Lokalfrafikens ursprungsmyter, del 1

Lokaifrafikens ursprungs
myter och sanningar?
Del 1. Av Stefan Back
1 denna artikelserie betraktar Stefan Back några vanligt
förekommande historier om uppkomsten av det vi idag kallar
lokattrafik och vad man med hjälp av lite arkiv- och andra
uppgifter kan säga om dem.
erättelser om ursprung är något
som följt mänskligheten i alla ti
de; Alla folk och religioner har
sådana berättelser, mer eller mindre
fantasifulla. Det är uppenbart att de
fyller en funktion för att skapa någon
form av gemensam mening i tillvaron.
När man kommer fram till något så
sentida som införande av vissa typer
av transportsystem i städer, kunde
man dock förväntat sig att historien
vore mer väldokumenterad och där
med inte ägnad åt mytbildning. För
vånansvärt nog är det dock inte fallet,
vilket visar sig om man skrapar lite på
ytan av de ofta upprepade historier
som förekommer i orts- och trafiklitte
ratur, även sådan som i övrigt framstår
som seriös och fakta baserad.

B

“Lokalfrafik är yrkesmässig
trafik för allmänheten i
stadsbebyggelse, på en
fastställd sträcka och enligt
fastställd tidtabeW’
För att kunna bestämma vad som upp
kom när och var måste man först de
finiera vad det är vi studeran Den de
finition som ofta förekommer idag är
att lokaitrafik är yrkesmässig trafik för
allmänheten i stadsbebyggelse, på en
fastställd sträcka och enligt fastställd
tidtabell. Det är dock relativt säkert
att den första “linjetrafiken” var färjor
för överfart över de floder och vikar
som de forntida städerna oftast var
belägna vid. Även senare korn färjor
att utgöra en viktig del av den lokala
trafiken i många städer (inte minst de
svenska). Men trots det räknas långt
ifrån alltid sjötrafik in i “lokaitrafi
ken” enligt ovan nämnda definition,
och i denna studie har vi också valt att
exkludera den vattenburna trafiken.
Även bortsett från detta kan dock alla
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delarna i definitionen var för sig be
höva preciseras:
Vad menas med yrkesmässig? Krävs
heltidssysselsatta yrkesmän eller räck
er det med att transporttjänsten utförs
mot betalning?
Vad menas med allmänheten? Annu
på 1800-talet var det enbart en mino
ritet av befolkningen som hade råd att
utnyttja sådan trafik.
Vad är stadsbebyggelse? Innefat
tas trafik utanför innerstäderna till
besöksmäl utanför staden (inte sällan
som vi kommer se den första linjetra
fiken i många städer)?
Vad är fastställd sträcka? När Mar
co Polo besökte den kinesiska staden
“Kinsai” (Hangchow) 1292 omta
lar han: “Huvudgatan i staden löpte
från ena änden till den andra, och
hade stenbeläggning för gående med
en grusdel i mitten för dragdjurstrafi
ken. På denna grusade gatudel löper
vagnarna fram och åter hela tiden. De
är av en långsmal typ, täckta ovanpå,
försedda med gardiner och kuddar,
och kan rymma sex personer. Både
män och kvinnor brukar dagligen hyra
dem för nöjes skull, och följaktligen
kan man vid varje tid se en stor mängd
av dem köra längs den mittersta delen
av gatan. Vissa av dem fortsätter till
speciella trädgärdar, där sällskapen
drar sig tillbaka till särskilda skuggiga
platser och tillbringar dagarna, för att
sedan återvända hem pä samma sätt
som de kom.”
Är detta hyrvagnar, dvs föregångare
till dagens taxi? Eller linjetrafik, note
ra “löper fram och åter hela tiden”?
Och vad är enligt fastställd tidta
bell i vår definition? Före de tryckta
tidningarnas tid anslogs sådant säkert
på målade skyltar som idag oftast inte
finns bevarade. Noteras kan t.ex. en
resenär Herr Wal som i bevarade meMf SS nr 6, 2014

