Ur bussens historia.
Några data och anteckningar om de första omnibusförsöken
Slår man upp ordet ol11nibus i Nor
disk Familjebok, finner man, att det
är latin och betyder »för alla». Den
består »av en rymlig och med längd
sitsar försedd täckvagn». Iden till
omnibussen eller bussen, S0111 den i
fortsättningen här kommer att kallas,
gavs av den franske fysikern Pasca l,
som gjorde försök med dessa vag'na r
i Paris år 1662. Det dröjde dock
ända till början av förra århundradet
innan busstrafiken ,p å allvar kom i
gång. Framför allt var det i Engl a nd,
S0111
detta nya fortskaffningsmedel
blev populär.t. Till en början var häs
tar förspända bussarna, men bussarna
var klumpigt byggda och oftast full
lastade, hästbyten måste ideligen ske,
och med detta följde många olägen
heter. Sedan mas kinkraften fått allt
vidsträcktare användning, inmontera
des ångmaskiner på vagnarna, och
därmed var ett stort steg taget framåt
i utvecklingen .
I Stockholm gjorde bussarna sitt
första intåg i slutet av 1820-talet, då
en kommissarie Fahlman på försök
startade en »transportinrättning», be
stående av fyrsitsiga kalescher, vilka
sattes i trafik mellan Gustaf Adolfs
torg och stadens olika tullar. Någon
större succe blev ej denna vår första
busslinje. Tidigare, redan år 1815,
hade Samuel Owen till myndigheterna
inlämnat ett förslag att medelst ång
drivna vagnar och slädar anordna tra-

Stockholm.

Utomlallds gjorde man rätt tidigt fiirsök med ångdrivna bussar. Här en av engelskt
fabrikat Fån J840-talet.

fik i huvudstaden. Hal16 ansökan bi
föll s. Owen erhöll dessutom ensamrätt
att i 30 år tillverka ångvagnar, vil
ken rätt aldrig utnyttjades. Det hela
förblev bara ett storslaget projekt.
Ännu ett steg vidare i utvecklingen
tog »en Herr Wigforss, som efter
fleråriga försök lyckats ,förfärdiga en
vagn, som går utan Hästar eller
Ånga, samt efter vägens beskaffenhet,
tillryggalägger en ans enlig sträcka».
Man förvånar sig dock över att när

vagnen var färdig och skulle prov
köras, så skedde detta i Hushållnings
sällskapets högtidssal i stället för ute
på landsvägen.
Hu~vu.dstadens
befolkning uppgick
på r830-talet till omkring 75000 inne
vånare, men redan då had.e de norra
stadsdelarna fått en ganska stor ut
sträckning, och särskilt befolkningen
i kvarteren kring övre Drottningga
tan, stadens då längsta gata, ,bodde
långt ifrån centrum. Behovet aven
reguljär busslinje var stort inom
s'jälva staden. Till allmänhetens tjänst
fanl16 egentligen endast åkarschäsaT,
tvåhjuliga kärror, oftast i miserab
laste skick. Åkardrängarna, som hyr
kuskarna då ·kallades, var illa beryk
tade för oordentligt levnadssätt, och
det var med en viss tvekan man steg
upp i en dylik schäs med kanske en
berusad åkare på kuskbocken .
Utomlands hade bussen segerrikt
dragit f.ram och blivit ett av den stora
allmänheten mycket uppskattat trans
portmedel. Notiser om dessa vagnar
och de storartade prestationer de ut
förde blev allt vanligare i den sven
ska pressen, men man överdrev sä-

Och här en fransk släpblIss fråll 1850
talet. För våra ögoll ter dell sig närmas: som'
ell kombination av ångvält och gammal
fångvagn .

Hästbuss på väg (iver Norrbro.

kerl-igen betydligt vagnarnas ka·paci
tet. Aftonbladet för år r832 omtalar
sålunda :»1 Birmingham har nyss
blivit förfärdigad en ångvagn, .som
med allt tillbehör endast väger 27
skeppund (ca 4 500 kg). Den kan
vänDas i alla direktioner, och i ögon
blicket sättas i rörelse äfven bak
länges. Den uppgifves rymma .roo
passagerare». En annan notis medde
lar, att en herr N athanael Oglie kam
mit åkande från Liverpool tin Lon
don. »Resan», säger han;, »hade gått
oafbrutet upp.före och nedföre backar
från Liwerpool, oaktat vägarna voro
högst usla, och farten per medium va
rit 36 Eng. mil i timmen.» Han kunde
dock, enligt egen uppgift, ha åkt be
tYDligt fortare, men föraren fruktade
att vagnen vid högre hastighet ej
skulle kunna gå att styra. ,Vad sägs
om en buss, som rymmer roo passa
gerare och rusar i väg med en me
delhastighet av 60 km i timmen på
dåtida vägar!
Mellan Gu-stav Adolfs torg och
Djurgårdsbrunn star.tades den r4 juni
r835 en ny busslinje. I meddelandet
härom till allmänheten hette det bl. a.
»Till befordrandet af en beqväm och
fyra gånger dagligen tillgängelig kom
munication emellan hufvudstaden och
Djurgårdsbrunn, afgår dagligen ifrån
Gustaf Adolfstorg till Djurgården en
vagn med 2 :ne säten för fyra perso

