik skulle det bli. Zontariff funde
rade man på med 5-10 öres av
gifter. 
De två spårvägsdirektörerna på 
Norr och Söder var givetvis skep
tiska och förklarade sig inte vilja 
placera pengar i ett dylikt företag. 
Centralpoliskommissarie Kempe 
ville inte gärna se sina kära stock
holmare åkande på toppen aven 
buss, polismästare Tamm däremot 
var tilltalad av utsikten av direkta 
förbindelser över Slussen. 
Sjömans första koncessionsansö
kan (nov. 1911) blev avslagen hu
vudsakligen på grund av de före
slagna takplatserna, som inte ansågs 
passa i Stockholm. Senare lär han 
ha fått en koncession beviljad, men 
då stod enligt hans egen utsago ka
pital inte längre till förfogande. 
År 1914 var återigen ett par per
soner upptagna med liknande pla
ner, vilka dock på grund av krigs
årens förhållanden icke hade några 
som helst utsikter att kunna förverk
ligas. 
Om sålunda denna tid för motor
bussarnas vidkommande var de 
misslyckade planernas och projek
tens, utgjorde den däremot en glans
period för spårvägarna: år 1907 
spårväg på norra Lidingö, 1908-10 
i etapper till Sundbybergsgränsen, 
1909 till Enskede, 1911 till Midsom
markransen etc. och 1912-14 kom 
den till Tranebergssund, Alvik, Ap
pelviken och Ulvsunda. År 1914 
fick även södra Lidingö spårväg. 
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Motorbusstrafiken tiden 

närmast efter första världskriget 

Det har redan antytts, att första na på området var enskilda perso

världskriget var ett hinder för en ner, varav chaufförer var i majo

utveckling på motorbussfronten. Vå ritet, eller mindre sammanslutning

ren 1919 kunde emellertid importen ar, som ofta rörde sig med upplå

av bensin och gummiringar åter bör nade medel, och som köpt bussarna
 
ja, av vilka varuslag det under ett på avbetalning. De var tvungna att
 
par år varit praktiskt taget total välja trafikstråk berörande samhäl

brist. Från 1920 slog motorbussen len, där man genast trodde sig kun

igenom, misstron var borta, och den na räkna med en avsevärd passage- .
 
blev ett samhällsbehov. Den korta rarefrekvens; en social inställning
 
men intenisva högkonjunkturen ef var en praktisk omöjlighet och tor

ter kriget bidrog till den febrila ut de väl ej heller ingått i vederböran

vecklingen. des inställning.
 
De flesta omnibussarna vid denna Det är icke troligt, att bakom till

tid utgjordes av fordlastbilar, som komsten av alla dessa bussföretag 
nödtorftigt utrustats med bänkar av låg några mera ingående undersök
plankor, målade eller omålade, men ningar av statistisk eller ekonomisk 
sannolikt alltid hyvlade. Det var art. En rörelse av detta slag låg ur 
först i mitten av 1920-talet, som vissa synpunkter rätt väl till; hade 
man kan tala om busschassier enligt man lyckats anskaffa vagnen, var 
moderna begrepp. Ramarna blev då ju icke några andra mera betydande 
lägre än tidigare, på samma gång de anläggningskostnader erforderliga. 
svängde upp över bakhjulen, vilket En stolpe i marken och en anslags
ytterligare bidrog till karosseriets tavla - och stationen var färdig. 
lägre höjd över marken. Och alla funktioner kunde företa

garen i egen person klara: som "di
rektör", som förare, som konduktör. En stolpe i marken och en anslags
En vanlig företeelse är, att vid upptavla 
komsten aven ny förvärvskälla så 

Under någon tid, sedan bussarna uppstår gärna en rusning ofta även 
slagit igenom, kan man icke säga, bestående av personer med ringa 
att de åstadkom några nya sam förutsättningar att slå sig fram på 
hällsbildningar. De flesta företagar- området i fråga. 

I
 

t 

Av intresse bör vara att undersöka, 
om befolkningsrörelserna vid denna 
tid var sådana, att busstrafikens has
tiga uppkomst var en naturlig följd 
därav. Vi lämnar därför här nedan 
folkmängdsuppgifter från några av 
de Stockholm närmast belägna or
terna. 

1910
 
Huddinge .............. 2574
 
Botkyrka ............... 3656
 
Salem .................. 1962
 
Brännkyrka (odelat) .... 18379
 
Solna .................. 15373
 
Sollentuna .............. 2269
 
Sundbyberg ........ - ... 4649
 
Spånga ................. 8378
 
Hässelby ............... 
Danderyd 1212
o ••••••••••••• 

Djursholm .............. 3455
 
Stocksund .............. 867
 
Täby .................. 2203
 
Nacka .................. 5891
 
Osterhaninge ............ 2092
 
Västerhaninge .......... 2267
 

1905
 
Bromma ................ 2649
 

Dessa siffror kan i de flesta fallen 
icke gärna sägas vara sensationella. 
Varifrån kom då plötsligt mängden 
av resenärer, som överallt klängde 
sig på de länge sagolikt obekväma 
åkdonen? De hade tidigare fått gå 
långa vägar till närmaste järnvägs
station eller spårvägsanhalt för att 
kunna komma in till jobbet i Stock
holm och efter fullgjort värv göra 
samma tröttande resa hem. Och vil
ka vägar hade man ofta att vandra! 
Cykeln hade väl också spelat en 
framträdande roll. Men nu erkän
des, att bilbussarna hade öppnat 

"nästan oanade möjligheter" för i 
uafikhänseende tillbakasatta att 
komma från och till sina hem. "De 
kör runt i samhällena och stannar 
så gott om vid stuguknuten, de går 
numera reguljära turer - de erbju
der med ett ord höjden av bekväm
lighet". 

1920 1930
 
4072 9932
 
4459 5092
 
2138 2140
 

33913 49819
 
21855 21861
 
3953 9221
 
6920 8471
 
9840 10661
 
1940 2352
 
2128 4235
 
4746 6221
 
1657 2202
 
3152 4519
 
7462 8916
 
2093 2792
 
2671 2814
 

1915 1925
 
6212 17619
 

I mitten av år 1923 beräknades 24
 
olika linjer beröra Stockholm, och
 
den sammanlagda bussparken upp

skattades till 81 bussar. En förteck

ning på de olika linjerna ser ut så
 
här:
 
Norra Bantorget - Rotebro; 

Huvudsta (flera företag); - Häs

selby
 
Odenplan - Järva; - Ulriksdal 

Ålkistan - Roslagstull - Oden

plan
 
Karlbergsvägen - Rotebro
 
Valhallavägen (vid Odengatan)
 
Gribbylund i Täby
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Jarlaplan - Roslags-Näsby; 

Täby; - Ålkistan
 
Väpnargatan - Djurg1hdsbrunn 

Blockhusudden
 
Renstiernasgatan - Nya Björknäs
 
(Skurulinjen)
 
Ringvägen - Skanstull - Orby 

Alvsjö - Långsjö; - Orby - Alv

sjö - Västberga 
Midsommarkransen; 
stad 
Enskede - Vendelsöj 

Liseberg 
Ersta villa

- Tyresö 
(lördagar o. söndagar); - Aha; Sö
dertörns villastad 

Hornstull - Gröndal - Ekensberg 
Midsommarkransen - Segeltorp; 
- Långsjö 
Bromma ålderdomshem - Ulvsun
da - Bällsta bro (med bilinjer) 
Ulvsunda - Nockeby bro 
Drottningholm 

Urtavlor i ÖA:s resolutioner 

Det var givetvis ett bekymmer att 
bringa ordning och reda i dessa tra
fiksystem, där företagen växte upp 
som svampar ur jorden och där or

,

•
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Så här elegant färdas man
 
Ringvägen-Örby-Alvsjö
 
anno 1923.
 