moarer konstaterar att han, år 1433

för att resa mellan grannstäderna Köln
och Bonn, försovit sig och missat Mor
genkarren dit och tvingats vänta in
Mittagskarren! På denna sträcka, där
man idag reser med spårvagn, gick
alltså redan då reguljär vagntrafik med
allmänt kända avgångstider, helt obe
lagd i andra källor...
Det finns en särskild anledning att
fundera över definitionen av lokaltra
fik vad gäller krav på fastställd lm
jesträcka och pä fastställd tidtabell.
Även idag finns ju nämligen ifrån detta
avvikande former av trafik. 1 vår del av
världen har vi ju servicelinjeavgångar
och glesbygdslinjer som kan bestäl
las per telefon m.m. Men framför allt
behöver vi inte förflytta oss särskilt
långt bort frän Sverige för att finna
en omfattande trafik med minibussar
på linjer i och kring storstäder som
konkurrerar eller kompletterar an
nan kollektivtrafik, men som har av
gång “när bussen är tillräckligt full”
snarare än enligt fastställd turlista.
Sådana minibussar kallas “marshrut
ka” i Ryssland, “dolmus” i Turkiet,
“matatu” i Östafrika, “publico” i La
tinamerika etc. och är på mänga håll
en helt omistlig och integrerad del i
städernas trafiksystem. Och historiskt
är denna “halvreguljära” linjetrafik
nästan överallt den äldsta formen av
lokaltrafik, inte minst i Europa där de
medeltida muromgärdade städerna
med sina tränga gränder länge knap
past medgav någon egentlig vagntrafik
i innerstäderna. Redan hyrvagnarna i
Rom på 100-talet e.kr. (cisium merito
ria eller raeda meritoria) var statione
rade utanför stadsportarna och avgick
framför allt till omtyckta besöksmål
i omgivningarna, inkl. hamnen i Os
tia. En logisk utveckling vore att man
började “samäka” till de vanligaste

Tvåspänd Raeda merftoria på mosaik i “terme di cisarli”, kuskarnas eget bad i Ostia.
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orterna, varför vagnägarna skaffade
fordon som fymde fler personer för
denna trafik och som började skyltas
med destinationen vid stadsportarna
för kundernas orientering. Avgiften
kunde hållas lägre per resenäi men
bara om den totala intäkten från av
giften blev tillräcklig, varför kuskarna
dröjde med avgångarna tills tillräck
ligt många kunder dykt upp. Även om
direkta bevis på sådan linjetrafik sak
nas från romersk tid, är det lite som
skiljer mot den kinesiska vagntrafiken
vi redan nämnt från 1200-talet, frän
de omhuldade pionjärerna i Europa på
1800-talet och från dagens minibuss
företagare runt om i världen.
Men medan de hittills nämnda tra
fikföreteelserna fått ingen eller högst
förstrött intresse i trafiklitteraturens
ursprungsmyter har dessa pionjärer
blivit desto mer framhållna som upp
finnare av den nya tidens transporteL
Dessa berättelser har så gott som un
dantagslöst uppkommit under höjd
punkten för nationalstaternas patrio
tism och inbördes tävlan. Liksom det
gällde att “bräcka” varandra i nutida
tekniskt framskridande på världsut
ställningar etc. var det viktigt att lyfta
fram den egna nationalkulturens his
toria och betydelse för den allmänna
utvecklingen. Där kom lokaitrafikens
uppkomst och utveckling att bli ett av
mänga fält att strida på och som det
brukar heta: det första offret i krig är
sanningen...
—

Påstående nr 1:
Filosofen Pascal införde
hästbusstrafik 1 Paris redan
1662, vilket var långt
före sin fid.
Paris var under Ludvig XIV Europas
största, med över 450 000 invånare,

