
"Bullerbussen" 100 år 

Stockholms och Sveriges 
första motorbusstrafik 
av Stefan Back 

I juli i år fyller busstrafik med förbränningsmotordrivna vagn
ar 100 år i vårt land. Det ger anledning att återvända till de 
märkliga händelserna i Stockholm kring förra sekelskiftet 
särskilt som en del nytt material kommit fram i saken un
der senare år om dessa pionjärinsatser, kanske speciellt ur 
dagspressens omfattande bevakning av denna händelse. 

Den 28 december 1898 kl. 23 .15 
avgick Allmänna Omnibus 
AB:s hästdragna omnibus Nr l 

från Riddarhustorget mot Vasastaden 
för allra sista gången. Denna avgång, 
som följdes av intresserade ochjourna
lister (för övrigt första, men inte sista 
gången en nedläggning av trafiklinjer 
vållat tidningsreportage) var kulmen 
på en händelseutveckling där tidning
arna delvis själva varit drivande. Under 
1897-98 gjorde nämligen djurskydds
aktivisterna alltmer sin stämma hörd i 
olika sammanhang, och omsorgen om 
hästarna som drog linjetrafiken i 'stä
derna blev en av huvudmåltavlorna för 
kampanjen. Efter att spårvägsbolaget 
först hamnat i blåsväder, vilket lade sig 
först sedan högsta- passagerarantal i 
vagnarna satts ned, kom förhållandena 
vid hästbusslinjen längs Drottningga
tan att fånga intresset. Tidningarna me
nade att speciellt arbetet i den branta 
Kungsbacken (Drottninggatan norr om 
Wallingatan) tärde alltför hårt på häst
uppsättningen, och efter upprepade på
stötningar agerade Överståthållaräm
betet och polisen med inspektioner, 
rapporter och förelägganden om mins
<at turantal och ökat antal hästar. Om
nibusbolaget var emellertid vid denna 
lid under ekonomisk press - delvis en 
"baksmälla" efter rekordåret 1897 med 
uIslä llningstrafik och mycket turister i 
~1aden - och kunde inte bära de mins
Imde intäkter och ökade utgifter som 
myndighetsföreläggandena innebar, 

h beslöt om upplösning. 

Nya hästkrafter? 

dsfullmäktige hade redan år 1870 
_ > fast att huvudstråket Drottning

n var för smal för spårvägstrafik, 
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och den gatan blev därför platsen för 
åtskilliga försök, mer eller mindre 
lyckade, med busstrafik med olika for
mer av dragkraft. Särskilt sedan platån 
ovanför Kungsbacken bebyggts med 
stadsdelen Vasastaden fanns ett otvety
digt behov av linjetrafik dit från sta
dens centrala delar. Att hästbusslinjen 
upphört utan ersättning var därför 
knappast hållbart, och i tidningarna 
spekulerades det allmänt om nya kon
sortier som skulle gå in och ta över tra
fiken. Ett seriöst sådant konsortium 
fanns verkligen hösten 1898. I spetsen 
för detta stod t.f. regementsveterinär 
Otto Sjöberg som i sitt yrke hade haft 
anledning att studera möjligheter att 
ersätta hästar som dragkraft eller åt
minstone göra deras arbete mindre an
strängande. Redan den Il november 
1898 inkom Sjöberg med en ansökan 
till Överståthållarämbetet (ÖÄ) om att 
"med häst- eller automobilvagnar be
sörja omnibustrafik Odengatan-Rid
darhustorget, dels utefter Drottningga
tan och dels utmed Regeringsgatan". I 
en tidningsintervju med anledning av 
ansökan menade Sjöberg att man 
"övervägde möjligheten att i stället för 
hästkraft använda automobiler" och att 
"de bästa hittills använda automobi
lomnibusarna voro Dion-Boutons nya 
system som eldas med kocks" - alltså 
ångbussar. 

Redan dagen innan Sjöbergs ansö
kan inkom till ÖÄ hade konsul Ernst 
Hedin förekommit honom med en an
sökan med delvis samma innehåll, 
omnibustrafik Vasastaden-Riddarhus
torget. I Hedins fall avsågs dock trafik 
med "omnibusvagnar drivna med elek
trisk kraft", dvs ackumulatorer. Ä ven 
Hedin intervjuades och hänvisade till 

att hans system minsann redan "tilläm
pades i de flesta större städer i England 
och Förenta staterna", måhända en nå
got överdriven skildring 1898! Myn
digheterna - i praktiken polismästa
ren - beslöt i december med anled
ning av de båda ansökningarna att av
vakta provkörningar med de tänkta for
donen innan man beslöt om trafiktill
stånd för allmän linjetrafik med sådana 
för Stockholm okända ting. Både Sjö
berg och Hedin avreste därefter på yt
terligare studieresor i Europa. 

Utlandet före som vanligt 

Vad fanns då egentligen att se i utlan
det vid denna tid? I John Nerens ofta 
citerade artikel i Svensk Omnibustid
ning från 1935 påstods att "Stockholm 
kan skryta med att vara en av de första 
städer i världen som hade motordrivna 
omnibusar." Förvisso var hästdragna 
vägfordon fortfarande standard i de 
flesta städer i Europa ännu vid denna 
tid, men Nerens konstaterande är nog 
lite väl patriotiskt - de sista åren på 
förra seklet var en tid av experiment 
med ny framdrivningsteknik på många 
håll ungefär samtidigt. 

För att påminna om urhistorien bör 
noteras att ångdrivna omnibusar gick i 
regelbunden linjetrafik i London redan 
1831-41 . Att de därefter kom ur bruk 
var mer en fråga om administrativt 
motstånd än tekniskt kunnande. Den 
berömda "red flag act" - den engelska 
lag som påbjöd att självgående vägfor
don skulle föregås aven man med röd 
flagga och som gällde ända till 1896 
var en viktig orsak till varför utveck
lingen avstannade i Storbritannien. 
Sporadiska försök med ångdriven per
sontrafLk på väg fortsatte dock på kon
tinenten. 1897 testades ångdrivna bus
sar med "automobilutseende" i linje
trafik i London och Paris. Den senare 
trafiken, som bör vara den Sjöberg 
åsyftade i citatet ovan, pågick i 14 må
nader med omnibus + släpbuss av typ 
"train Scotte". Försök med elektrisk 
ackumulatordrift av omnibusar hade 
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gjorts ännu tidigare, 1891 i London 
och 1894 i Liverpool (under dispens 
från "red flag act"). 

Efter genombrottet med att använda 
förbränningsmotorn i- vägfordon 
1885-86 av Daimler och Benz i Tysk
land handlade det under ganska lång 
tid enbart om små personåkdon. An
vändning i lastfordon och omnibustra
fik dröjde. Även den automobil av 
Benz fabrikat som i mars-november 
1895 gick i linjetrafik Deutz-Net
phen-Siegen (öster om Köln) som 
postdiligens - världens första för
bränningsmotordrivna busslinje 
hade endast invändigt plats för sex pas
sagerare. 1896 presenterade Gottfried 
Daimler sin första brukbara lastbil, och 
den blev också startpunkten får ut
vecklandet aven automobilomnibus
modell. Första stad att använda denna 
modell blev Miinchen, som hade flera 
Daimlerbussar i linjetrafik från okto
ber 1897 till 1900 (bild 1). Under 1898 
testades Daimlervagnar i linjetrafik 
även i London, i Lauenburg i Tyskland 
och i Emden i Nederländerna. Daim
lerbussar sattes också in i oktober 1898 
i postdiligenstrafik i Bad Mergent
heim. Våren 1899 kom också Daimler
vagnar i trafik i Torriglia (utanför Ge
nua) i Italien, där denna vagn lär ha gått 
ända till 1915! Under året 1899 kördes 
också provtrafik med automobilomni
busar i Berlin, Milano, Flensburg och 
Beilen (Nederländerna) samt på flera 

platser runt om i England. Det kan ock
så noteras att på andra sidan kölen kör
des två ångdrivna UFU-bussar i regul
jär trafik Stortorvet-Grefsen i Kristia
nia (Oslo) från 15 juli 1899 under un
gefar två månader. 

I Sverige var erfarenheterna av mo
torbussar ännu i princip obefintliga. 
Det första (importerade) motordrivna 
lilla fordonet som visade sig i Stock
holm dök t.ex. inte upp förrän utställ
ningssommaren 1897. Emellertid finns 
en intressant uppgift i en skrift som G E 
Westermark, vd för det tidigare nämn
da Allmänna Omnibus AB utgav i 
samband med bolagets upplösning. På 
tal om att förhindra djurplågeri nämner 
nämligen Westermark: 

Fullt inseende den svårighet och allt
för dryga kostnad, som omnibustrafi
ken medelst hästar kräfde, gjorde jag 
redan 1895 ett fcirsök att ta den lefvande 
kraften utbytt mot petroleummotorer, 
sådana, som då på forsök börjat använ
das i Wien. 1 sådant syfte reste jag till 
Norrköping och underhandlade med 
chefen för mekaniska verkstaden Vul
can derstädes och lyckades med honom 
träffa en överenskommelse om att verk
staden på egen risk skulle göra försök 
med en af våra bästa vagnar, som for 
detta ändamål ditsändes. Mot ingenjör
ernas å verkstaden bestämda fcirmodan 
misslyckades dock fcirsöket. 