det "system" för övrigt icke riktigt 
är på sin plats. En av de största svå
righeterna var, att flera företagare 
uppenbarade sig på samma linje. 
Det fanns exempel på att icke mind
re än 12 personer ägde tillstånd för 
en och samma sträckning. I allra 
första början, innan vederbörande 
myndighet genom ordningsbestäm
melser kunde skilja dem åt, råkade 
konkurrenterna bokstavligt mer än 
en gång i luven på varandra. Se
dan man väl fått saken i sin hand, 
måste tillståndshavarna iakttaga av
gångstider och andra föreskrifter. 
Man intog t.o.m. ett slags tecknade 
urtavlor i resolutionerna med de oli
ka företagarna inprickade på be-

Ar 1922 kom man till Midsommar
kransen med spårvägslinje 17 M. 
Sedan med denna buss till Segeltorp. 

stämda klockslag. Efter samråd med 
KB i länet hade ÖA utfärdat sär
skilda bestämmelser angående bus
sar i yrkesmässig trafik och deras 
förare. 
Från ett håll rapporteras en "ra
sande konkurenskamp". Parterna 
sades tillgripa medel, som gick 
"långt utanpå lagliga och mänskliga 
rättsbegrepp". Direkt misshandel 
omtalas och attentat mot konkur
rentbussar. Ute på vägarna gjorde 
man allt för att hindra varandras 
trafik. 
Man omtalar från denna tid (1923), 
att från Norra Bantorget startade 
dagligen omkring 200 turer och från 
"färdvägen vid Norrtull" inemot 

25 

I~
 



400, från Roslagsvägen nämnes en 
siffra något över 100. Vi har tyvärr 
ingen möjlighet att granska dessa 
uppgifter, som synes höga. 
Vid samma tid rapporteras en viss 
standardförbättring av vagnarna på 
vissa linjer. Ett par bussar på Hu
vudsta beskrivs som rymliga och be
kväma. Detsamma sägs om Ulriks~ 

dal-åkdonen. Hässelby-linjens vag
nar hade en egen typ, som i någon 

mån påminde om spårvagnar med 
öppen plattform baktill. Men det 
fanns alltjämt vagnar, som behöll 
den gamla enkelheten. I början syns 
man icke kommit på iden med de 
längre fram vanliga presenningtäl
ten. Senare under någon tid liknade 
bussarna ofta en packlåda med någ
ra fönster såvida icke gluggar är en 
riktigare beskrivning. 
Passagerareantalet växlade betyd
ligt. Högsta tillåtna antalet förefal
ler ha varit 25 personer, men på vis
sa linjer var 12-14 maximum. Lör
dagar och söndagar kunde man få 
se ett verkligt övermått av passa
gerare med långa köbildningar vid 
stoppställena. 
Högsta tillåtna farten både i staden 
och länet uppges till 20 km/t. För 
förarna räckte det icke med kör
kort, de måste uppfylla de ford
ringar, som krävdes för tillstånd till 
yrkesmässig trafik. 
Taxor och turlistor fastställdes av 
tiA. (I detta sammanhang nämnes 
intet om KB i länet.) Biljetterna till
handahölls enligt föreliggande upp

gifter av stadens byggnadskontor 
med en viss avgift till staden. 
Tyvärr finns det ingen möjlighet att 
lämna en översikt av det ekonomi
ska resultatet av dessa Klondyke-år. 
Vi träffa endast på enstaka uppgif
ter. Bussbolaget Stockholm-Häs
selby hade exempelvis börjat med 
en stor apparat men avsomnade 
snart med 52.135 kr i skulder och 
947 kr i tillgångar. 
Trafikföreningen Huvudsta-Stock
holm u.p.a. var tydligen ett vida 
lyckligare företag. Verksamheten 
hade börjat 5/4 1922. För 1923 till
kännages följande resultat i tusental 
kr: trafikinkomster 243, avlöningar 
83, bensin 49, gummi 28, reparatio
ner 16, försäkring 6, garage 26, 
bruttovinst 35. Efter avskrivningar 
kvarstod 2.890 kr, varav 295 avsat
tes till reservfond och 6 Ofo utdela
des på andelarna med 698 kr, res
ten balanserades. Passagerareantalet 
för året var 1.001.582 och biljett
priset 25 öre. Detta tyder på, att 
andelsägarna voro verksamma inom 
företaget och i form av avlöningar 
hade sin existens av detsamma. 
I Stockholms län var förhållandena 
enahanda. Bussföretag växte upp 
överallt, där det fanns en väg, som 
ansågs farbar. Man hade all möda 
att sovra bland mängden av ansök
ningar, som oavbrutet strömmade in. 
Det fanns ett tillfälle, då samtidigt 
80 sådana handlingar låg på länssty
relsens bord. År 1923 uppgavs 150 
-200 bilbussar gå i reguljär trafik 
i länet. 

En tidning i Stockholm lämnar un
der rubriken "En elegant jätteomni
bus" ett så fängslande reportage av 
en provtur med en nyanskaffad mo
torbuss, att vi låter det här inflyta. 
Att det nu, 35 år senare, på grund 
av föränderligheten i villkoren för 
vår tillvaro råkat få en liten fläkt 
av utsöktheten hos den genius, som 
understundom härskar i spalterna 
av Grönköpings Veckoblad, ökar 
endast enligt vår mening trevnaden 
med artikeln i fråga. Alltså: "En 
kolossalt stor och kolossalt elegant 
bilomnibus drog genom några av 
Stockholms gator, väckande myc
ken uppmärksamhet bland gatutra
fikanterna. Det var Huvudsta
Stockholms trafikförenings nya 
buss, som gav sig ut på en provtur. 
Jättevagnen är av delvis ameri
kansk, delvis svensk tillverkning, i 
det motorn (40 hk) och chassiet här
stammar från USA, medan karosse
riet är uteslutande svensk vara (Kat
rineholm). Hela vagnens längd är ej 
mindre än 7,7 m (?) och bredden är 
drygt 2 m. Utrymmet där inne är 
också mycket gott. Sittplatser fin
nas för 21 personer, och ytterligare 
ett lO-tal har rum att stå inne i vag
nen, som givetvis icke saknar strop
par i taket. Man sitter synnerligen 
bekvämt därinne på de stoppade 
läderdynorna. Fönstren äro upptill 
försedda med en liten ventilations
ruta, och små nätta gardiner saknas 
heller icke. Belysning sker med tre 
el. lampor i vagnens tak. På prov
turen gick allt bra tills man skulle 

svänga in på en tvärgata, då det vi
sade sig, att vagnen var för stor. 
Eller gatan för trång. Ty man kun
de icke klara hörnet i en och sam
ma sväng, utan det blev nödvändigt 
att backa ett slag, och först sedan 
kunde man köra vidare. Folk såg 

både storögda och roade ut, och po

liskonstaplarna blickade betänksamt 

efter jätten undrande vad de häref
ter skulle få att göra med på Stock

holms gator". 

Men länge behöver man icke forska, 
förrän man från detta vänliga kli
mat råkar in i ett kallare. Det gäl
ler en man, som gjort sitt livs första 
bussresa vid en utfärd till Ulriksdal, 
och skildrar sin erfarenhet från den
na i en bister insändare i en tidning. 
Vi återger följ:l.Ode: "Ar det å bus
sarna angivna passagerareantalet av 
myndigheterna fastställt? Ar det så, 
bör det tillses, att det efterleves. 
Med den buss, med vilken insända
ren färdades, föl jde 18 passagerare 
mot 14 tillåtna. Dessutom medfölj
de stora mängder res- och fraktgods, 
barnvagnar m. m. Men detta var 
icke det värsta. Då Haga grindar 
uppnåtts, framtog föraren ett paket 
smörgåsar. Hållande smörgåsen med 
vänstra handen, skötte han ratten 
med den högra. En spårvägskon
duktör Hr ju icke röka en cigarrett, 
skulle då en bussförare vara tillåten 
att under färd intaga sin frukost?" 
Efter övervägande finner vi, att 
man icke kan undgå att besvara den 
upprörde resenärens fråga med nej. 
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Stockholm får 

intern motorbusstrafik 

Medan Stockholm sålunda hade 
motorbusslinjer av förortskaraktär, 
så saknade staden dylik trafik en
bart för innerstaden. Här och där 
i pressen antyds, att spårvägsbola
gets kommunala koncession skulle 
utgöra ett hinder i det avseendet. 
Så var icke fallet. Man hade möj
ligen den omständigheten i tankar
na, att SS i vissa fall ägde företrä
desrätt ifråga om spårvägsanlägg
ningar. 