ner.» Vidare meddelades att turen
skulle kosta r6 skilling -banko samt att
»-det första sätet af de 2 :ne för pas
sagerarne, lemnas företrädesvis åt
fruntimrnerne, upptages det ej af dem,
må hvem som behagar sätta sig den.
Denna huss medtog även en låst låda
från staden, där skrivna meddelanden
koode nedläggas mot en avgift aven
skilling. Sedan kringbars »postem> av
en av omnibus:bolaget därtill utsedd
person till de olika adressaterna .på
D jurgårDen, vilka vid mottagandet
även fick erlägga en skilling. Denna
linje utökades och besökte även ut
värdshuset Blå Porten och Manilla.
Tillströmningen av åklystna var tyd
ligen stor under de vackra sommar

kvällarna, ty det blev nödvändigt att
:»numererade Platsbiljetter för turerne
från staden, finnas att köpa uti krydd
boden vid Jakobs torg».
Nästa linje som kom till stånd fyllde
ett bättre behov än sin företrädare,
enär den trafikerade de ime delarna
av staden. Det var två hantver:kare,
sadelmakare Duwander och snörma
kare Bretzner, som denna gång var
initiativtagare. De valde julmånm:len
för sin premiär och tre dagar före
jula·ftonen r835 gjorde llFörsöket»,
som vagnen kallades, sin jungfrufärd:
Trafiken uppehölls mellan planen
framför Vetenskapsakademiens hus
nedanför Kungsbac:ken och gick Drott
ninggatan utför, över Gustav Adolfs
torg, Nya bron, Mynttorget och Mynt
gatan fram till Järntorget. De kväl
lar som föreställningar gavs på Kungl.
Operan, infann sig bussen där, :dör
att vid Spektaklets slut medföra pas
sagerare till Södermalmstorg». Avgif
ten per tu.r och person var 8 skill-ing.
Tre a {yra minuter före av·färden gavs
denna lj'udligt till känna genom att
busspersonaleTI blåste kraftiga signaler
i ett jakthorn. I pressen blev »För
söket» mycket uppskattad, och tiD
ningarna skrev om den nya linjen.
»Hufvudstaden kan nu ändtligen lyck
önska sig, att se ett försök gj ort till
införande äfven här af de nya kom
munikationsmedel, Ihvilka till så stor
mängd finnas i några andra hufvud
städer, och äro kända under namnet
Omnibus . I lördags gjordes första
profkörningen med en sådan, hvilken
i dag börjar sin ordinära kurs emel
lan Vetenskapsakademiens hus nedan
för Kungsbacken och Jerntorget, från
det förra stället alla haHwa, och det

Hästbuss vid Mynttorget på 187o-talet: För
passagerarna på taket var det vid vackert
väder en härlig turistfur.
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Bussarna till och från Djurgården vor o i
regel fullsatta och stämningen h~g, vil.~et
denna bild från 186o-talet vIsar.

sednare alla hela timma r. Vagnen är
i likhet med de utländska inredd så,
att dörren är baktill med några trapp
steg utanför, på hvilken den p~r:on
står som tar emot afgiften, 8 skl1lmg
Ba;ko' men i anseende till våra svåra
gator ~ch rä nnstenar hafva eg~rne .ej
tilltrott sig gö ra den större, an for
åtta personer. Uti beqvämlighet o.~h
elegans kunna både vagnen, de för
träffliga hä starne, seldonen och be
tjeningens klädsel för öfrigt fullko m
ligt mäta s ig med de Fransyska af
samma slag, och lemna intet öfrigt alt
önska. Vägen mellan stat ionerna till
ryggalägges på 14 minuter.»
Bussarna hade redan fr å n början
setts med mycket oblida ögon a v hyr
kusksocieteten, vars medlemmar såg
sin existens hotad, om detta nya tra
fikmedel helt och hållet skulle slå ige
nom. På många sätt försökte åkar
drängarna göra livet surt för buss
person alen, slog efter den med sina
pisko r och försökte förstöra vagnarna.
Det gick t. o. m. så långt, att en å ka re
kastade en isbit, som träffade en av
busspojkarna i ögat, så att denn~ h.öll
på att mista synen. In sändar.e l tid
ningarna uppmanade nu pohsen alt
göra s lut på ofoget, detta så Tl1y~ket
mer som även passagerarna borjade
bli trakasse rade. Trots motighete r av
alla slag fortsatte dock bussbolaget sin
verksamhet.
När det ej hj älpte för å karkuskarna
att gå handgripligt till väga, sta rt~de
de själva en buss rörelse. Denna gick
dock ej i någon bestämd riktning utan
skulle »Omnibus etableras på de mes t
besökta ställen för att hal f och hel
timmesvis afgå uti de rigtningar som
af Folkmassornes frekvens bes täm
mes». Duwander och Bretzner åsåg
ej overksamma uppdykandet aven
konkurrent. N ågot måste göras och