fem-sexvåningshus som standard i
innerstaden och med stora växande
förstädei “faubourgs”, runt den ännu
kvarstående medeltida stadsmuren
(den revs dock från 1670 och lämnade
plats till nya stora “boulevarder”). Det
är inte oväntat att detta också skapade
trafikbehov, som ledde till försök med
nya former av transport. Att staden
1662 var först med att försöka sig pil
lokaltrafik som uppfyller alla våra kri
terier ovan för sådan trafik är välkänt
och också väldokumenterat. Däremot
är den allmänna trafiksituationen i
den franska huvudstaden vid samma
tid inte alls lika välkänd, men ger en
viss förklaring till vad som skedde.
Långväga linjetrafik med vagnar
hade utgått ifrån Paris åtminstone se
dan 1570-talet. 1658 omtalas en dag
hg vagnlinje mellan Paris och SaintGermain av en sier Givry. En av käl
lorna till trafik vid denna tid var att
de kungliga sommartid befann sig på
olika slott i Paris omgivningar. 1661
beslöt emellertid kung Ludvig XIV att
mer permanent flytta hovet till slot
tet i Saint-Germain-en-laye, ca 20 km
öster om huvudstaden, samtidigt som
han inledde planeringen av ett helt
nytt palats i Versailles. Hela hovet och
tjänstemän av olika typer fick därmed
vackert följa efter, vilket gav behov av
regelbundna förbindelser. Enligt då
tida fransk doktrin borde denna trafik
organiseras med hjälp av en kunglig en
samrätt till en adlig. 1661 utfärdades
således ett privilegium för Catherine
Henriette de Beauvais, änkedrottning
ens hovdam, för “voitures de louage
pour la suite de la cour” (ung. hyrvag
nar för hovets följeslagare) Något är
senare omtalas också en Nicolas Fic
quet som innehavare av koncession
för “transports dans la petit banlieu”,
vilket innefattade områdena närmast
.
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utanför stadsgränsen, men här nämns
också särskilt Versailles och Saint-Ger
main. Om han samarbetade med dame
de Beauvais vet vi inte men det är inte
osannolikt. Exakt vilka sträckor som
ensamrätten avsåg framgick inte, men
1665 anges att lokala vagnlinjer av
gick dagligen till bl.a. Versailles. 1674
omtalas “Voitures de Saint Germain”
som markerades med röda skyltar och
märken. 1685 förnyades ensamrät
ten, som nu delades av de Beavais och
de Fresnoy. Nu preciserades att den
gällde “carrosses, coches, chariots,
cakches pour 2-4 personnes et autre
voitures” (onekligen uteslutande, om
man undantar bärstolar!). Krav fanns
på att alla som ville åka med skulle
fä göra det, och avgift fastställdes till
Versailles, Saint-Germain-en-Laye,
Campigne och till Fontainebleau.
1682 hade kungen förflyttat hovet till
det nya slottet i Versailles.
Det är inte helt självklart hur denna
trafik egentligen fungerade. Möjligen
gällde ensamrätten för “voitures en
suite de la cour” eller hyrvagnar på be
stämda linjer som avgick när vagnen
var full alltså. “haivreguljär trafik”
enligt ovan. För detta talar att man
under 1700-talet kallade dessa vagnar
“voitures publiques å prix fixe” (all
männa vagnar med fast pris). Vagnty
perna som användes var ursprungligen
“coches”, täckta, ofjädrade vagnar
med stor kapacitet och “carrosses”,
hängande vagnar med plats för 6-8
passagerare, samt “chariots” eller
“carrioles”, enkla kärror med tälttak.
Stora karrossvagnar kallades även cor
billards vid denna tid. Namnet kom
mer ursprungligen frän flodpråmarna
på Seine till Corbeil, men beteckning
en överfördes till alla transportmedel
för borgarklassen, framför allt tunga
vagnar av typen i trafik till slotten.
Man bör i det sammanhanget minnas
att karrossvagnar fram till denna tid
varit en ren överklassföreteelse.
Paris hade alltså i början av 1660-ta
let en relativt omfattande trafik med
vagnar till stadens omgivningar, även
för medelklassfoik. Stadens storlek
hade redan lett till etablering av tva
offentliga trafikformer inne i staden:
“chaises ä porteurs”, bärstolar för
en person med två bärare, respektive
“carrosses public”, en- eller tväspända
hyrvagnar för allt mellan två och åtta
passagerare. 1 november 1661 inkom
så en petition till myndigheterna från
tre adelsmän, hertigen av Roua;ins,
—
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tillika guvernör av Poitou, marki
sen de Sourches, “grand provost” av
Frankrike och markisen av Crenan,
om att få inrätta en ny typ av trafik
i Paris. Enligt ansökningen skulle ear
rosses inrättas, “i vilka varje person
betalar en modest summa, och som
går regelbundet från ett kvarter i sta
den till ett annat”.
Det nya som betonades var alltså
linjetrafiken och att summan för varje
person genom denna blev lägre. 19 ja
nuari 1662 medgav kung Ludvig XIV
de sökande ensamrätt på sådana vag
nar i Paris. 7 februari bekräftade den
lokala lagstiftande församlingen i sta
den detta, men med det viktiga tillägget
att “soldater, pager, lakejer och andra
uniformerade tj änstehjon, liksom lär
lingar och arbetare (“gens de bras”),
får inte använda dessa carrosser”.
Därmed begränsades kundkretsen till
etablerade borgare, präster och adels
män. Oron för effekten av blandning
av klasserna i dessa offentliga vagnar
var stor, trots att den föreslagna avgif
ten pil fem “sols” (motsvarande fyra
kronor i dagens penningvärde) ändä
borde gjort vagnäkandet omöjligt för
de allra flesta i staden (mänadslönen
för en arbetare uppges ha varit ca 12
kr).
Det är allmänt accepterat bland
historiker att huvudinitiativtagaren
till detta företag var Blaise Pascal, ve
tenskapsman, matematiker (jmf t.ex.
tryckmåttet Pascal) och filosof, född i
Clermont-Ferrand 19 juni 1623. Detta
nämns i och för sig aldrig i officiella
skrifter, men ett antal brev är bevaran
de där saken behandlas. Pascal uppgav
bl.a. att han hade intressen i bolaget i
avsikt att få in medel för välgörenhet
bland Paris fattiga. Det anses också
att Pascal var den som från början
fungerade som företagets ledare eller
“conducteur”. Mindre uppmärksam
het har emellertid riktats mot de andra
i bolaget. Både Rouanns och Crenan
var således båda mycket involverade i
trafikteknik under 1660-talet, de pa
tenterade var sin lätt enaxlig vagntyp
machine de Rounann esque” resp.
“chaise å la Crenan”, som blev upp
skattade av allmänheten, och Crenan
fick också ensamrätt på sin schäs som
hyrvagn i Paris 1664.
Den 18 mars 1662 invigdes den för
sta (åtminstone fullt dokumenterade)
stadslinjetrafiken till lands i världen,
på sträckan frän Rue (Porte) SaintAntoine via Rue de la Verrerie-Pont
au Change-Pont Neuf (över Seine)
14