Förslag frJn borgan'Jd 

Redan tidigt på 20-talet förelåg an
sökningar om trafiktillstånd för 
busslinjer i Drottning- och Rege
ringsgatorna. Borgarrådet Sandberg, 
som var inkopplad på frågan, an
såg det önskvärt, att dessa planer 
skulle kunna förverkligas, men att 
trafiken helst borde läggas under 
SS. Vid behandlingen av ansök
ningarna yppade sig skilda me
ningar mellan polismästaren, för 
vilken en vanlig trafikresolution var 
tillfyllest, och gatunämnden, som 
yrkade på koncessionsförfarande. 
Som av efterföljande framgår, var 
vederbörande hos SS föga tilltalade 
av möjligheten att till övriga be
kymmer även få starta något så nytt 
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och oprövat som motorbusstrafik. 
Till "övriga bekymmer" hörde bl.a. 
så allvarliga spörsmål som taxan, 
kronisk penningbrist och frånvaro 
av egen kredit samt slutligen en 
spårvagnspark, som snarast krävde 
förnyelse och renovering. Därtill 
kom att man var skeptisk angående 
busstrafikens lönsamhet. Ett av
skräckande exempel hade man i Kö
penhamn rörande busslinjen Kong
ens Nytorv-Rådhuspladsen, som 
visade årliga underskott fastän vag
narna praktiskt taget alltid var full
satta. 
Spårvägsbolaget kom snart i en si
tuation, som framtvang en deklara
tion i omnibusfrågan. Närmast an
ledning var år 1920 föreliggande 
ansökningar hos ÖA dels från 
herr H von Kraemer angående en 
omnibuslinje i Norrtulls-, Drott
ning- och Regeringsgatorna och dels 
från köpmannen K JBlomgren mJl. 
angående framdragande aven från 
Huvudsta planerad linje. 
Huru osäker man var rörande dessa 
frågor framgår av yttranden över 
ansökningarna. Stadskollegiets fö
redragande borgarrådet Meurling 
skrev följande: 
"Angående frågan, huruvida omni
bustrafiken skall eller kan av staden 

SCO:s första motorbuss. Av märket Vulcan - 19 sittande och 5 stående 
passag,erarc. Ärtal: 1923. 

koncessioneras eller huruvida för 
densamma endast erfordras vanlig 
tillståndsresolution av öA samt an
gående frågan huruvida i samband 
härmed särskild koncessionsavgift 
bör eller kan uttagas för omnibus
trafiken, har jag igångsatt rättslig 
utredning ..." 
Vidare uttalades att med det inten
siva samarbete ur trafiksynpunkt, 
som måste komma att äga rum mel
lan spårvägs- och omnibustrafiken, 
vore det ett intresse att åtminstone 
i viss utsträckning erhålla gemen

sam trafikteknisk och ekonomisk 
ledning för dessa företag, och man 
ifrågasatte därför om ej spårvägs
bolaget var villigt att övertaga "be
styret" även med omnibustrafiken. 

SS funderar och argumenterar 

Detta var tydligen en sak, som
 
krävde allvarligt begrundande.
 
Först den 10 mars 1921 var spår

vägsbolaget berett att avge sitt ytt

rande.
 
I valet mellan spårvägs- och omni
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bustrafik borde i regel - enligt bo
lagets åsikt - företräde lämnas 
spårvägstrafiken bl.a. på grund av 
det större antal passagerare, varje 
vagnenhet kunde medtaga. Likale
des påpekas faran av, att stora mo
torvagnar framföras med jämförel
sevis hög fart, "då de icke följa en 
bestämd bana utan slingrar sig fram 
mellan övriga fordon". Erfarenhet 
från utlandet ansågs vidare visa, att 
de höga driftkostnaderna för omni
bustrafiken ofta uppvägde ränta 
och amortering på kostnaderna för 
den dyrare spårvägsanläggningen. 
För trafik utom den egentliga sta
den kunde omnibussarna möjligen 
vara lämpliga som förmedlare på 
kortare sträckor inom glesare bebyg
gelse av trafiken till spårvägarnas 
ändpunkter. 
Anordnandet av busstrafik i någon 
större omfattning i innerstaden kun
de icke anses påkallat eller lämpligt. 
Då staden var den huvudsakliga 
ägaren av spårvägarna låg det icke 
i dess intresse att uppmuntra enskil
da till dylik trafik. 
Det medgavs dock att en omnibus
trafik i Drottning- och Regerings
gatorna kunde ha sin betydelse, som 
emellertid icke skulle överdrivas 
med tanke på bussarnas sannolikt 
ringa fart i dessa gator. Allmänhe
tens nytta av omnibustrafik skulle 
först framkomma, om övergång till
lätes mellan de två trafikslagen, vil
ket för spårvägsbolaget skulle med
föra sämre ekonomiskt utbyte. 
Om det av von Kraemer projekte

rade företaget komme till stånd, 
vilket spårvägsbolaget betvivlade, 
skulle detta dock icke utesluta, att 
spårvägsbolaget längre fram självt 
skulle anordna busstrafik. Någon 
koncession för busstrafik eller till
stånd att med andras uteslutande 
för någon längre tid idka sådan 
kunde varken öA eller stadsfull
mäktige meddela. Endast ett till
stånd liknande det, som meddelas 
droskägare, skulle von Kraemer 
kunna erhålla. 
Förbättrade omnibustyper skulle 
framdeles kunna stå till förfogande, 
med vilka ett gynnsammare ekono
miskt resultat skulle kunna uppnås. 
Spårvägsbolaget tänkte sig med 
elektriska ackumulatorer drivna 
omnibussar med inbyggt övre däck; 
till laddning av dessa skulle ström 
kunna erhållas nattetid till en billig 
taxa. 
Spårvägsbolaget yrkade "om till
stånd till omnibustrafik icke skulle 
kunna förvägras von Kraemer", att 
tillståndet endast skulle omfatta en 
omnibuslinje från Odengatan i 
Drottninggatan till Gustav Adolfs 
Torg och därifrån i Regeringsgatan 
till Tegnergatan. 
Rörande den av köpmannen Blom
gren m. fl. gjorda ansökan om att 
få framföra omnibussar från Hu
vudsta inom stadsgränsen ansåg 
spårvägsstyrelsen, att denna ansö
kan icke borde bifallas. Ett bifall 
skulle medföra synnerligen betänk
liga konsekvenser, då det kunde be
faras, att liknande ansökningar till 

stort antal icke skulle låta vänta på 
sIg. 
I maj 1922 förelåg en tidningsinter
vju med dåvarande byråingenjören 
Gösta Lundborg, som efter före
gångsmannen Erik Winell hade led
ningen av den trafikkommission 
i tidningarna felaktigt benämnd 
"trafikkommitten" - som kom till 
sedan stadens trafikkommitte av 
1918-23 avslutat sin verksamhet. 
Lundborg omtalade bl. a. rörande 
de trafiktillstånd, som öA medgivit 
att gälla till den 1 okt. 1922, hade 
den bestämmelsen knutits, att avgif
ten skulle utgå i form aven viss 
procent på biljettförsäljningen. 
Detta system ansåg man dock inom 
kommissionen icke vara rättvist. 
Man hade därför stannat vid den 
principen, att avgiften skulle utta
gas efter personkilometer. Man fö
reslog, att staden skulle låta trycka 
biljetter av skilda valörer för olika 
sträckor. Biljetterna skulle tillhan
dahållas hos gatunämnden, där allt
så trafikföretagen hade att avhämta 
dem och samtidigt erlägga den stad
gade avgiften. Meningen vore, att 
denna avgift skulle utgå även sedan 
bilskatten trätt i kraft. 
Dessa förslag förverkligades dock 
aldrig. Några utbetalningar av dy
lika avgifter skedde ej. 