Denna uppgift bör ses i samman
hang med en sentida tidningsnotis, vari 
en Hilding Randel påstår att disponen
ten vid Vulcan, C. D. Moberg, "hösten 

1892 eller våren 1893 byggde en auto
mobilvagn av ungefår samma typ som 
GustafEriksons berömda". Enligt Gert 
Ekström på Tekniska Museet har dock 
forskningen runt denna verkstad inte 
funnit fler uppgifter om denna vagn. 
Däremot kan konstateras att Vulcan år 
1892 importerade en Daimler "Vier
rad", en lätt fyrhjulig bensindriven mo
torcykelvagn. Aret före hade en liknan
de Peugeotvagn visats upp vid en ut
ställning i Göteborg som Sveriges för
sta importerade förbränningsmotorbil. 
Oavsett vad som är rätt var Vulcan en 
av de första verkstäderna i Sverige som 
intresserade sig för mobil motorteknik 
(bl.a. båtmotorer). Om Norrköpings
försöken lyckats bättre hade alltså 
Sverige kunnat få motorbusstrafik 
ännu några år tidigare - kanske t.o.m. 
slagit Netphen om första linjetrafik i 
världen? 

Kronprinsen ordnar droska 

Parallellt rped dessa undersökningar 
rörande bussar fanns också vid denna 
tid tankar på motordriven drosktrafik i 
Stockholm. En redaktör F.A. Wing

bbrg ansökte således i november 1898 
om att få testköra en sådan bensindri
ven automobildroska Nybroplan
Djurgården under sommarmånaderna. 

Bild l. 

Daimlervagn i linjetrafik i Miinchen 

1897-1900. Ur Omnibusgeschichte. 




"Bullerbussen" 

Bild 2. Kronprinsens (senare Gustaf V:s) 

Dainller blev Sveriges första taxibil. 

Ur Ekström, Alla Våra Taxibilar. 

Foto:Tekniska Museet. 


Modellen till derma fyrsitsiga vagn 
uppgavs komma från Hamburg. ÖÄ 
gav Wingborg det sökta tillståndet, 
men ijuni 1899 meddelade tidningarna 
att det inte skulle bli någon sådan trafrk 
på grund av "leveransproblem vid 
Daimlerfabriken". Efter sin studieresa 
beslöt även Ernst Hedin att innan han 
gick vidare med bussprojektet först 
testa en ackumulatordriven droska av 
typ "Viktoriavagn" i Stockholm. Även 
här tillstötte dock problem - denna 
gång delvis bokstavligen. I januari 
1899 aviserade tidningarna att Hedins 
droska skulle anlända från Antwerpen 
inom någon månad. Ijuni berättades att 
samma vagn, som var av engelsk till
verkning, hade provkörts en tid för bel
giska postverket mellan Antwerpen 
och Liege. När vagnen skulle transpor
teras till Sverige hade den "tappats på 
kajen" (!) och ramponerats så att den 
nu befann sig i London för reparation. 
Det visade sig omöjligt, och någon er
sättningsvagn kunde leverantören inte 
ställa upp med p.g.a. andra leveranser, 
enligt uppgift bl.a. till Paris. I jan!lari 
1900 utlovar Hedin åter en elektrisk 
provvagn under året, men även detta 
verkar ha gått i stå. Hedin verkar under 
tiden övergivit förhoPlmingen om 
ackumulatorbussa( men i böljan av 
1900 stod han bakom en ansökan till 
ÖÄ om en bensindriven busslinje 
Karlaplan-Centralstationen. Myndig
heterna gjorde som vanligt, svarade 
undvikande "i avvaktan på uppvisande 
av automobilomnibusen", och efter 
detta hörs Hedin inte vidare av i trafrk
historien. 

Trots allt frck Stockholm uppleva 
automobildrosktrafrk under 1899, men 
för det krävdes ingen mindre än kron
prins Gustaf (senare kung Gustaf V). 
Efter ett besök i Tyskland beslöt prin
;en att anskaffa en automobil från 
Daimler Motoren-Werke för att använ
da för resorna mellan huvudstaden och 
Tullgarns slott. Hovet tog kontakt med 
AB MaskinaJJären Stielljes vid Vasa
_atan i Stockholm, som hade agenturen 
I Sverige. Genom dess direktör Qvarn
(föm levererades 27 juni en öppen 

Id 3. 
)jöberg denna vagn i Berlin våren 

991 Ur Omnibusgeschichte. 
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"Phoenix-wagen", som efter provkör
ning användes på tur till Tullgarn den 
1Ojuli (bild 2). Det visade sig att vagn
en var lite för klen för sådana relativt 
långväga turer, och den kom inte i nå
gon större användning av hovet efter 
detta. Under tiden hade en annan auto
mobil , ägd av den engelska frrman 
Hollingworth & Co, demonstrerats 
som droskbil på provtur runt Djurgår
den 6 juli, och ett par veckor senare 
meddelades att droskägarna gemen
samt avsåg att införskaffa en automo
bildroska i staden för vidare prov. Re
dan i slutet av månaden öppnade sig en 
möjlighet när kronprinsen beslöt att 
avyttra sin vagn. AB Taxameter slog 
till direkt, och från den 27 juli armonse
rades "automobil-viktorian" som "hyr
kuskekipage" vid deras garage på Ros
lagsgatan. Den blev flitigt använd från 
början, och sedan taxameter monterats 
sattes den från 18 oktober in som dros
ka nr 304 vid stationen Gustav Adolfs 
Torg. Den lär inte ha varit helt driftssä
ker, men enligt uppgift gick den i 

drosktrafrk till 190 l . Först tre år senare 
fick Stockholm därefter nya automo
bildroskor. 

Första motorbussen kommer 
till stan 

Vi lämnade ovan Otto Sjöberg på resa i 
Europa får att studera motorbusstrafik. 
I Tyskland kom han i kontakt med 
Daimlers lastvagnJorrmibus-typ, som 
framstod som en jämförelsevis redan 
beprövad konstruktion. När han åter
vände beslöt han och hans kompanjo
ner att försöka sig på trafik med en så
dan vagn. Den begränsade kapaciteten 
vid fabriken i Carmstadt bei Stuttgart 
gjorde dock att någon nybeställning 
inte gick att exekvera inom rimlig tid. 
Här träder dock åter ingenjör Pontus 
Qvarnström vid Stieltjes in på scenen. 
Genom hans förmedling lyckades man 
åtminstone hyra in en orrmibusvagn, 
enligt tidningsuppgifter egentligen av
sedd får en kund i Hamburg, för en be
gränsad tids provtrafik. Sarmingens 
minut närmade sig! 
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"Bullerbussen" 

Torsdagen den 29 juni 1899 levere
rades provvagnen till Stockholm. Det 
är intressant att Sjöberg i flera kom
mentarer i tidningarna redan från star
ten dömde ut vagnens utseende : "då öf
verredet ej är riktigt tilltalande och bör 
kunna göras betydligt elegantare, kom
ma endast maskinerna för de nya omnj
busarna att tagas från fabriken , under 
det att vagnskorgarna skola byggas i 
Sverige". Sjöberg hade sett en lite lät
tare men också rymligare byggd ka
rossmodell i Berlin (bild 3), som han 
nämnde som lämplig för Stockholms
bussarna. Även vissa möjligheter till 
takplatser skulle utredas. Bussen leve
rerades för övrigt "med levande manu
al". En instruktur ställdes till förfogan
de för förarutbildningen av Daimlerfa
briken. Han har i äldre källor kallats 
"tysken Schmidt", men hette egentli
gen Richard Bauerschmidt. Han skulle 
lära upp ett par svenska unga förare, 
men endast den ene, Frans Oskar 
Rosin visade sig lämplig, och han och 
tysken kom att växla som förare i fort
sättningen. 

Nu gällde först att få ÖÄ att accepte
ra bussen. För ändamålet arrangerades 
på kvällen den 3 juli en färd från upp
ställningsplatsen - hästbussbolagets 
gamla vagnskjul vid Dalagatan - 611 
Ulriksdal med deltagande av bl.a. po
liskommissarie Borg. Allt gick enligt 
belåtenhet utan missöden, och fack
männen var enligt tidningarna impone
rade över backtagningsförmågan och 
den snäva vändradien. Sjöberg och 
Qvarnström kunde pusta ut något. ÖÄ 
godkände den 10 juli Qvarnströms an-

Bild 4. 
"Vorwärtz "fo lograle
rad vid Lidingöbro 
Värdshus 4 juli. 
Personerna är med stor 
sannolikhet 0110 Sjö
berg (bakom), Frans 
Oskar Rosin {vid rallen} 
och Richard Balier
schmidt. 
Skyltningen visar en 
sträckning som överväg
des men aldrig kom alt 
köras i linjetrafik' 
Foto från Spårvägs
mllseet. 

sökan att "för Sjöbergs räkning under 
14 dagars tid profköra en automobil
omnibus drifven med benzin" som till
ståndet löd. 