Blaise Pascal, Illustration frän Wikipedia

Rue Dauphine till Palais du Luxem
bourg, med avgångar varje kvart från
kl. 7 pä morgonen till kl. 20 (senare
21) pä kvällen. De blev mycket popu
lära redan frän början. Perioden 11
april 5 juli öppnades ytterligare fyra
linjer, varav en ringlinje “Tour de Pa
ris”. Man kan notera att alla linjer höll
sig inom den medeltida stadsgränsen,
men täckte båda sidor om Seinefloden.
Avgiften var som nämnts 5 sols, för
ringlinjen krävdes dock ny avgift när
mer än två “bureaux” passerats. Vid
varje ändstation var nämligen ett kon
tor inrättat där en kontrollör samlade
in avgifterna och där avgångstiderna
reglerades. Betalningen lämnades till
kusken, men vagnarna hade dessutom
en lakej (som åkte baktill) med uppgift
att hjälpa trafikanterna i och ur vag
narna samt räkna de åkande (för kon
troll av avgifterna). Vi vet att vagnarna
rymde åtta åkande, att de hade stadsvapen och kungens treklöver “Fleur
de lys” på sidorna och att de drogs av
två hästar vardera. Kuskar och lakejer
hade blå uniformer och sannolikt hade
vagnarna ocksä denna blå färg. Hur
—