I 
Klart för start. Hjalmar Branting 
bland aktietecknarna 

För att begagna oss av spårvägssty
relsens uttryck kunde "tillstånd till 

omnibustrafik icke förvägras von 
Kraemer". Han erhöll nämligen den 
29 sept. 1922 av öA trafiktillstånd 
för en busslinje för ett under bild
ning varande bolag. 
Stiftelseurkund för det bolag, som 
sedan fick namnet Stockholms Cen
trala Omnibus AB (SCO), utfärda
des den 30 okt. 1922. Stiftarna var 
f. d. landshövding C Cedercrantz, 
stadsfullmäktiges f. d. ordförande, 
direktör Gerh. Magnusson, kapten 
Ragnar Perslow, von Kraemer och 
dennes halvbror, advokaten Georg 
Branting. I stiftelseurkunden be
stämdes, att von Kraemer skulle äga 
rätt att i likvid för 750 aktier a 
100 kr "få på bolaget överlåta det 
på ÖA:s resolution den 29 sept. 
1922 grundade trafikföretaget". 
Ko~stituerande bolagsstämma hölls 
den 26 febr. 1923. Aktiekapitalet 
skulle utgöra lägst 180.000 kr, vil
ket belopp var fulltecknat. Bland 
aktieägarna var socialdemokraterna 
väl företrädda av bl. a. direktör 
Gerh. Magnusson, advokat Georg 
Branting, redaktör Arthur Engberg 
och statsminister Hj. Branting, vil
ken sistnämnde svarade för 30 ak
tier. Bland övriga aktietecknare ob
serverar man landshövding Ceder
crantz, generalmajor Ernst Linder 
och generalkonsul E E Ekstrand. 
Cedercrantz utsågs till styrelseleda
mot och styrelsens ordförande men 
tackade nej till uppdraget, vilket 
gick till Georg Branting, tillika 
fungerande ombudsman. Vid för
sta ordinarie bolagsstämma (26/10 
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1923) efterträddes han emellertid av 
v. häradshövding Uno Oldenburg. 
Vid därpå följande ordinarie stäm
ma (7/7 1924) efterträddes Olden
burg av Emric Thunberg, direktör 
för ett emissionsinstitut, som till sy
nes för egen räkning företrädde 
1.267 aktier (av 1.800). - Redak
tör Nils Hall utsågs till verkst. di
rektör med von Kraemer som di
rektörsassistent. 
Nu skall vi se, huru trafiken ord
nades. Med The Vulcan Motor and 
Engineering Co. (1906) Ltd, South
port, Lancaster, England, kontrahe
rades 11 motoromnibussar. Trans
aktionen skedde i form av ett ut
hyrningskontrakt med en hyressum

ma av ~12760. 14/-. Avbetal
ningar skulle ske på föreskrivna ter
miner och med slutlikvid inom 3 år 
från motorbussarnas leverans i 
Stockholm, varefter de överigck i 
det svenska företagets ägo. Med en 
pundkurs på 16.25 blir priset per 
buss ungefär 19.000 kr. 
Vagnarna hade en längd av 6,55 
och en bredd av 2,2 m, tjänstevik
ten var 4.000 kg, passagerareantalet 
24, varav 5 stående. De var ingen
ting annat än lastvagnschassier, på 
vilka byggts ett karosseri för per
sontrafik. Ringarna var massiva. 
Den 19 juli 1923 strax efter lO-sla
get syntes en flaggprydd buss på 
väg utför Kungsbacken i Drottning-

Ett unikum i Stockholmstrafiken. Rälsbuss Karlaplan
Frihamnen 1924-29. 

gatan. Det var SCO:s provbuss. 
Bland deltagarna i färden märktes 
statsminister Branting, överståthål
lare Sahlin, representanter för pres
sen och några av bussbolagets funk
tionärer. Tidigare på dagen hade 
överståthållaren inspekterat garage, 
"de 11 präktiga Vulcan-vagnarna" 
samt de i sina uniformer om engel
ska soldater påminnande förarna 
och konduktörerna. 
Den 23 juli 1923 ägde starten rum. 
Då öppnades nämligen omnibustra
fik på linjen Odenplan - Drott
ninggatan - Gustav Adolfs Torg 
- Regeringsgatan - Tegnergatan 
- Sveavägen - Odenplan (seder
mera linje 51). Avgiften för enkel 
färd var 15 öre, barn under 3 år 
kunde avgiftsfritt medtagas. Ra
battkort a 1 kr innehållande sju ku
ponger a 15 öre tillhandahölls. Tra
fiken började kl. 8,30 med en tur i 
vardera riktningen och fortsatte var 
sjätte minut intill kl. 23,30. 
Starten betecknades av tidningarna 
som lyckad. Vagnarna ansågs vara 
prydliga i sin blåsvarta lackering. 
Detsamma gällde den solida inred
ningen likaså personalens kakifär
gade uniformer med den färgrika 
kokarden i mössan. I bakre delen av 
ekipaget var rökning tillåten. 
Man steg på bussarna genom bakre 
avdelningen. Vid avstigandet begag
nade man den främre utgången 
bredvid förarsätet, där dörrarna 
manövrerades av föraren medelst 
ett enkelt handgrepp. Man lade 
märke till "fotstegens knepiga kon

struktion". Dessa föll nämligen ut, 
när vagndörren öppnades men veks 
åter ihop, när den stängdes. 
Spårvägsbolaget hade i sin ovan 
återgivna inlaga till stadskollegiet 
av 10 mars 1921 låtit förstå, att 
man kunde tänka sig, att "bolaget 
längre fram självt skulle anordna 
omnibustrafik". 
Detta "längre fram" kom den 18 
maj 1925, då AB Stockholms Spår
vägar av AB Emissionsinstitutet 
köpte 1.367 aktier i SCO, sålunda 
jämnt 100 aktier utöver det antal, 
som Emric Thunberg hade företrätt. 
Priset var 150 kr per styck. SS för
band sig att inlösa återstående 433 
st. aktier till samma pris. 
Aret därpå upprepades en händelse 
från "Bullerbussens" glorvördiga 
dagar år 1899. Husägare och andra 
vid Drottning- och Regeringsgator
na trodde sig kunna konstatera 
sprickor och sättningar i en del hus 
utefter dessa gator. Skadegörelsen 
tillskrevs de vibrationer, som bus
sarna orsakade. Elektriska lampor 
påstods ha en onormalt kort livs
längd, och glas och porslin sades 
ramla ned från hyllorna. Man ville 
dock icke bli av med bussarna men 
påyrkade, att de massiva ringarna 
skulle utbytas mot luftringar eller 
ballongringar. Man klagade hos OA. 
Det höga ämbetet förhöll sig emel
lertid kallsinnigt. Hos SS var man 
artig och tillmötesgående och bekla
gade livligt förhållandet. En ome
delbar övergång till nya ringar 
skulle medföra "oöverkomliga svå
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righeter", men ombyte skulle ske i 
samband med nyanskaffning av 
bussmaterielet. 