Nästa steg var att vinna pressen 
det hade Sjöberg förmodligen lärt av 
hästbussbolagets öde.. . En sådan 
"pressvisning" var väl ganska ovanligt 
för sin tid, men den provtur som ar
rangerades den 4 juli var inget annat. 
Flertalet dagstidningar i staden hade 
sina skribenter med, och recensionerna 
blev överlag ganska positiva. En av 
deltagarna var för övrigt Stockholms
tidningens signatur "Don Basuno", 
mer känd som Emil NorIander, ihåg
kommen revyförfattare till "Fia Jans
son" m.m. Färden gick från vagnskju
let vid Dalagatan, där "ett tröskellik
nande hinder" forcerades med lätthet, 
via Odengatan-Torsgatan-Vasagatan
Fredsga tan-Arsena I s ga tan-S trand
vägen ut till Lidingöbro värdshus. 
Journalisterna kunde notera det som 
skulle bli ett av problemen vid provtra
fiken - hästarnas ovana vid motorfor
don. Åtskilliga incidenter inträffade, 
och tidningarna påpekade att det hela 
borde bli en tankeställare för kuskarna, 
som man ansåg hade alltför liten kon
troll på hästarna. De stora horderna av 
intresserade människor - inte minst 
småpojkar - var väl ett mindre pro
blem för bussen. Efter nya demonstra
tioner av backtagning och kurvradier 
ankom man till värdshuset. Där foto
graferades bussen - det "klassiska" 
fotot, ofta publicerat (bild 4). Med på 
fotot är också såväl Sjöberg vid bak
trappan, Rosin vid ratten och Bauer

schmidt vid framhjulet. Bilden funge
rade för övrigt också som "körkort" för 
förarna! Efter fotograferingen avåts 
"dejeuner dinatoire" (frukostmiddag) 
på värdshuset, varvid bussen av säll
skapet gavs namnet "Vorwärtz" - ett 
tyskt namn i tidens smak. Möjligen var 
namngivningen också ett krav från 
ÖÄ, enligt gällande omnibusreglemen
te från hästbusstiden skulle alla vagnar 
ha fastställda namn. Som vi skall se var 
det dock inte detta tyska namn som 
skulle bli det "gängse" för fordonet... 

Bilden från provturen har en del in
tressanta detaljer. Enligt tidningsrepor
tagen betraktades vagnen vid provtu
ren som "omålad", vilket verkligen 
inte framgår av fotot, som visar diverse 
dekorlinjer etc. Troligen avsågs att den 
skulle målas om innan trafikstart, och 
att målningen på fotot var beställd av 
de ursprungliga kunderna. Ingenstans i 
reportagen, vare sig vid provturen eller 
senare, framgår klart vilken färg bus
sen var målad i. Fotots mörka nyans 
kan för övrigt lura betraktaren, dåtida 
fototeknik återgav ibland färger på 
oväntat sätt. Nummerbeteckningen "I" 
får väl ses som en hint om vad som 
"komma skulle", om den inte också var 
ett arv från fabriken . Skylten "Tegner
gatan-Roslagstull" har ofta förbryllat. 
Sommaren 1899 hade Sjöberg enbart 
den tidigare nämnda ansökan om trafik 
i Drottning- och Regeringsgatorna in
lämnad hos myndigheterna, men 
Qvarnströms tillstånd för provtrafik 
var inte preciserad till viss gata, och 
under hösten kom även den skyltade 
sträckan in i bilden . "Sibirien" -områ



"Bullerbussen" 

Bild 5. 

Stockholmstidningen 5 juli 1899. 


det vid Roslagstull var nybyggt och 
hade ännu ingen ordnad trafikförsörj
ning vid sekelskiftet. Sannolikt var det 
så att man hade övervägt att köra på 
Roslagstullslinjen, men att man ändra
de sig eftersom turer inne i centrum fö
reföll ge mer publicitet. Kanske miss
bedömde man sig i så fall lite där. .. 

Tomvikten på vagnen uppges ha va
rit 3,0 ton och längden "5 - meter". 
Kostnaden "inklusive värmeledning" 
anges till 12.500 kr. Denna siffra bör ju 
avse kalkylen för de tilltänkta vagnar
na, vare sig inköpskostnad eller värme
ledning verkar annars lättfOrklarade 
för en inhyrd vagn i juli! Tio sittplatser 
fanns inne i vagnen, tre ståplatser på 
bakre plattformen och en sittplats bred
vid föraren, sammanlagt alltså 14 pas
sagerare. Tidningarna påpekar samfållt 
att "skakningen var kännbar", men 
skyndar sig då också att berömma den 
mjuka fjädringen i sofforna. Om mo
torstyrkan talas inte i tidningarna, men 
det är känt att Daimlermotorerna av 
denna modell brukar vara på ca 10 hk, 
vilket gav "fyra hastigheter" (växlar) 
på 5, 8, 10 resp. 15 km/h. (Förare!! Ro
sin menade dock i sina minnen att mo
torn knappast kan ha utvecklat mer än 
5-6 hk.) 

Även dagarna efter "'pressvisning
en" förekom bussen i tidningarna. 
Stockholmstidningen publicerade den 
6 juli en teckning av vagnen (detta var 
ännu före tidningsfotografiernas tid) 
(bild 5). Den kommenterande skämt
tidningen Söndagsnisse hann också 
med en första kommentar: "Just nu far 
den första automobilomnibusen förbi 
vårt fönster. En taxameter gick ensam 
bort och dränkte sig, och en spårvagn 
föll avsvimmad ner på trottoarkanten". 

Trafikstart! 

Tiden var alltså redo för denna, med 
moderna mått mätt lilJa "minibuss" att 
inta scenen på allvar. Man beslöt att 
provtrafiken skulle börja onsdagen den 
12 juli. Möjligen för att "mjukstarta" 
n lde man sträckan Observatorie
g<ltan-Rödbodtorget, knappast naturli
ga ändpunkter kommersiellt sett. ÖÄ 

de liksom alla andra noterat den 
kräck som bussen framkallade, 

h i dagstidningarna kungjorde man 
o.JJ1lma dag trafiken och uppmanade 

ederbörande körsvenner att under 
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nämnda tid vid körande å ofvan an
gifna gator iakttaga synnerlig upp
märksamhet och försigtighet". Trafi
ken skulle pågå dagligen kl. 08-22 
med en avgång var 40 minut. Avgiften 
sattes till 15 öre per person. 

Premiärdagens trafik skildras för
modligen ganska väl av följande må
lande utdrag ur Socialdemokraten (som 
bitvis inte så lite påminner om någon 
diggarutfärd i modern tid - Red. 
anm.): 

Det hade tillkännagifvits att första 
ordinarie benzinautomobilomnibustu
ren (fOrskräckligt ord, nära 30 bokstä
ver) skulle gå kl. 8 i går morse från 
hörnet afUplands- och Observatoriega
torna. 

I går morse stod jag sålunda i god tid, 
d. v.S. minst en kvart före utsatt tid i ena 
hörnet vid de ofvannämnda gatoma. Så 
småningom bildades där fyra grupper, 
en i hvardera hörn, i spänd förväntan på 
hvad som komma skulle. 

Naturligtvis blevo vi lurade. Först 
och främst på tiden, ty klockan blev 
både 8 och tio minuter öfver med, och 
ännu var inte den märkvärdiga omnibu
sen synlig ens, fast den skulle gått redan 
kl. 8. Vi uppgåfvo därfOr en suck af 
lättnad när den slutligen svängde om 
hörnet nere vid Dalagatan och började 
rusa framåt Observatoriegatan. 

Men så kom det andra strecket i 
räkningen! I stället fOr att köra fram ti 11 
hörnetafUplandsgatan, därett par hund
ra personer väntade, behagade vår vän 
automobilen stanna vid Västmannaga
tan. Nu blefdet för oss 200 att arrangera 
en liten kappspringning om hvilka som 
skulle komma med. Det gick med riktig 
automobilfart det också, vill jag lofva. 
Det lyckades emellertid fOr mig att be
hålla ledningen och närmast kom en 

butiksfröken från Drottninggatan, med 
sitt smörgåspaket under armen. 

I ett ögonblick var vagnen stormad 
och alla platser upptagna. Där inne häng
de ett platkat med det omniösa tillkän
nagifvandetatt tretton passagerare fmgo 
medfölja. Men fOr att ingen olycka skul
le vållas af l3-talet plockade vi på en till 
och så bar det iväg med automobilen 
och vi med dem. 