det snabbt. De skaffade sig en ny
buss »Svea» , vilken tra fike rade samma
sträcka som »Försökeh, d. v. s. Ve
tenskapsakademien-]ärnto rget. . Inte
nog med detta. Till den l maj an 
s'k affade de ytterligare tr enne nya
vagna r. »Thor, Ode n och N~re» .av
!Yick från Gustav Adolfstorg till DJur
:ården mot en avgift av 8 skilling.
Den inre trafiken utvidgades genom
att två bussa r skulle avgå ifrån »hör
r:et af Dödgräfvaregränden vid R ege
ringsgatan till ] erntorget». Samtidigt
meddelades att bussar alltid fanns att
hyra för säll skap till lustresor.
Mången gång lämnade nog ord
ninO'en
på våra bussar en hel del övo
b
rigt att önska, dock kanske ej I sa
hög grad som utoml ands. Bussagarna
i London t. ex. blev tvungna att till
slut spika upp plakat i vagnarna av
följ a nde lydelse : »De åkande herrarne
måtte upp.föra sig anständi gt, icke
O'enom osedligt tal komma fruntim
~lerne att rodna, icke s jelfsvåldigt ut 
sträcka benen och lägga dem på sä
tena, icke spotta , icke tro att deras
röst är musikalisk, icke gräla och
slå ss samt i allmänhet ihågkomma, a tt
de ej befinna sig i stall, utan i god t
säll::;kap.»
I januari månad 1842 kunde man
mot en billig avgift få se en ångdri
ven buss, som demons trerades i mo 
dell. »En liten Angomnibus eller Ang
vagn på vanliga vägar, konstruerad i
likhet med de ångvagnar, som .begag
nas på gatorna i London samt der
obehindrat väja för de mötande, samt
mottaga och utsläppa passagerare när
så åstundas, förevi sas i dag och föl
jande dagar kl. emellan S och 9 cm.
uti 'huset No. 19 vid Lilla Nygatan,
der Källaren Svea Förening är, sned!
emot Kong!. Posthuset. Afgiften är

. Hästomnibus från 187o-talet.

Hästomnibus från Stockholms Celltrala Om
nibuslinje. Överlämnades på sin tid till Nor:
diska museet, men blev där nedskrotad, da
den var i synnerligen dåligt skick.
12 sk Banko och hälften för barn .»
Denna modell var förfärdigad aven
mycket skicklig mekan iker i Nykö,
ping, Carl Gustaf Norberg, son:, da
han såg sina planer slå väl ut, gjorde
upp ritningar till en större va~n.
Denna skulle, enligt g jorda berak
ningar, med en fyra hästkrafters ång
maskin kun na medföra fyra perso ner
utom för a re och tillryggalägga sträc
kan Nyköping-S tockholm på sex tim 
mar. Genom Norbergs hast iga från
fälle i juni 1843 blev vagnen ej fullt
färdig, och det 'b olag som efter hans
död bildats, kunde ej fullfölja pla
nerna.
En hel del nya bussföretag uppstod
under årens lopp, men samtliga måste
nedläggas efter att ha varit i gång
längre eller kortar e tid . Omdömet om
bussarna kunde ibland vara ganska
hårt. Så skriver en tidning på 1870
talet »att Stockholm icke har andra
offe~tliga fortskaffning smedel till
lands än den ska llrande och skakande,
snigelaktigt fr am kr älande omnibuss.en ,
ett af Stockholms syndastraff». Ha sl
bUJSsen var icke medlet som hastigt,
bekvämt och billigt skulle föra den
stora allmänheten genom Stockholms
då allt annat än lä ttfr am kom liga gator
och vägar, fr å n en pla ts till en annan .
N ej, detta blev spå rvagnen förunnat
att göra.
I utlandets sto rstäd er hade man
börjat låta bussarna gå på skenor,
vilket medförde betydligt större has
tighet, jämnare gång och en oerhörd
lättnad för de arma hästkrakarna. Ef
ter månO'a om och men fick Stockb
,
8
holm sin ·f örsta hästsp å rvagn ar l 77.
Hur det seda n utvecklade sig är en
an nan his toria.

Torand .