På ordinarie bolagsstämma den 28 
maj 1929 beslöts, att Stockholms 
Centrala Omnibus AB skulle träda 
i likvidation. Den 11 juni s. å. träf
hLdes avtal mellan bolaget och AB 
Stockholms Spårvägar om de bägge 
företagens sammanslagning; OA ha

de redan då godkänt överlåtelse på 
spårvägsbolaget av trafiktillstån
den. SS övertog bussrörelsen med 
tillgångar och skulder fr. o. m. 1/1 
1929. 
Innan vi skiljs från sca, skall vi 
här lämna några upplysningar om 
resultatet av verksamheten. 
Per 31/12 1924, således innan SS 
inträtt i företaget, som då varit i 
gång ej fullt 18 månader, visade 
bokslutet vinst på i runt tal 15.000 
kr. Avskrivningar motsvarande 
71/2 Ofo på anskaffningsvärdet hade 
dessförinnan ägt rum med 29.500 
kr. Till aktieägarna utdelades 
10.800 kr. motsvarande 6 Ofo på ak
tiekapitalet.
 
Sedan SS år 1925 inköpt aktierna,
 
höjdes påföljande år aktiekapitalet
 
från 180.000 till 480.000 kr. Vins

terna utgjorde i avrundade tal för
 
åren 1925-28 kr. 73.000, 117.000,
 
282.000 och 178.000. Stordelen av
 
dessa belopp avsattes till en av

skrivningsfond; för år 1926 utdela

des emellertid 6 Ofo och för 1927 och
 
1928 sju procent årligen' till aktie

ägaren.
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Antalet resor utgjorde 
år 1924 3.077.938 
,. 1925 3.521.606 
" 1926 5.314.970 
" 1927 9.787.402 
" 1928 17.356.359 

Denna starka stegring av passage
rareantalet får ses mot bakgrunden 
av linjenätets utsträckning: 
år 1926 linje 2 (sedermera linje 52) 
Karlaplan-Kungsholmstorg 
år 1926 linje 3 (53) Sockenvägen
Skogskyrkogården 
år 1927 linje 4 (54) S:t Eriksplan
Södra Bantorget 
år 1928 linje 55 Vanadislunden
Timmermansgatan 
år 1928 linje 56 S:t Eriksgatan
Stora Essingen 

Rälsbuss på gärdet. Trådbussen 
slingrar sig fram 

Som en kuriositet kan nämnas, att 
spårvägsbolaget även en tid bedrivit 
rälsbusstrafik. Personalen vid den 
1919 tillkomna Frihamnen vid Lilla 
Värtan ansåg, att deras närmaste 
spårvägshållplatser - i Värtan och 
på Karlaplan - var väl avlägset 
belägna. Som mannarna därute 
ingalunda saknade förmåga att med 
kraftiga och rättframma talesätt 
stödja sina krav, anordnade man en 
spårvägslinje (den första nr 19) från 
Karlaplan till Frihamnen, varvid 
bränslekommissionens gamla kris
tidsbana från första världskrigets 
dagar kom till användning. 
Militära myndigheter motsatte sig 
emellertid luftledning över gärdet. 

Därför beställdes hos AEG en ben
sinmotorvagn, som i huvudsak ut
fördes vid bolagets verkstad i Kal
mar. Den kostade 31.250 kr, vilket 
belopp staden fick punga ut med. 
På- och avstigning skedde fram
ifrån, sittplatserna voro 17, ståplat
serna ungefär lika många. Trafiken 
med denna rälsbuss varade åren 
1924-29, då den ersattes med buss
linje 52 (Frihamnen-Karlaplan
Kungsholmstorg). 
Icke som en kuriositet utan som en 
faktor av betydenhet kommer där
emot trådbussrörelsen in i bilden, då 
det gäller en skildring om bussrö
relsen i Stockholm. 
Första gången, som vi hört trådbus
sar omnämnas i stockholmskt sam
manhang, gäller en händelse från 
1910. Kapten Ernst Hjortzberg, då 
chef för Stockholms Södra Spårvägs 
AB, besökte nämligen det året Wien 
för att taga kännedom om "där före
kommande anläggningar för elek
triska vagnar med luftledningar utan 
spår". Hjortzberg berättade från sitt 
besök, att anläggningarna hade på 
honom gjort ett gynnsamt intryck, 
och att vagnarna på grund av gator
nas bristfälliga beskaffenhet löpte 
fram på "spår" av tegelplattor. 
I denna framställning har vi redan 
omnämnt, att Stockholm så tidigt 
söm 1911 kunde haft trådbussdrift 
på en linje Odengatan - Gamla 
stan, men att detta på enskilt ini
tiativ framkomna projekt strandade 
på grund av motstånd från kommu
nala myndigheter. 

I april 1932 var frågan om inrät

tandet av trådbusstrafik för första
 
gången uppe hos spårvägsbolaget.
 
En undersökning gjordes men ledde
 
ej till någon åtgärd. Nästa gång
 
dryftades frågan mera ingående år
 
1936, när civilingenjör Hugo
 
Björck, då anställd hos SS, framla

de en utredning om trådbussdrift.
 
Utredningen föranledde avsändan

det aven studiedelegation till Eng

land hösten s. å. Efter förnyade stu

dier och undersökningar år 1938 i
 
Köpenhamn - svenskt trafikväsens
 
käraste studieort - beslöt spårvägs

styrelsen den 9 jan. 1939, att spår

vägslinje 11 (Mariebergsgatan 

Stureplan - Karlaplan) som en
 
första försökslinje skulle användas
 
för trådbussdrift. Koncession för
 
högspänningsledningen meddelades
 
av K M:t (26/7 1940) och trafik

tillstånd av OA (9/12 1940). Trafi

ken på trådbusslinje 41, som benäm

ningen blev, kunde börja den 20
 
jan. 1941 på linjen Stadshagsplan 

Kungsholmsgatan - Fleminggatan
 
- Kungsgatan - Stureplan - Lin

negatan - Karlaplan.
 
Det torde vara en allmän föreställ

ning, att trådbussdriften är en pro

dukt av andra världskriget. Av
 
ovanstående framgår att så icke är
 
fallet. Däremot får det antagas, att
 
situationen för motorbränslet under
 
kriget bidrog till utvecklingen av
 
trafiken med trådbussar.
 
Den långa historien om huru Stock

holm fick sin interna bussrörelse
 
skulle så äntligen vara förd till ett slut.
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Utvecklingen närmast efter
 

pionjärtiden
 

Det dröjde ej så många år, lOnan 
bussrörelsen i Stockholm med om
nejd fick en naturlig och nödvändig 
utveckling genom att de många en
heterna började uppgå i större före
tag. Genom en skildring av de se
nares uppkomst erhålles samtidigt 
en tämligen god bild av hela förlop
pet av denna utveckling. 
Brännkyrka & Södertörns Trafik 
AB och Svenska Omnibus AB re
presenterade intressanta mellanled i 
den fortskridande koncentrationen. 
Dels uppsuger de ett stort antal små
enheter, dels utgör de moderföre
tag (dvs beträffande busstrafiken) 
åt de verkliga storföretagen på om
rådet: SJ, SS och Saltsjöbanan. 
Ordningsföljden företagen emellan 
bestämmes här nedan av tidpunkten 
för verksamhetens igångsättande. 
Framställningen är summarisk och 
föga underhållande. För att få nå
gonting "trevligt" skulle erfordras 
en rikedom av informationer, som 
ej stå till buds och som det skulle 
ta åratal att samla och ett textut
rymme, vars omfattning ej skulle 
stå i önskvärd relation till fram
ställningen i övrigt. 