Vi väckte naturligtvis en kollossal 
uppmärksamhet, där vi rusade iväg 
Drottninggatan och Kungsbacken ut
for. Vaktmästaren vid Tekniska hög
skolan glömde i häpenheten att hissa 
unionsflaggan hvilket han eljest tänkt 
göra. Ur alla butiker kommo biträdena 
utrusande, lämnande affårerna åt sitt 
öde, och på arbetsplatserna stannade all 
verksamhet fOr några minuter. 

Åkarkamparne, som ännu så tidigt 
på morgonen icke hunnit läsa kungörel
sen i Stockholms Dagblad, började fny
sa och stegra sig, och ett fint hyrkusk
ekipage höll på att råka i sken. I hörnet 
af Kungsgatan mötte vi ett aktningsvärt 
fruntimmer, som just varit till Hötorget 
och köpt ett tjog ägg. Hon blef så for
skräckt att hon tappade hela tjoget i 
gatan, men vi hunno icke se hennes 
rörande miner vid den så oväntade ägg
röran, ty undan gick det i rasande fart. 

De enda som sågo fullt belåtna ut, 
voro några renhållningsarbetare. "Den 
där skaffar åtminstone icke oss något 
ökat arbete, som de gamla ornnibushäs
tarne gjorde" tänkte de helt säkert. 

Men den snabba fården är redan slut, 
och med en elegant svängning åka vi 
från Fredsgatan in på Rödbodtorget, slut
stationen. 

Maskineriet fungerade ganska bra 
och automobilen stannade ögonblickli
gen, då någon ville stiga af. Den stanna
de t.o.m. ett par gånger utan den minsta 
anledning' Först tog den sig en fundera
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re vid spårvägsspåret öfver Drottning
gatan, förmodligen stött i kanten af att 
det ännu fUlles så gammalmodiga in
rättningar i vår modäma stad, och sedan 
gjorde den en stunds paus på Fredsgatan 
för att vi skulle få se på Skånebankens 
nya hus. 

Skakningen är ganska ordentlig, men 
icke på långt när en så svår olägenhet 
som den odrägliga benzinlukten! Det är 
det värsta med hela tillställningen, jag 
hade den "Ijufva doften" kvar i näsan ett 
par timmar minst och fick offra en hel 
lO-öres cigarr för att blifva den riktigt 
kvitt. 

När man infört tätare turer, nedsatt 
afgiften till rimliga 10 öre och framför 
allt lyckats få bort den otäcka lukten 
då kommer nog detta nya fortskaffnings
medel att flitigt användas af alla som 
bygga och bo i Vasastaden. 

I andra tidningar talas om "triumf
tåg" och "ett halft tjog bicykelåkare 
före och ett halft tjog efter vagnen och 
derjämte ett en otalig mängd gatpojkar 
som skrattande och hojtande sprang 
rundt omkring". På Rödbodtorget 
"myllrade det hela dagen af männis
kor". På grund av maskinkrångel klara
de man inte trafIken hela dagen - kl. 
15 fIck den upphöra, men på torsdagen 
fortsatte trafiken som planerat. 

En bussförares vedermödor 

De problem som beskrivs i reportaget 
får lite mer belysning i den intervju 
med Rosin som Neren gjorde i sin arti
kel 1935. Rosin, på senare år fabrikör, 
omtalar att Daimlermotom hade en 
speciell tändning som byggde på ett 
tändrör som skulle värmas upp aven 
brännare typ fotogenlampa. 

Efter ett par minuter var röret i regel 
glödande, och då var allt färdigt att 
starta, vilket skedde med en vev. Ofta 
fick man nog veva åtskilliga gånger 
"innan han ville", men när motorn en 
gång kommit igång, gick den perfekt. 
Rosin berättar vidare att det egentligen 
endast var vid blåsigt väder, som tänd
ningen över huvud taget klickande, men 
då kunde lampan blåsa ut till och med 
ett par gånger på fården mellan ändsta
tionerna, som tog ungefår en kvarts tim
me. 

När lampan slocknade, och detta var 
icke så sällsynt, särskilt då det blåste, 
tog det åtskilligt längre tid, ty så snart 
lampan slocknade upphörde tändning
en, och då var det ingen annan råd än att 
stiga ur och upprepa den ganska lång
randiga proceduren med lamppåtänd
ning, uppvärmning av glödröret samt 
igångvevning av motorn. De sakerna 
kunde taga ända till tio minuter, om man 
hade en smula otur, men passagerarna 

hade under tiden vanligen då dubbelt 
roligt, så det var aldrig någon som kla
gade . 

Sveriges förste motorbussförare 
Rosin nämner också i intervjun att 
vagnens skakningar och den stora, ho
risontella järnratten gjorde det rätt ar
betsamt att vara förare. Efter 10-11 
timmars körning utan längre rast var 
han "ofta så omskakad, att han knap
past kunde stå på benen .när. kvällen 
kom". Hur hörseln påverkades nämner 
inte Rosin, men han håller med om att 
bussen gav ifrån sig kraftigt buller. 
Dels från motorn, dels från hjulen. De 
senare hade järnskoning, men dessut
om knakade tydligen hjulekrarna 
oupphörligt. För att undvika att dessa 
gistnade och hoppade ur navet i som
marhettan tvingades man t.o.m. ställa 
ut ett antal hinkar vatten vid vardera 
ändstationen, som Rosin och hans kon
duktör slängde på hjulen före avgång. 
Till bullret bidrog också de skallrande 
fönstren i bussen. Trots allt var emel
lertid Rosin en stolt ung man som fIck 
chansen att framföra detta unika for
don, så några klagomål till arbetsgiva
ren framfördes aldrig från hans sida 
vilket väl heller inte hade accepterats i 
tidens anda. 

När jorden skälvde och husen 
sprack 

Det var inte bara personalen som kände 
sig drabbad av automobilomnibusens 
framfart. Redan den 14 juli dök de för
sta insändarna och notiserna upp i 
dagstidningarna som intog en kritisk 
hållning till det pågående trafIkförsö
ket. Tidningen Dagen var först. Under 
rubriken "Motorvälten på Drottning
gatan" kallas bussen för "monstrum 
horribile", ett "klumpigt och otympligt 
oting, en pansarkoloss till lands, som 
med dunder och larm rullar fram utåt 
gatan på fyra med fruktansvärda järn
skenor klädda hjul af typ å la makada
miseringsvält. -- Åh den är hemsk, 
automobilen, ett infernaliskt pinored
skap för kropp och själ, ögon, öron och 
alla lemmar". Signaturen "Stockhol
mare" i Aftonbladet samma dag undrar 
"huru länge skall det tillåtas den förfär
liga tingesten att grassera på vår Drott
ninggata?" och menar att en dags prov
körning borde räckt. Denna insändare 
fortsätter sedan med en numera när
mast klassisk beskrivning av vad detta 
lilla fordon kunde åstadkomma: 

Det är ingalunda bara utseendet som 

man finner obehagligt. Nej, det är dess 
ohyggliga skramlande, som kan irritera 
äfven de minst nervösa menniskor. Och 
det är den förfårliga skakning denna 
tingest åstadkommer i hela omgifning
en, när den far fram. Husen ruskas på 
sina grundvalar, fönsterrutorna skallra. 
Speglar och ljuskronor tyckas i för
skräckelsen fundera på att hoppa af sina 
krokar. Husens takgesimser komma i 
darrning. Menniskorna måste hålla upp 
med sitt arbete under den tid då denna 
ångvält rasar fram . 

Man tänker med fasa på möjlighe
ten, att dylika tingestar skulle få lof att 
trafikera vår redan förut så belamrade 
Drottninggatan, kanske hvar 5 minut. 

Uppenbarligen hafva de som skaffat 
hit denna maskin icke betänkt, att såda
na "vagnar" icke lämpa sig för våra med 
granit belagda gator. 

Sannolikt var nu bussen "dagens 
samtalsämne" i Stockholms centrum. 
Vem som myntade beteckningen Bul
lerbussen kan vi inte veta säkert, men 
den 17 juli hade Socialdemokraten 
denna rubrik för-sin notis, och i flera 
andra tidningar samma dag kallas for
donet "Automobilomnibusen, af folk
humorn kallad Bullerbussen". Anled
ningen till de nya tidningsnotiserna var 
att bussen lyckades orsaka två olyckor 
med hästar den 16 juli, först vid halv 
femtiden på eftermiddagen, då hästar
na för droska 248 vid Kungsbacken 
"inte hunno undan i god tid, då odjuret 
kom klumpandes", utan skenade upp 
på trottoaren mot en lyktstolpe, varvid 
droskan välte och fyra personer jämte 
kusken slungades ur, dock utan allvar
ligare skador. Möjligen var det vid 
denna olycka som enligt föraren Rosin 
överståthållaren själv fanns med i bus
sen på provtur! Vid åttatiden på kväl
len var det dags igen, denna gång vid 
Rödbodtorget, då hästen framför dros
ka 24 skrämdes och "gjorde ett raskt 
lopp in i en af blomstergrupperna, där 
kusken fIck hejd på honom". Även här 
gick det väl med hästar och åkande, 
men "blomsterrabatten i parken vid 
Rosenbad blef illa ramponerad". Af
tonbladet sammanfattar den 17 juli att 
"automobilvagnen redan genom verk
ställda profkörningar gjort sig omöj
lig". 