många vagnar som totalt var i trafik är
heller inte klart, men det anges att sju
vagnar användes på den första linjen.
Hästar och personal var anställda av
underentreprenörer för varje linje, det
krävdes fyra hästar per dag och vagn,
med byte vid middagstid.
Under den första tiden trafiken på
gick var efterfrågan så stor att vagnar
na ofta gick fullsatta hela vägen, vilket
klagades på frän de som ville kliva på
ute på linjen. Det förekom stenkast
ning mot vagnarna från de klasser som
var utestängda, kanske inte minst ef
tersom även tjänstefoik var förbjudna
att medfölja sitt eget husfolk. Efter
att polisen bevakat trafiken vid vissa
utsatta ställen upphörde dock dessa
attacker. Värre för företaget var dock
Pascals död redan 19 augusti 1662 och
att ekonomin började visa sig sämre
när nyfikenheten lagt sig i Paris. Tra
fiken fortsattes dock men man tvinga
des att höja avgiften till sex sols, vilket
blev impopulärt och påstås ha minskat
utnyttjandet ytterligare. Problem med
ficktjuvar som verkade i vagnarna
uppges också ha påverkat resandet.
Sannolikt fick en successivt försämrad
ekonomi som så ofta effekter på un
derhåll av vagnpark och hästar etc.,
vilka ger ett successivt mer nergånget
intryck vilket ytterligare minskar att
raktiviteten. Utan Pascal i ledningen
verkar man inte kunnat ta sig ur denna
onda spiral. Pä en Pariskarta och guide
från 1675 är linjerna ännu redovisade,
men efter 1677 finns inga som helst
antydningar om att trafiken pågått.
Slutsats: Det är korrekt att Paris var
först med linjetrafik inne i en stad och
att Pascal var inblandad även om han
inte var ensam. Det skedde dock i en
tid när linjetrafik till omgivningarna
redan etablerats och det kan mycket

Sentida modell av en Carrosse å cinq sols 1662.
Illustration från www.IageneaIogie-entre-amis.com
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väl vara därifrån idén korn. Det första
försöket till stadstraflk visade sig före
sin tid, bl.a. pga myndigheternas oro
för oönskade effekter av klassbland
ning i vagnarna.

Påstående nr 2:
Baudry uppfann omnibusen 1
Nantes 1826 och införde den i
Pans 1828
Trafiken till Paris omgivningar fortsat
te utvecklas under 1700- och början
av 1800-talet med nya linjer och nya
vagntyper. från 1780-talet fanns bl.a.
de berömda “Coucous” (gökarna),
enaxliga täckta vagnar som gick på
halvreguljära linjer ut från stationer
i staden. Under början av 1800-talet
fick dock de mer trafikerade förorts
linjerna mer karaktär av diligenslin
jer med fasta avgångstider och större
täckta vagnar.
1 den långväga franska diligenstra
fiken infördes åren 1818—1827 nya
vagnkonstruktioner bl.a. avseende
fjädringen och med fyra olika prisklasser/avdelningar. För de viktigare
förortslinjerna runt Paris sattes un
der början av 1820-talet in ny vagnmateriel som var en anpassad, något
mindre variant av de stora längväga
diligenserna. De kallades “Voitures
Äccélérées” (förmodligen var det ur
sprungligen bolagsnamnet, ett annat
kallade sina vagnar “Desirées”) och de
hade två avdelningar, en främre med
tvärbänkar (täckt coupé eller öppen
cabriolet) och en med långbänkar och
ingång bak (rotonde), sannolikt totalt
rymmande ca 10-12 passagerare. De
finns avbildade bl.a. pä linjen Paris-St.
Germain som torde varit den mest tra
fikerade, men många linjer fanns med
halvtimmastrafik vid denna tid.
Upprepade ansökningar gjordes vid
denna tid om att även få trafikera linjer
inne i Paris, men myndigheterna (un
der ledning av polispräfekt Delavau)
var liksom på 1660-talet, och nu med
färsk erfarenhet av revolutionsåren,
mycket negativa till effekten av all
männa billiga kommunikationsmedel
för “allmänhetens säkerhet”...
Stanislas Baudry var född i samhäl
let Vieillevigne strax söder om staden
Nantes i december 1777, studerade
medicin och blev militärkirurg (den
svenska samtida beteckningen “fältskär” är kanske mer korrekt) i kejsar
Napoleons armé under de sista fälttågen, inklusive hans försök till åter-