Stockholms Läns Omnibus AB 
(SLO) 

Är 1922 erhöll J F Jansson i Ene
byberg tillstånd för busstrafik på 
sträckan Enebyberg - Stockholm. 
Påföljande år igångsatte Ernst Kihl
berg liknande verksamhet Roslags 
Näsby - Stockholm således till 
stor del på samma vägsträcka som 
Jansson. Den 15 juli 1923 bildades 
Stockholms Läns OmnibusAB(SLO), 
som i första hand övertog Kihlbergs
 
men senare även Janssons trafik

tillstånd. Kihlberg blev bolagets
 
verkst. direktör och kvarstod i den
 
egenskapen till 1936.
 
Då SLO:s linjer på vissa sträckor
 
löpte parallellt med Stockholm 

Rimbo Järnvägs AB:s (Roslagsba

nans) påverkades därav på ett
 
ogynnsamt sätt järnvägens ekonomi.
 
Roslagsbanan inköpte därför 1927
 
aktierna i bussbolaget.
 
En snabb utveckling följde. S. å.
 
(1927) övertogs den av Ulriksdals
 
Trafik AB bedrivna trafiken på
 
sträckan Stockholm - Riksmuseet
 
- Ulriksdal och K A Anderssons
 
1922 började rörelse Stockholm 

Stocksundstorp vid Ålkistan.
 

Bussgaraget i Homsberg 1930-talet. 

År 1928 fortsatte utvidgningen. Det 
gällde följande bussrörelser - inom 
parentes angivna siffror hänför till 
de årtal verksamheten hade börjat: 
Helge Anderssons i Lindholmen 
linje Stockholm - Täby - Lind
holmen - Markim (1925), Thure 
Petterssons i Brottby linje Stock
holm - Stångberga - Hall (1926) 
och AB Trafikföreningen Stock
holm - Gribbylunds linje Stock
holm - Gribbylund (1923). 
Den 1 juli 1951 försåldes Roslags
banan med SLO till Statens Järn
vägar. I motsats till vad som blev 
fClllet vid Västeråsbanans och Sven
ska Omnibus AB:s övergång till SJ 
ha såväl Roslagsbanan som SLO 
hittills behållits som självständiga 
förval tningsenheter. 
Ungefär vid tiden för försäljningen 
till SJ var SLO:s trafik fördelad på 
följande linjer: 

Linje 1 Stockholm (Jarlaplan) -

" 
2 

" " 
-

Svenska Omnibus AB 

Bolagsordning för detta bolag an
togs den 10 okt. 1928. Det bildades 
av direktör Gösta V R Wahlstedt 
för att övertaga den av honom be
drivna bussrörelsen på linjerna 

Stockholm - Råsunda 
" - Hässelby 

- Huvudsta 
" Sundbyberg - Duvbo 

Denna trafik hade börjat den 15 
maj 1926. Samtidigt upphörde en 
av firman Falk & Söderqvist sedan 
1921 bedriven rörelse Sundbybergs
gränsen - Duvbo - Hässelby. 
Denna linje hade utsträckts först 
till Odenplan, sedan till Norra Ban
torget. 

Sitt aktieinnehav i Svenska Omni
bus AB försålde Wahlstedt den 1 
nov. 1928 till Stockholm - Väs-

Vallabrink - Lövbrunna 
Nora - Sjöberg 

" 
3 E 

" 
(Engelbrektsplan) - Ekhagen 

" 
3 U 

" " 
- Ulriksdal 

" 
5 

" 
(Jarlaplan) - Stångberga 

" 
6 

" 
Roslags Näsby - Lättingelund 
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terås - Bergslagen Nya AB (Väs
teråsbanan). 
Svenska Omnibus AB upptog i sig 
år 1931 S G Karlssons sedan 1927 
bedrivna busstrafik Stockholm 
Flysta och år 1942 E A johanssons 
år 1921 började bussrörelse Bollsta
näs - Rotebro senare utsträckt till 
Grana. Bussbolaget ägde vidare se
dan 1936 femtusen aktier i Huvud
sta Omnibus AB och 246 aktier i 
Vlriksdals Trafik AB sedan 1939. 
Dessa aktieinnehav betydde ett av

görande inflytande i dessa företag. 
Grunden till det år 1926 av Ernst 
Gustafsson m. fl. bildade Huvudsta 
Omnibus AB utgjorde den av två 
bröder Blomgren sedan 1922 ledda 
Trafikföreningen Huvudsta-Stoc
holm. K. Wallens i Huvudsta buss
företag, även känt från år 1922, 
uppgick även i Huvudstabolaget. 

Ulriksdals Trafik AB - dotterbo
laget nr två - hade bildats år 1927 
genom att övertaga av John A 
Lindström år 1920 igångsatt buss
rörelse Stockholm - Ulriksdal 
(Brunnsviken runt), som dels 1923 
utökades med en linje Stockholm 
Barkarby och dels 1924 med en lin
je Stockholm - Norrviken. Lika
ledes övetrogs den även av Lind
ström bedrivna trafiken på bilin
jerna Fresta vägskäl - Täby väg
skäl och Edsberg - KärrdaI. Lind-

Buss a'tl trucktyp 1932. 45 passagerare 'tIara'tl 23 sittande. 

Gengasbuss 'tIid Hornsberg 1944. 

Bulldoggsbuss 1943. Tio olika typer till'tlerkade 
1937-49 med högst 67 platser (25 sittande) 
och lägst 57 ('28). 

ström hade i sin ordning övertagit 
en av W J Hellman år 1920 etable
rad trafik Stockholm - Rotebro. 
Då Statens Järnvägar den 1 juli 
1945 övertog Västeråsbanan följde 
Svenska Omnibus AB med i köpet. 
Bussrörelsen kom att ingå i SJ:s 
egen direkta regi (se avsnitt här ne
dan rörande Statens Järnvägar). 
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Svenska Omnibus AB trädde i likvi

dation den 1 juli 1946. De två dot

terbolagen ha även likviderats.
 

Brännkyrka & Södertörns
 
Trafik AB
 

Detta bolags uppkomst hör intimt
 
samman med direktören Anders
 
Lindströms verksamhet "söder om
 
söder". L var under 1920-talet verk

ställande direktör i Fastighets AB
 
Villahem, som under namn av Ersta
 
villastad exploaterade ett markom

råde i Stureby. För att befordra
 
verksamheten etablerades en buss

linje Enskede - Stureby, som sena

re utsträcktes till Ringvägen. Lind

ström övertog för egen del linjen,
 
vars verksamhet bedrevs under
 
namnet Biltrafiks AB Ersta Villa

stad.
 
Anders Lindström bildade tillsam

mans med andra intresserade dels
 
Brännkyrka Trafik AB (bolagsord

ning 1.7 1929), dels Södertörns Tra

fik AB (bolagsordning 24.7 1930).
 
Den 4.12. 1930 ändrades det sist

nämnda företagets namn till Bränn

kyrka & Södertörns Trafik AB, i
 
vilket det förstnämnda uppgick.
 
Aktiekapitalet utgjorde 1.200.000
 
kr.
 
Detta eller dessa bolag upptog i sig
 
förutom den ovannämnda Stureby

linjen följande bussföretag:
 
Trafikföreningen Drevviken u.p.a. 
I denna sammanslutning hade den 
av K R L Karlsson (sedermera Brö
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derna Karlsson) år 1920 startade 
busslinjen Stockholm - Vendelsö 
år 1924 uppgått, likaledes s. å. den 
av Konrad Janson år 1921 började 
verksamheten på samma sträcka. 

Vendelsö-bussarna fick första tiden 
stanna i Enskede i hörnet av Soc
kenvägen - Dalarövägen; till Ring
vägen framsläpptes vagnarna suc
cessivt åren 1922 och 1923. Avgift 
fick icke upptagas för sträckan En
skede - Ringvägen. 

Dalarö Trafik resp. Nya Trafik 

AB. Initiativtagare till verksamhe
ten var C Rydh. Trafiken började 
år 1919. Aktierna i bolaget hade 
sannolikt år 1928 inköpts av Leo
nard Jansson. 