Qvarnström inkom till ÖÄ redan 13 
juli, dagen efter premiären, med en an
sökan om att från söndag 16 juli ut
sträckta trafIken ända till Riddarhus
torget via Norrbro med halvtimmestra
fik kl. 8-21.30. Detta annonserades 
också i Stockholms Dagblad dagen ef
ter, men myndigheterna väntade med 
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Bild 6. Ur Strix den 20 juli 1899. 

svaret, säkert påverkade av den gryen
de oppositionen. Lördagen den 15:e 
beslöt ÖÄ att avslå ansökan (alltså re
dan innan den olycksdigra söndagen), 
och som vi sett fortsatte trafiken ned 
till Rödbodtorget även fortsättnings
vis. Även Qvarnström och Sjöberg 
böljade nog nu förstå att det inte skulle 
komma särskilt mycket gott ut av att 
fortsätta trafiken, som ju från början 
var avsedd att bli kortvarig. 

Den 17 juli ansökte således Qvarn
ström om att "från och med tisdagen 
den 18 juli" få avsluta provtrafiken. 
Detta rapporteras i tidningarna den 
18:e, men det är ändå lite oklart om sis
ta turerna gick måndag 17 juli eller på 
tisdagen. I artiklarna i dagstidningarna 
framförs också (sannolikt av Qvarn
ström) en "utvärdering" av forsöket: 

Aktiebolaget Maskinaffåren Stiel
tjes, hvilken, som bekant, för omnibus
konsortiets räkning fättanställa försöks
körningar härstädes med en automobil
omnibus afDaimlers system, har anhål
lit att från och med idag fä afsluta den
samma, emedan tiden för automobilens 
förhyrning utgått, och den skall nu, en
ligtavtal, återsändas till fabriken i Cann
stadt, för att försäljas till Hamburg. H ~ad 
man med dessa profkörningar afsett, 
nämligen utrönadet af automobilens 
styrbarhet, dess förmåga a!t hastigt kun
na sättas igång och stanna och att öfver
vinna de största stigningarna inom och 
delvis utom Stockholm, såväl som ma
skineriets hållbarhet, lättskötthet och 
säkerhet, har utfallit till största belåten
het. Meningen är nu att beställa eller 
härstädes fabricera några lättare vagnar 
med elegantare och smäckrare utseende 
och inredning samt försedda med gum
miringar och sådana anordningar att 
bullret dämpas och skakningen blir min
dre. Det är att hoppas på att de som varit 
nog företagsanuna att söka införa detta 
nya och praktiska fortskaffningsmedel 
kola lyckas i sina bemödanden att be

reda allmänheten och i synnerhet Vasa
Stadens innebyggare ett lämpligt och 
bekvämt fortskaffningsmedel på en li
Ilie. där numera intet annat gärna kan 

,rekomma. 

lockholmstidningens rubrik på no
D är "Bullerbussen ha gjort sin 

='t". Att man redan nu varit tvungna 
3\'3luta trafiken p.g.a. hyrestidens 
t1.r nog ses som en liten "halvsan

~~. provet var ju avsett att pågå i 14 
men avbröts efter fem eller sex 
Uppgiften om vagnens återsän
till Tyskland finns det också an

-fldags-Nisse den 23 juli 1899. 
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ledning att betvivla. Drottninggatspro
vet blev nämligen som vi skall se inte 
slutet på Daimler-provtrafiken. 

Skämttidningarnas favorit 

Tidningarnas behandling av "Buller
bussen" var inte slut med detta, men nu 
övergick initiativet från dagspress till 
dåtidens veckovis utgivna skämttid
ningar. Man kan nog säga att Buller
bussens korta saga knappast hade blivit 
så känd for eftervärlden utan dessa hu
moristers insatser. Den 20 juli utkom 
Strix, som gjorde forsta försöket att i 
skämtteckningsform sammanfatta hän
delserna under rubriken "Automobi
lomnibusen kommer" (bild 6). Tre da
gar senare var det dags för den ledande 
skämttidningen Söndagsnisse att pu
blicera sin syn. Det gjordes dels i form 
av nedanstående kåseri av signaturen 

"Carlo", dels i form av Oskar Anders
sons kända teckning "Bullerbusen" 
(bild 7), som väl egentligen är helt i lin
je med de beskrivningar som gavs bl.a. 
i ovan återgivna insändare! 

Vi öfvergå med lätt hand till Drott
ninggatans skräck, droskhästarnas spö
ke-den s.k. Benzinvälten. Den vältsch
mertz, som den åstadkonunit täflar en
dast med sig sjelf. Om dess framfart 
föreligga följande notiser: 

Huru länge skall det få fortsätta? 
Automobilomnibusen skrämde igår 
tvänne droskhästar, hvilka plötsligt bör
jade gå i traf. Hela staden föll därutöfver 
i förskräckelse, och kusken, som just 
sysselsatt sig med sista kap. i "Hilda 
eller fångens brud", erbj öds storartade 
penningsummor af resande utlänning
ar, som på mindre än en timme ville 
komma till Fredsgatan. 

En ny förening har igår natt bildats. 
Föreningens syfte är att röja den bekan

· ~I~(·.~ dJjJH~ Pi1<~2 !! ~11,~}Jij:'f
,\ , I ., ,~ ..... (?/ 
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ta Benzinvälten ur vägen . Alla utom 
obildadt folk ha ingått i föreningen och 
svurit en ed , om hvars syfte vi ej kunna 
yttra oss, men hvars omtang täflar med 
en vält. 

Automobilvälten snuddade igår vid 
huset Nr 42 Drottninggatan. En äldre 
fru i fjärde våningen, som bredde sig en 
smörgås, gör det aldrig mer, och han
delsbiträdet Olsson hos Karlsson på 
nedre botten, som händelsevis hade sin 
hand i kassalådan, förlorade tre fingrar 
och två kronor, som annars varit hans. 

Nya planer och projekt 

Redan under våren 1899, medan Sjö
berg och Qvarnström förberedde sitt 
prov, hade ÖÄ fått ännu en ansökning 
om busstrafik med automobilvagnar. 
Bakom den stod grosshandlare Martin 
Mattsson och cigarrhandlare Arvid 
Zedritz. Den sträcka som dessa herrar 
var intresserad av var utfarten mellan 
Nybroplan och "Nya Lidingöbro", dvs 
bron vid Ropsten (den gamla Lidingö
brons fåste låg ju vid det ovan nämnda 
värdshuset på Djurgården). Förvisso 
fanns vid denna tid ett trafikbehov för 
Lidingöbornas del - exploateringen 
på ön hade just inletts vid denna tid . 
Ansökan var mycket detaljrik, bl.a. 
skulle två vagnar användas i trafiken, 
en större med 8 hk motor för 14 passa
gerare och en mindre med 6 hk motor 
för 10 passagerare. Ansökan remittera
des till centralpoliskommissarie Borg 
som i juni svarade med förslag på änd
station vid Birger Jarlsgatan I och tid
tabell för sommarperioden med 15-mi
nuterstrafik kl. 07-23.30. Avgiften fö
reslogs till 10-20 öre med zoner. Borg 
föreslog t.o.m. namnen på vagnarna 
enligt omnibusreglementet: "Lidingö
bro I" resp. "Lidingöbro II". Liksom i 
tidigare fall avvaktade dock ÖÄ med 
ansökningen till dess bussarna uppen
barat sig. Det är inte känt av vilket fa
brikat bussarna skulle vara, men san
nolikt var detaljerna ur ansökan tagna 
ur någon "katalog" hos agenturerna i 
staden. 