Voiture Accéléré Illustration frän www.photo.rmn.fr.

komst som slutade med Waterloosla
get. Som många officerare, han hade
nått överstes rang, tvingades han bort
frän armén av restaurationsregeringen
1815, och han återvände till Nantes,
där han var politiskt aktiv och ar
resterades för uppvigling men släpp
tes. 1818 öppnade han en ångkvarn
(av liknande typ som “Eldkvarnen” i
Stockholm), en nyhet för tiden, i quar
tier Richebourg en bit utanför centrum
(vid nuvarande Gare Jardin des Plantes). Han fick även idén att utnyttja

Stanislas Baudry som officer. illustration
från parissecretetinsolite.unblog.fr

överskottsånga och -vatten från kvar
nen till att 1823 inrätta varmbadhus
med duschar m.m. för allmänheten.
Liksom för många andra brunns- och
badinrättningar gällde det att ordna
transportmöjligheterna till etablisse
MfSS nr 6, 2074

manget. Baudry anskaffade därför en
diligensvagn av för tiden normal typ,
med två längbänkar och ingång bak
försedd med skyltar “Bains de Riche
bourg”, som sattes in med reguljära
avgångar från Place du Port-au-Vin
i Nantes, nuvarande Place du Com
merce. Stationen för Baudrys vagn
var placerad framför en hattmakares
(enligt annan uppgift livsmedelshand
lares) butik vid Place du Port-au-Vin
som hette Omnés, och han hade en
affärsskylt med den latinska ordleken
“Omnés Omnibus” (Omnés för alla).
Det visade sig att de annonserade av
gängarna av “Richebourgs Badvagn”
utnyttjades flitigt av andra Nantesbor
än badgäster för lokala resor. Nantes
hade vid denna tid ungefär 77 000
invånare. Stanislas Baudry beslöt sig
därför 1826 för att etablera en sidorö
relse helt ägnad åt persontrafik. Riche
bourgvagnen hade fått smeknamnet
“L’Omnibus” redan tidigare, troligen
av skylten vid stationen (“ta vagnen
vid Omnibus-skylten”) och eftersom
det var en allmän trafik ansåg Baudry
att det var fyndigt. Efter att ansökt och
fått tillstånd inrättade han 10 augusti
1826 en linjetrafik i Nantes med “två
fjädrade vagnar vardera rymmande
16 passagerare”, varav den ena gick
mellan Rue de Richebourg och tulllagret i Salorges (längs Loire), den
andra mellan Pont de la Poissonnerie
och La tour de Pirmil (på broarna över
Ile de Nantes i Loire). Den lönsamma
trafikrörelsen i Nantes fick emellertid
en annan lokalbo, Edrnée Fouquet,
att etablera en konkurrerande rörelse
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under 1827 med vitmålade vagnar av
samma storlek men med beteckningen
“Dames Blanches”, som hämtats från