Trafikföreningen Stockholm 
Alvsjö u.p.a. var grundad på av 
O G Andersson och K F Johansson 
år 1922 igångsatt verksamhet, som 
sannolikt år 1924 uppgick i för
eningen, vars chef var den ovan
nämnde Leonard Jansson. Trafik 
bedrevs på fem linjer, nämligen 
från Ringvägen till Långsjö, örby, 
Långbro och Hörningsnäs samt 
Varvsgatan till Långsjö. 

F O Scheibe och H Beckman be
drev, den förre sedan 1920 och den 
senare sedan 1921, trafik på sträc
kan Midsommarkransen - Segel
torp, senare från Hornsgatan. 

O Zetterholm trafikerade sedan 
1924 Midsommarkransen - Nors
borg, senare Långholmsgatan - Se
geltorp - Norsborg. 

Redan på ett tidigt stadium trafi

kerades av Brännkyrka & Söder

törns Trafik AB följande linjer:
 
Ringvägen - Vendelsö; Alta; Sö

dertörn; Stortorp; Hörinngsnäs;
 
Tyresö
 
Hornstull - Stuvsta; Norsborg
 
Södra Bantorget - Dalarö; Årsta;
 
Lisma; Norrby; Handen
 
Fittja - Huddinge
 
Ett flertal linjer ytterligare tillkom
 
efterhand.
 
År 1931 bestod vagnparken av 80
 
vagnar varav 72 bussar. Personalen
 
utgjordes samtidigt av 136 perso

ner, varav 56 förare och 46 kon

duktörer.
 
Samtidigt med den kraftiga expan

sionen vidtog säreget nog en av

veckling av verksamheten.
 
Sålunda överläts år 1931 till AB
 
Stockholms Spårvägar fyra och
 
1937 till Statens Järnvägar nio lin

jer. Bolaget i övrigt övergick, lika

ledes år 1937, till "Saltsjöbanan",
 
d.v.s. Järnvägs AB Stockholm 
Saltsjön. (Se vidare här nedan av
snitten rörande SS, SJ och Saltsjö
banan). Brännkyrka & Södertörns 
Trafik AB trädde i likvidation år 
1938. 

AB Stockholms Spårvägar 

I ett föregående avsnitt har redan 
berättats, hur spårvägsbolaget ge
nom Stockholms Centrala Omnibus 
AB blev företagare på motorbuss
trafikens område. Det återstår emel
lertid att omnämna den utökning av 

denna rörelse, som ägt rum genom 
ytterligare anslutning till SS från 
andra företags sida. 
Enligt avtal med K O Larsson över
läts på spårvägsbolaget år 1930 
hans trafiktillstånd från 1925 för 
busstrafik Bromma k:a - Bällsta 
bro - Ulvsundavägen - Bromma 
k:a, som utsträcktes till Fridhems
gatan (1927), till Kungsbroplan 
(1929) och till Beckomberga gård 
(1930). 
Trafiktillstånd från åren 1922 och 
1923 för J O Strand och K J Jans
son på sträckan Midsommarkransen 
- Långsjö med utsträckning 1924 
till Hornsgatan överläts på SS år 
1930. 
År 1931 överlät Brännkyrka & SÖ
dertörns Trafik AB sina tillstånd 
för trafik på linjerna Ringvägen 
örby - Alvsjö - Långbro sjuk
hus, Ringvägen - Stureby, Ring
vägen - Liseberg - Alvsjö 
Långsjö och Varvsgatan - Liseberg 
- Långsjö på SS. 
De trafiktillstånd, som Harald An
dersson erhållit år 1925 för linjen 
Nybroplan - Djurgårdsbrunn 
Blockhusudden och 1929 till Li
dingöbro värdshus, överläts även år 
1931 på spårvägsbolaget. 

Mälaröarnas Omnibuss AB 

År 1921 öppnade Fritz Floren på 
Berga invid Drottningsholm buss
trafik mellan Drottningholm och 
spårvägsstationen i Ulvsunda. Det 
skedde i kompanjonskap med brö
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derna C J och O Larsson, vilket 
samarbete dock efter ett par år upp
hörde. Den sistnämnde av Larssö
nerna bedrev sedan under någon tid 
för egen räkning linjetrafik Drott
ningholm - Fridhemsgatan. Ett 
första steg till utvidgning av den 
florenska rörelsen togs genom att 
Lindens år 1920 startade busslinje 
Stockholm - Drottningholm inför
livades. 
Floren utvidgade i fortsättningen 
sin verksamhet genom en busslinje 
från Drottningholm till Träkvista 
på Ekerö år 1925. Följande år ut
sträcktes den till Sundby (Ekerö) 
och till Stockholm samt till Sjö
ängen på Munsö mitt emot Adelsö. 
Från Träkvista till Skärvik (Ekerö) 
kom en linje till stånd 1929 och 
samma år en ringlinje Drottning
holm - Lovö k:a - Barkarby 
Rösby - Drottningholm. 
Aren 1925-30 bedrev John Bred
ler bussrörelse Stockholm - Tapp
ström - Färentuna (Svartsjölan
det). Mellan Stockholm och Tapp
ström ägde Bredler icke rätt vare sig 
att upptaga eller avlämna passage
rare. 
Efterhand visade det sig lämpligt 
att sammanslå Florens och Brediers 
verksamhet. Det skedde genom bil
dandet den 15 april 1930 av Mä
laröarnas Omnibuss AB. Bredler 
blev företagets verkst. direktör. 
Lovön, Ekerö, Munsö och Färentu
na äro områdena för bolagest verk
samhet utanför Stockholm - Brom
ma. 

Statens Järnvägar 

Aldst och märkligast som företa
gare inom bussrörelsen är bland här 
cmnämnda trafikföretag utan gen
sägelse den institution, som i dag
ligt tal brukar betecknas med bok
stäverna SJ. 

Statens Järnvägar hade år 1956 
kunnat fira ett 45-årigt jubileum. 
År 1911 hade nämligen busstrafik 
etablerats på sträckan Tanum 
Grebbestad i Bohuslän. Den linjen 
nedlades visserligen 1915, men år 
1921 var SJ åter beredd att fort
sätta på den inslagna vägen genom 
att öppna trafik i samma trakt på 
sträckan Dingle - Hunnebostrand. 
Nästa milstolpe på utvecklingens 
väg kom till genom förflyttning 
1200 km norrut och etablerandet 
år 1931 av busstrafik mellan Over
torneå och Pajala. Denna linje kom 
i stället för en av befolkningen in
tensivt önskad järnvägsförbindelse. 
förmodligen var det för att mildra 
känslan av besvikelse, som man lät 
linjen i taxehänseende ingå i stats
banenätet. Snart kom ytterligare 
tillskott och kraftiga sådana, då SJ 
år 1932 förvärvade Härnösand 
Sollefteå järnväg och året därpå 
Ostkustbanan. Med dessa förvärv 
följde nämligen busstrafik i Ånger
manland, Medelpad, Hälsingland, 
Gästrikland och Uppland. 