I mitten av juli omtalas i tidningarna 
att Lidingöborna nu på allvar intresse
rat sig för Mattssons (själv Lidingöbo) 
och Zedritz (cigarrhandel vid Drott
ninggatan) trafikprojekt. Man ville nu 
få linjen förlängd till "östra änden av 
nya Lidingöbro", dvs vagnarna skulle 
trafikera själva flottbron . Taxan skulle 
då bli 25 öre för hela sträckan. Samti
digt meddelas att en provvagn väntades 
"om en månad" med en vagn (nu större 
än de tidigare aviserade, med IO hk 

motor och 14-16 passagerare) som 
skulle följas av minst tre ytterligare. I 
augusti uttalade sig även Riksmar
skalksämbetet positivt för trafikförsla
get (vägen gick delvis genom Djurgår
dens område). Någon provvagn dök 
inte upp, men remisserna fortsatte av 
förslaget. I mitten av januari 1900 sägs 
i tidningarna att "konsortiet för auto
mobiltrafik Nybroplan-Nya Lidingö
bro" hade beställt en buss "i Tysk
land", som "med det snaraste väntades 
till huvudstaden" för provkörning. 
Man försäkrade att denna vagn skulle 
gå på gummiklädda hjul och "ingalun
da bli ett motstycke" till "Bullerbus
sen" på Drottninggatan. ÖÄ hade i de
cember förklarat ansökningen vilande i 
avvaktan på bussen. Detta är det sista 
som hörs av Mattsson & Zedritz, vars 
beställda buss aldrig verkar ha materia
liserat sig. 

Ytterligare en "aktör" på automobil
marknaden i Stockholm 1899 var Ar

vid Schuberts Fabriks & Handels AB, 
med kontor i Centralpalatset vid Tegel
backen. De sålde bl.a. trehjuliga små 
"voituretter" av De Dion-Boutons fa
brikat, men hade också agentur för om
nibustillverkare. I juni ansökte Schu
bert om att "med en omnibus framdri
ven af ångmotor för 22 personer under 
14 dagar bedriva provtrafik Nybron
Djurgårdsslätten-Djurgårdsbrunn
Nybron." Detta förslag kunde kanske 
sättas i samband med de två Lifu-ång
bussar som denna sommar provades i 
trafik i Oslo, men dessa senare uppges 
ha haft endast 16 platser. Även Schu
berts ansökning förklarades vilande 
hos ÖÄ i juli. I tidningarna omtalades 
samtidigt att försök skulle göras i sta
den med droskor "enligt amerikansk 
modell" drivna av komprimerad ("fly
tande") luft, samt med automobiler 
drivna med en " nykonstruerad ångma
skin för drift med nafta eller fotogen" . 
Även omnibusar skulle testas med så
dan framdrift "försedda med gummi
hjul". Schubert sade att dessa skulle 
tillverkas "afen afvåra större mekanis
ka verkstäder, med hvilken bolaget för 
närvarande ligger i underhandlingar." 
Dessa underhandlingar verkar aldrig 
ha gått i lås. Sista gången Schubert hörs 
av är en återkallad ansökan från 190 l 
om att få provköra "två större automo
biler" bl.a. på Lidingövägen. 

Sjöberg tar nya tag 

Vad hände då med Otto Sjöbergs kon

sortium efter Bullerbuss-försöket? 
Helt klart är, att även om provtrafiken 
inte lyckats fullt ut så väl som konsorti
et hoppats fortsatte man planera för 
motorbusstrafik i Stockholm. Sanno
likt redan i slutet av sommaren hade 
Sjöberg ingått med ansökningar dels 
om "automobilomnibustrafik från hör
net af Karlavägen och Sturegatan till 
nya Lidingöbro", sannolikt mest för att 
sätta käppar i hjulet för Mattssons & 
Zedritz ovan beskrivna projekt, samt 
"Odengatan-Uplandsgatan-W asaga
tan-Riddarhustorget", antingen för att 
undvika Drottninggatan vid en Vasa
stadslinje, eller för att skapa möjlighe
ter till slingkörning till och från stads
delen . Inte nog med detta, i oktober 
nämner tidningarna att "ett konsorti
um, bakom hvilket står en utländsk au
tomobilfinna", inom kort förväntades 
ansöka om busstrafik på en ringlinje 
N y bropl an-Strandvägen-N arvavä
gen-Karlvägen-Sibyllegatan-Valhal
lavägen-Odengatan-Upp landsga tan
Vasagatan~Fredsgatan-Arsenalsga
tan-Nybroplan. Konsortiet var Sjö
bergs, somju vid detta lag hade Qvarn
ström som del intressent med sina kon
takter hos Daimler. I ansökan till ÖÄ 
såg sträckorna lite annorlunda ut, bl.a. 
nämns trafik i Stora Träskgatan (nuv. 
Birger Jarlsgatan) och Storgatan, men 
klart var att konsortiet vid denna tid 
hade stora planer och försökte "täcka 
in" alla större gator där spårvägsbola
get inte trafikerade. I ansökan talas för 
övrigt om "omnibusar drifna med häst
kraft, benzin, elektricitet eller annan 
lämplig kraft". Tala om helgardering! 

I konsortiets ansökan från oktober 
finns också sträckan Tegnergatan
Roslagstull med, den linje som "Bul
lerbussen" varit skyltad med vid leve
ransen. I en kryptisk notis omtalas den 
20 oktober 1899 att en automobilomni
bus "på torsdags eftenniddag", dvs den 
19:e, hade provkörts "å Roslagsgatan 
och dess förlängning" . Bussen hade 
enligt notisen "en jämförelsevis tyst 
gång, och var till det yttre ganska pryd
lig". Vi kan inte fastställa saken, men 
det kan, som framgår nedan, mycket 
väl ha varit "Bullerbussen" som i ny 
skepnad provkördes efter tre månaders 
overksamhet. 

Samma dag som provkörningen ge
nomfördes registrerades nämligen hos 
Kungl. Maj:t Stockholms Nya Omni
busaktiebolag. Styrelse för detta nya 
företag var "hrr Sjöberg, Qvarnström 
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och Korsernan". Konsortiet hade up
penbarligen nu gjort slag i saken och 
bildat ett aktiebolag för sina planer. 
Den tredje mannen i styrelsen var inge
jör Herman Korseman . Bolaget ingick 
omedelbart med en ansökan till myn
digheterna om busstrafik på sanuna 
sträckor som Sjöberg tidigare ansökt 
om, och den senare understödde ge
nom att i en särskild skrivelse begära 
att"få på Stockholms Nya Omnibusak
tiebolag överlåta den företrädesrätt till 
erhållande afkoncession å omnibustra
fik på vissa linier" som han ansåg sig 
ha. ÖÄ svarade att skrivelsen "skulle 
tagas i öfvervägande vid beviljande af 
tillstånd i berörda hänseenden". 

Vad gäller bolagets ansökan under
sökte ÖÄ (sannolikt efter prioritering 
från de sökande) framför allt Roslags
tullslinjen, där även stadens drätsel
nämnd (med ansvar för gatuunderhål
let) fick uttala sig. Denna myndighet 
menade att "guttaperkaringar" på hju
len bör förordas för att nedbringa bull
ret (med hänvisning till "verkställde 
profkörningar sistlidne sommar"). 
Dock hade omnibusbolaget i saken an
fört att eftersom Roslagsgatan "är ma
kadamiserad, blevfe gatubullret min
dre störande än å stensatt gata, samt att 
guttaperkaringama skulle å den forst
nämnde beläggningen utsättas för ska
dor af den skarpkantiga stenskärfvorna 
och blefve till följd derannycket snart 
utslitna". Drätselnä1nnden köpte detta 
resonemang "under förutsättning att 
koncessionen endast konuner att gälla 
tills vidare". Kan det ha varit bolagets 
provkörningar i denna fråga som tid
ningarna noterade 19 oktober? 

[ varje fall konstaterades i notiser i 
dagstidningarna den II december sam
ma år att omnibusbolaget "i dessa da
gar ställt sin automobilomnibus till ak
tiebolaget maskinaffåren Stiel~es för
fogande, hvilket bolag med densanuna 
ommer att anställa en serie experi

ment i och för utrönande af motorvag
nars lämplighet för våra vinterförhål
landen." Dessa visade sig tydligen 
mabbt vara svårbemästrade, och den 
20 december inkom därför Stockholms 
nya Omnibusaktiebolag till ÖÄ med en 
lerkallelse av samtliga sina ansök

ningar vad gäller automobilomnibusar. 
ro förklaring gavs att "det bland an

framgått att automobilomnibusens 
uJ vintertiden på snö icke få tillräck
~ fri ktion för att fortskaffa den tunga 
.gnen; hjulen löpa visserligen rundt, 
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men omnibusen står på sanuna stäl
le"... Bolaget avsåg dock att fortsätta 
planerna med hästdrift, och Sjöberg 
gav sig omedelbart utomlands för att 
ordna fram en lämplig lätt hästomni
bustyp för ändamålet. 

Oväntad återkomst ... 