Mot slutet av 1930-talet visade det 
sig, att SJ hade viktiga intressen 
att bevaka på hemmaplan, om vi 
så får beteckna trakten kring Stock

holm. Kanske är det dock riktigare överenskoms år 1937 med Bränn

att betrakta hela Sverige som Sta kyrka & Södertörns Trafik AB om
 
tens Järnvägas hemmaplan! övertagandet av detta bolag då tra

Huddingelinjerna. För att åt SJ be fikerade linjer:
 
vara lokaltrafiken inom området
 

Stockholm (Ringvägen)	 - Segeltorp - Snättringe 
- Fittja - Norsborg

" - Stuvsta - Hörningsnäs
" 

Stuvsta -	 Trehörningen 
- Källbrink

" - Myrängen
" 

Huddinge	 - Glömsta - Fittja
 
- Källbrink


" 
- Tullinge

" 

Denna trafik, som benämndes Huddingelinjerna, fick i SJ:s regi under 
1940-talet följande utformning: 

Stockholm (Zinkensdamm)	 - Segeltorp - Snättringe 
- Fittja

" - Botkyrka - Norsborg 
" (Södertälje) 

- Hörningsnäs - Lisma
" 

Stuvsta - Trehörningen
 
" - Källbrink
 
" - Myrängen
 

Huddinge - Fredriksdal - Fittja
 
" - Tullinge
 

Tullinge - Tumba - Botkyrka 

I detta system ingick även av Brö försäljningen resp. köpet av Väs
derna Malmström bedriven trafik teråsbanan kom till Statens Järnvä
Stuvsta - Trehörningen - Myr gar. Där ingick rörelsen i SJ:s egen 
ängen och Huddinge - Fredriks

direkt utövade verksamhet under 
dal. 

benämningen Solnalinjerna. Vid tiSolnalinjerna. I avsnittet rörande 
den för övertagandet år 1946 hade Svenska Omnibus AB har redogjorts
 

för hur företagets rörelse genom dessa linjer följande omfattning:
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Stockholm (N Bantorget) - Huvudsta 

" 
- Sundbyberg - Duvbo 

" Bromsten - Spånga - Hässelby 

" 
Sundbyberg - Solvalla - Bromma 
Beckomberga - Flysta - Spånga jvstn 

" Haga n.gr. - Hagalund - Råsunda 

" Sundbyberg - Barkarby - Jakobsberg 
Kallhäll - Stäket - Kungsängen - Bro 

" Ulriksdal (Järva) - Spånga k:a - Bar
karby - Jakobsberg - Kallhäll - Stäket 

" - Ulriksdal (Järva) - Tureberg - Fresta 
vägskäl - Sollentuna k:a 

" - Ulriksdal (Järva) - Edsviken 
Fresta vägskäl - Täby vägskäl 
Edsberg - Kärrdal 
Rotebro - Bollstanäs - Grana 

Saltsjöbanan	 Stockholm - Aha övertogs av bo
laget 1934 efter att åren 1931-34 

Den av Järnvägs AB Stockholm  tillhört Brännkyrkabolaget. Den 
Saltsjön (Saltsjöbanan) i egen regi sundstedtska rörelsen hade ur
från den 1 jan. 1938 bedrivna buss sprungligen utgått från Vendelsö. 
rörelsen uppkom genom övertagan De av Saltsjöbanan således övertag
det år 1937 av dels Trafik AB na bussrörelserna ställdes under en
Stockholm - Björknäs och dels hetlig ledning men fördelat på två 
Brännkyrka & Södertörns Trafik trafiksystem:
AB. Det senare företaget har redan I Busstrafiken Stockholm - Björk
beskrivits i ett särskilt avsnitt, till näs - Värmdö med linjer från 
vilket vi hänvisar. Stockholm till Björknäs, Saltsjö
År 1920 började Georg Larsson och Duvnäs, Alta, Lännersta/Boo, Löv
K G Blom busstrafik på sträckan berga, Gustavsvik, Kummelnäs, 
Björknäs - Stockholm. Verksam Vikdalen/Augustendal, Drottning
heten fick 1928 aktiebolags form hamn, Lagnö, Karlsvik, Lillsved, 
under namn av Trafik AB Stock Fagerdalen, Saltarö, Stavsnäs, Eknäs 
holm - Björknäs, vilket bolag (Ingarö), Fågelvik och Mörtviken 
övertog rörelsen 31/7 1929. samt en linje Solsidan - Algö; 
Den av K G Sundstedt under åren II. Busstrafiken Stockholm - Sö
1921-31 bedrivna bussrörelsen dertörn med linjer från Stockholm 

SLD-buss på JarlaPlan år 1947. 
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till Vendelsö, Svartviksvägen, Da
larö, Stortorp, Årsta Havsbad, Ber
ga, Tyresö - Brevik, Nyfors, Ty
resö strand, Norsby, Orhem och 
Lissma - Björksätra. 

Det är märkligt att notera, hur snart 
på 1920-talet publikens, ja, även 
vissa myndigheters håg vände sig 
från spårvagnarna till motorbussar
na. Bussen var dock länge icke nå
gOt särskilt angenämt färdemedel. 
Man är nästan böjd att betrakta 
srårvagnarna som personligheter, 
vilka äro föremål för orättvisa och 
otacksamhet. De hade dock i sam
hällets tjänst uträttat storverk, fast
än betraktade genom nutida glas
ögon de mången gång var enkla och 
oansenliga. 
Aven på håll där man ansåg, att 
hänsyn måste tagas till det kapital, 
som nedlagts i spårvägsrörelsen, be
tonade man, att motorbussarna, som 
var så mycket smidigare i trafiken 
än spårvagnarna, hade en stor upp
gift att fylla. Hänsynen till inves
teringarna borde ej vara ensamt ut
slagsgivande. En smidig trafik be
tydde sådana besparingar av tid och 
arbete, "att den knappast kunde kö
pas för dyrt". 
På ett KAK-möte yrkades år 1927, 
att spårvagnarna skulle bort från 
Stockholms centrala delar. Samti
digt uttalades från polishålJ att det 
skulle vara en stor vinst, om spår
vagnarna i första rummet kunde 
försvinna från Vasa-, Göt- och 

Hornsgatorna; det var givetvis bus
sen, som hade framtiden för sig, me
nade man. I Malmö v redgades man 
över, att där alltjämt diskuterades 
"utvidgning av det dyra och oprak
tiska spårvägsnätet". 
Stockholms dåförtiden minst re
formvänliga tidning uttalade även
ledes år 1927, att enda lösningen 
av Stockholmstrafikfrågor låg i en 
förnuftig plan, som syftade till "suc
cessivt avhysande" av spårvägstra
fiken från Stockholms centrala de
lar, ty spårvagnarna hjälpte till att 
"blockera staden" genom sin osmi
dighet. 
Redan vid mitten av 1920-talet 
framhölls, att bussarnas viktigaste 
insats dittills hade gjorts, då de 
trädde i förstads- och förortstrafi
kens tjänst. De hade varit en för
utsättning för en väsentlig del av 
den för dåtida uppfattning jättelika 
byggnadsverksamhet, som under de 
gångna åren av 20-talet ägt rum i 
Stockholms förorter. På snart sagt 
varje förortsgata och landsväg möt
te man dessa i regel långt ifrån skö
na vidunder, vilka bölande och ska
kande forslade förortsborna till och 
från innerstaden. Samtidigt betona
des emellertid, att dessa busslinjer 
ingalunda gjort de elektriska för
ortsbanorna överflödiga. 
Ur trafikteknisk synpunkt ansåg 
man emellertid, att experimenten 
med bussar inne i stadens centra vo
ro ännu mera anmärkningsvärda. 
Dessa experiment hade i stort sett 
utfallit lyckligt; det ansågs vara ett 

gott omen för framtiden, att till sy
nes klumpiga, skrymmande och 
svårmanövrerade personbussar hade 
en så mirklig förmåga att smidigt 
och behändigt taga sig fram på 
trånga och starkt trafikerade stads
gator. 
I slutet av 1930-talet utarbetade 
planer på spårvägsdriftens ersättan
de med bussdrift kunde ej realiseras 
på grund av det 1939 utbrutna 

världskriget. Under åren 1956 och 
1957 har spårvägsstyre1sen och 
stadsfullmäktige i Stockholm fattat 
principbeslut med innebörd, att un
der 1960-talet all yttrafik med 
spårvagnar skall ersättas med buss
trafik. Förutsättningen att komma 
till denna avveckling är, att Stock
holm vid den tiden har ytterligare 
en tunnelbana - den sydvästra 
i full drift. 

Så tedde sig Norrbro 1947 trots spårvagnarnas försvinnande. 
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