Här borde väl alltså "Bullerbussens" 
saga varit slut. Men detta "gatuodjur" 
visade en oväntad seghet. Den 13 juli 
1900 fick nämligen Stockholms Nya 
Omnibusaktiebolag, efter en ansökan 
undertecknad av Herman Korseman, 
tillstånd från ÖÄ att "under 14 dagar 
från den 20 juli utöva automobilomni
bustrafik, drifven med benzin", från 
Sturevägens korsning med Valhallavä
gen längs Sturevägen (nuv Lidingövä
gen) förbi Värtahamnen till "vägkorset 
närmast söder om Nya Lidingöbro" i 
närheten av nuv. Ropsten. Vi kan en
dast spekulera om orsaken till att bola
get ändrat sig så kort tid efter återkal
lelserna i december. Närmast till hands 
ligger väl antagandet att personer knut
na till de fortfarande trafiklösa områ
dena i Värtan, Hjorthagen och runt Li
dingöbron övat påtryckningar på om
nibusbolaget, särskilt efter det att 
Mattsson & Zedritz projekt slutgiltigt 
strandat. Tydligen fanns bolagets 
Daimlervagn kvar i sitt skjul vid kors
ningen DalagatanJKarlbergsvägen. l 
tidningsnotiserna om den kommande 
trafiken nämner bolaget att om provet 
skulle utfalla till belåtenhet ämnade 
man "under tiden l apri l-I december 
årligen uppehålla nämnda trafiklinie". 
Vinterprovet var ännu i fårskt minne .. . 

l ansökan till ÖÄ hade bolaget angi
vit 20 juli för trafikstart. Den 21 juli 
nämns dock i tidningarna att "några 
smärre arbeten" inte hunnit utföras 
varför trafiken skjutits upp . Två dagar 
senare annonserade omnibusbolaget 
att trafiken Valhallavägen-Nya Li
dingöbro skulle starta från 24 juli 1900 
med 12 dagliga dubbelturer, från Val
hallavägen kl. 6.45 ,8, 9, 10, 12 f.m . 
och 2, 3, 4, 5, 7,9 och 10 e.m. samt från 
Lidingöbro kl. 7.3 0, 8.30, 9.30, l l 
f.m., 1,2.30,3.30,4.30, 6,8,9.30 och 
10.30 e.m. Avgiften som tillämpades 
var ungefår den som Mattsson & Zed
ritz tänkt sig, 25 öre på hela sträckan 
och 10-15-20 öre med zongränser vid 
hållplatserna vid hästgardeskasernen 
och vid Värtan. 

Journalisterna ryckte även denna 
gång ut med penna och block i högsta 

hugg. Från Stockholms Dagblads rap
port kan följande saxas: 

Detär, såsom vi förut omnämnt, "Nya 
omnibusbolaget" som åtagit sig att un
derhålla trafiken å leden Valhallavä
gen-Nya Lidingöbro, och i går debute
rade bolaget med sin första omnibus. 

Vagnen är en automobil, som drifves 
med benzin, afden tyska Daimlertypen, 
samma typ som i fjol gjorde ett absolut 
misslyckadt försök å Drottninggatan 
ja Gud vet om ej det omnibus, som nu 
pustar på samma Sturevägen, är samma 
vagn som genom sitt fruktansvärda 
skramlande halft ihjelskrämde hästar 
och husegare vid nämnda gata. Huru 
som helst kan det ej nekas att vagnen nu 
till det yttre företer en ganska prydlig 
anblick i sina blågula färger, och hvad 
det inre beträffar finner man här en 
omisskänlig elegans. Det är ljust, luftigt 
och prydligt, bänkarna äro försedda med 
schaggöfverdrag och mycket mjuk 
stoppning - och ett anslag tillkänna
ger, att det är förbjudet att röka, spotta 
och medföra hundar. Passagerareanta
let är faststäldt till det ominösa talet 13, 
nämligen 10 inuti vagnen och 3 å platt
formen på vagnens baksida . Härtill få 
då läggas en liten konduktörspojke å 
samma plattfonn samt en förare och en 
maskinist å framsätet, eller summa 16 
själar. 

När vagnen är i gång, finner man nog 
att den skakar och ruskar på sig allt för 
mycket för att egentligen kunna bereda 
sina passagerare en beqväm resa; men 
på jemna landsvägen verka skakninga
rna dock något mindre än på stenlagd 
gata, och tack vare den redan antydda 
mycket mjuka stoppningen å bänkame 
ha passagerarne det skapligt nog, der de 
under vänligt nickande mot hvarandra 
hoppa upp och ned på sina platser. Vär
re är det för den lille konduktörspojken, 
när han kommer med sin bössa och tar 
upp afgiften; han har förklarligt nog 
ogement svårt att ej falla i armarna på de 
resande, och det är tydligen med veder
börlig längtan han afvaktar ögonblicket 
att efter fullgjort värf inne i vagnen få 
retirera till sin platfonn. 

Så går färden förbi hästgardets ka
sern framåt Sturevägen, derpå svänger 
vagnen ned på Värtavägen, går öfver 
jernvägsbron och stannar efter omkring 
15 minuter vid en backe, bakom hvilken 
den långa bron sträcker sig öfver till 
Lid ingölandet. 

Debuten i går kan å det hela taget 
betecknas såsom lyckad, passagerarne 
strömma naturligtvis till hela dagen, 
och något nämnvärdt missöde med ma
skineriet inträffade märkvärdigt nog 
icke . 

...slutar i nytt fiasko 

Såvitt känt finns inget fotografi bevarat 
från denna trafik. Utöver de ovan 
nämnda bilderna av bussar från Stock
holms sekelskifte finns endast ytterli
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gare ett, hårt retuscherat foto, som ger 
ett ljusare intryck av vagnen än fotot 
från 1899. Om detta foto visar vagnen i 
den blågula fårgsättning som nämns 
ovan är väl dock högst oklart. 

Vad gäller Värtavagnens egentliga 
ursprung svävade ju Dagbladets repor
ter delvis i tvivelsmål, men Dagens 
Nyheter gav i sin notis under den något 
mindre respektfulla rubriken "Buller
bussen i gång igen" klarare besked: 
"Automobilomnibusen, som ställde till 
sådant oväsen på Drottninggatan att 
den måste upphöra med sina turer, blef 
inte, såsom det forst uppgafs, återläm
nad till Tyskland, utan har fOrvarats här 
i väntan på bättre tider. Och i går börja
de den åter sin verksamhet, denna gång 
dock på en plats som bättre lämpar sig 
för den." DN nämner också att ändsta
tionen i staden var "invid Idrottspar
ken" (nuv. Stadion) och att fordonet 
även denna gång mötts av oroliga häs
tar och fOljande eder från kuskarna. 
Och enligt en insändare i samma tid
ning den 30:e gick maskineriet inte fel
fritt denna gång heller: 

Man får sannerligen ej ha någon bråd
ska om man skall använda omnibusen 
som trafikerar linien Valhallavägen
Nya Lidingöbro. Adess tur från Valhal
lavägen i lördags kl. I hann den t.ex. ej 
längre än till bron öfver järnvägen vid 
Värtan fOrrän maskinen gick sönder
och där stod den. Man lyckades dock 
efter ungefår en timmes tid få den igång 
igen och komma ned till ändstationen. 
Men då man därifrån skulle återvända 
till staden vägrade den ånyo. 

Flera "sakkunniga" voro sysselsatta 
med dess lagning, men kunde ej ena sig 
om hvar felet låg, hvarfOr det dröjde en 
längre tid innan vagnen, med farten af 
en häst i skridt, kunde anträda återvä
gen. Men hunnen unge får till samma 
plats där den strejkat på utvägen, stan
nade den äfven nu. Ny undersökning 
och nya fOrsök att komma fram . Där 
stod den klumpiga pjesen midt på vä
gen, hindrade trafiken som en skrämma 
för hästarne och ett åtlöje fOr de passe
rande, hvilka tycktes vana vid "buller
bussens" missöden. Det gick dock verk
ligen att få den igång igen, men endast 
for att stanna mellan hästgardeskaser
nen och Valhallavägen. Men där tröt 
passagerarnas tålamod, hvarfor de gå
ende tillryggalade sista biten. Och har 
man ej med hästar dragit bort den, står 
väl " bussen" kvar på vägen än . 

ÖÄ:s provtid löpte ut den 3 augusti, 
och tydligen var även bolagsmännens 
tålamod då slut. Samma datum publi
cerades nämligen i tidningarna att man 
under automobilomnibusens prövotid 
"kommit till det resultat att våra ter

rängfOrhållanden jämte smala landsvä
gar lägga väsentliga hinder i vägen för 
användandet av sådana fordon". Där
med avslutades också helt Stockholms 
Nya Omnibus AB: s försök med motar
bussar. Korseman och Qvarnström, 
vars intressen i omnibustrafiken nog 
egentligen hela tiden varit kopplade till 
automobildrift, drog sig .ur fOretaget 
och bolaget upplöstes i oktober 1900. 
Otto Sjöberg däremot, som ända sedan 
december 1899 jobbat med att återupp
liva hästbusstrafiken på Drottningga
tan, bildade med andra medintressenter 
ett nytt företag Stockholms Allmänna 
Omnibus AB som med nya lättare vag
nar aven modell hämtad från Berlin 
efter en hel del problem också lyckades 
i sitt uppsåt. I april 1902 öppnades tra
fik med hästbussar i bolagets regi 
Odenplan-Riddarhustorget. Vid det la
get hade emellertid spårvägens Vasa
stadslinje flyttats till Upplandsgatan, 
och redan efter kort tid fick hästbuss
trafiken ekonomiska problem som led
de till konkurs i september samma år. 
Linjetrafik med hästomnibus var då ett 
helt avslutat kapitel i Stockholm. För 
fullständighetens skull bör dock näm
nas att motorbussförsöket på Värtalin
jen också följdes aven hästarnas re
vansch redan sommaren 190 I, då en 
kortvarig hästbusslinje trafikerades un
der en knapp månad Karlavägen-Rop
sten, dock inte heller den gången med 
någon ekonomisk framgång. 

Epilog 

Det är underligt att Bullerbussens and
ra fOrsökstrafik gått så spårlöst förbi i 
många andra källor. Som framgått är 
det tämligen säkert att det trots allt var 
samma vagn som trafikerade både 
sommaren 1899 och 1900. En orsak till 
tystnaden kan vara att förarna i det se
nare fallet var andra, vilket forklarar att 
Rosin i sina nedtecknade minnen helt 
förbigår Värtantrafiken. Säkert är ock
så att trafiken i den dåtida utkanten av 
staden inte alls ledde till samma upp
ståndelse som den längs Stockholms 
huvudgata Drottninggatan. 

Om Värtantrafiken varit bortglömd 
så har det däremot länge varit känt att 
omnibusbolagets Daimlervagn inte 
hade gjort sin sista tjänst i och med 
busstrafikens upphörande. Men även 
här finns vissa missuppfattningar och 
oklarheter som kan redas ut åtminstone 
något. I en tidningsartikel från 1944 
berättar en då ännu aktiv chauffor vid 

namn Karl Harald Halling att han räk
nar sig som Stockholms första lastbils
fOrare. Enligt Halling anskaffade Lilje
holmens Stearinfabrik, belägen vid 
Danvikstull vid denna tid, på initiativ 
aven tekniskt intresserad ingenjör år 
1900 en tysk (Daimier?) lastbil, som 
levererades till Södra station och drogs 
av tjugo man med trossar(!) ned till fa
briken. Det anses allmänt att Pripps i 
Göteborg innehade Sveriges forsta 
lastbil , en Daimler som levererades 
1899 men provkördes först våren 1900, 
så Liljeholmsfabriken var tätt i hälarna. 
Ett foto existerar som sägs visa denna 
fOrsta vagn, formodligen under prov
lastning på fabriksgården . 

Samtliga stearinfabrikens kuskar 
vägrade köra "åbäket", många mindes 
säkert alltför väl uppståndelsen runt 
"Bullerbussen", så den 16-årige (!) 
Halling blev utvald som förare. Hans 
berättelser från de första åren är myck
et lika Rosins,... med skrämda hästar 
(Halling hade tidvis en ännu yngre 
kamrat med sig på vagnen vars uppgift 
var att springa ikapp skenande hästar!) 
gch maskinstopp på olämpliga platser 
p.g.a. utblåst tändrör. En gång lär t.ex. 
ångspårvagnen på Hornsgatslinjen tatt 
ta lastbilen på släp uppför Brunnsback
en, till åkarkuskarnas oförställda gläd
je... "Då jag varit lastbilschauffOr i 
jämt ett år och en dag", berättar Hal
ling, dvs sommaren 190 I, "och körde 
vid Södra Blasieholmshamnen hörde 
jag en knall i underredet, och kusk
bocken - så kallade vi forarplatsen 
ändrade läge. Bilkräket hade gått av på 
mitten, ty underredet var endast gjort 
av ett par plankor i stället för järnbal
kar. Det blev en neslig hemforsling 
med hästars hjälp" . 

Det blev om vi skall tro Halling slu
tet för den första lastbilen. Emellertid 
berättar han att Liljeholmens Stearinfa
brik trots problemen beslöt att anskaffa 
ännu en lastbil, nämligen den f.d. "Bul
lerbussen", som byggdes om med flak i 
stället fOr busskaross. Om vi skall gå 
efter beskrivningen ovan måste denna 
ombyggnad således ha skett fOrst under 
år 1901. Enligt Halling var bussen nå
got stabilare än den fOrsta lastbilen, 
men han mindes också att bussen hade 
"strålkastare" i form av stearinljuslyk
tor! - annars var vagnarna av i stort 
sett samma konstruktion . Det foto som 
Halling visade upp i artikeln visar ho
nom på den f.d. "Bullerbussen", vars 
motorhuv och bakhjul tydligt skiljer 
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Bild 8. 

Bullerbussen deltar i 1903 års motor

utställning i Stockholm. Foto från Tek

niska Museet. 


sig från den forsta vagnens. 
Halling uppger for övrigt att "Bul

lerbussen" något år efter att Liljehol
men övertagit den ännu en gång använ
des for personbefordran. Några högre 
officerare ville nämligen studera dess 
användbarhet for militärt bruk. Med 
åtta passagerare på flaket + last prov
kördes vagnen till Lidingö. Vid bro
klaffen sjönk flottbron 70 cm, och det 
tog tre timmar att ordna plank från en 
brädgård att palla upp bilen. På väg 
uppfOr Torsviksbacken fick man emel
lertid väja for en bryggarvagn, varvid 
lastbilen skar ned i vägkanten som gav 
efter och ekipaget välte ned i ett dike. 
"Nu mina herrar kör vi inte mer idag" 
yttrade enligt Halling den initiativta
gande översten sedan sällskapet krav
lat sig upp oskadda ... 

Enligt andra källor skall "Bullerbus
sen" emellertid i sin lastbilsskepnad 
fungerat ganska bra, särskilt sedan den 
egendomliga tändningsanordningen 
ersatts med magnetisk sådan och järn
hjulen forsetts med helgjutna gummi
ringar (enligt vissa uppgifter år 1904). 
Vagnen var tydligen fortfarande så 
unik for Stockholm att deJ;l var med och 
visades upp, fem år gammal, på 1903 
års automobilutställning vid Idrotts
parken (bild 8), forsedd med skylten 
"Daimler 1898 års modell". Efter hela 
25 års drift vid Liljeholmsfabriken, låt 
vara de sista åren (efter 1916) som re
servvagn, skrotades Daimlervagnen. 
Grundkvaliteten i konstruktionen var 
det verkligen inget att klaga på! 

Så slutade den historien om Stock
holms forsta "misslyckade" buss, som 
bleven med tiden lyckad lastbil. Vi kan 

ara beklaga att ingen formådde bevara 
denna unika vagn for eftervärlden. 

Vad hände härnäst på motorbuss
fTunten i Stockholm, undrar kanske nå

n? Redan hösten 1901 ansökte en 
konstapel K. Rundgren hos myn

heterna om att få inrätta en automo
-Jomnibuslinje från Skanstull till den 

Ilya Södra Kyrkogården sommartid. 
det projektet blev dock intet. Bort
från eventuellt vissa provkörningar 
allmänheten i samband med den 

nämnda motorutställningen i 
parken 1903 dröjde det till 1907 
nva forsök gjordes med motor-
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bussar i Stockholm, då på en reguljär 
linje Kungsbroplan- Lillsjönäs, vilket 
dock är en särskild historia. Riktig fart 
på motorbusstrafiken blev det inte for
rän efter forsta världskrigets slut, då en 
mängd busslinjer började växa upp till 
forortsområden utan täg- eller spår
vägsforbindelse. Och Drottninggatan 
då? Jo, fOrst 1923, nära ett kvartssekel 
efter "Bullerbussens" forsök, fick den
na paradgata åter linjetrafik med mo
tordrivna bussar. Denna gång var det 
inte tyska dunder som hördes längs ga
tan, utan engelska Vulcaner! Särskilt 
tysta var forvisso knappast dessa 20
talsbussar heller, men Stockholmarna 
hade vid det laget vant sig vid trafik- . 
buller på ett helt annat sätt än när Rosin 
rattade sin "benzinvält" ! • 

PS. I en notis från juni 1899 nämns att 
"ett bolag under ledning af kommen
dörkapten R. von Miihlenfels" planera
de att sätta in fyra-fem 20-30-sitsiga 
De Dion-Bouton-omnibusar "i trafik 
på Öland". Ett verkligen storslaget pro
jekt vid denna tid, som borde fortjäna 
att studeras ytterligare. I Svenska Dag
bladet 10 nov. 1899 omtalas att "Stiel
tjes maskinaffår nu afsänt en automo
bilomnibus for 8-10 personer och en 
transportvagn av Daimlers fabrikat till 
Jämtland, där de skall trafikera Kro
kom-Laxviken". Enligt Gert Ekström 
på Tekniska Museet är det numera fast
ställt att denna buss, som var byggd av 
Södertelge Werkstäder, också gick i 
trafik i Jämtland. Här har vi alltså en 
bortglömd "Sveriges andra motorbuss
linje"! 
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