en populär opera.
Så här låter i alla fall den ofta åter
givna historieskrivningen. Men som
vissa tidningsredaktörer brukar säga:
“kolla aldrig en riktigt bra story”...
Lokalhistoriker har för det första länge
utan framgång sökt efter denne hand
lare Omnés i Nantes vid denna tid. Det
finns också en uppgift att Baudry själv
sagt att han fått uppslaget om vagnbeteckningen omnibus av “en vän”.
På senare år har olika forskare letat
fram en hel del uppgifter, bl.a. från en
lokal skrift 1892, då nära släktingar
till inblandade fortfarande levde. En
kompletterande och delvis annan bild
av händelseutvecklingen kan därmed
tecknas!
Inledningsvis kan vi konstatera
att 1826 hade sedan någon tid före
kommit ytterligare en lokal trafik i
Nantes med en stor vagn mellan en
vapensmedja vid Rue Jean-Jacques
Rousseau och tullens vapenförråd vid
quartier Salorges i regi av en Etienne
Bureau. De avgångarna skall enbart
ha varit till för arbetarna vid fabriken
och förrådet. När Baudry inrättade sin
ursprungliga vagntrafik för badgäster
na i Richebourg i början av detta år
var Bureau dock troligen en förebild.
Trafikbehovet som hans vagn fyllde
ledde i all fall till att Baudry i början
av augusti publicerade ett prospekt
om ett trafikföretag i Nantes.
Det råder inte enighet om när tra
fiken startade. Det kan vara sä att
prospektet är daterat 10 augusti men
att trafikstarten skedde 30 september,
som i varje fall anges som datumet
hans företag “commence å operér”.
Även om det inte nämnts speciellt bör
ju Baudrys trafik även ha ersatt Bu
reaus till Salorges.
Nästa överraskning är att att Bau
dry i prospektet och vid trafikstarten
kallade sina två vitmälade vagnar “Les
Dames Blanches”! Som redan nämts
var anledningen en opera av Franois
Adrien Boieldieu. Den hade haft pre
miär i Paris 1825 och var alltså både
aktuell och uppenbarligen populär
nog för att ge namn åt trafikföretag.
Alla tyckte dock inte att Dame Blan
che var ett idealiskt namn. Enligt
minnesanteckningarna från 1892 tog
bolagsiedningen (Baudry var inte en-

sam ägare) under hösten upp företagsnamnet, eftersom vissa tyckte att vag
nen skulle ha ett namn som passade
bättre för “alla resenärer, män kvin
nor och barn”. Styrelsens sekreterare
Dagault föreslog “men kalla den då
l’Omnibus!”, vilket blev beslutat och
“i fortsättningen målades på nya vag
nar”. Ett bevis för denna version var
enligt skriften en då bevarad affisch,
där företagets kontor kallades “Bu
reau des Voitures Dames Blanches dites Omnibus”. En tidningsartikel från
december 1826 nämner också den nya
beteckningen på vagnarna Salorges
Richebourg (men inget om någon yt
terligare linje).
Det sista är intressant för det leder
över till nästa mysterium, kopplingen
till “konkurrenten” Fouquet. Denne
man, född Louis Edmée Fouquet i
Nantes 1789 visar sig också varit of
ficer (löjtnant) i Napoleons franska
armé under Waterloofälttåget, och
1217 stod han anklagad som Bona
partist och avskedades ur armén, pre
cis som Baudry. Det mesta talar alltså
för att de kände varandra väl. Vi vet
också att denne Fouquet i juni 1827
fick myndigheternas tillstånd att “tra
fikera broarna över Loire med en fyr
hjulig vagn kallad Omnibus”. Notera
alltsä att Baudry från början kallade
sina vagnar Dames Blanches och Fou
quet sin vagn Omnibus, alltså precis
tvärt om jämfört med den ofta uppre
pade historien! Det finns nog en hel
del som talar för att Baudry och Fou
quet inte alls var konkurrenter, utan
att Edmée Fouquet helt enkelt fick ta
över den andra linjen som Baudry fått
tillstånd till (den över Loire), kanske
som underentreprenör. För detta talar
också att när Baudry 1828 lämnade
Nantes var det Fouquet som fortsatte

trafiken under företagsnamnet “Da
mes Blanches”.
Inget mer är känt om vagntypen
som användes i Nantes. Kan den ha
varit av samma typ som Accélérée
vagnarna i Paris, d.v.s. med en främre
tvärkupé och en större avdelning med
långbänkar och ingång bak? 1 varje
fall var vagntypen som nu för första
gången officiellt kallades Omnibus av
för tiden normal modell.
Baudry hade redan från början
sett de större affärsmöjligheterna för
en liknande linjetrafik i Paris, och re
dan hösten 1826 ansökte han därför
om att etablera linjetrafik inne i Paris
med omnibusvagnar. Med sin poli
tiska bakgrund och ovan beskrivna
konservativa polispolicy var avslaget
dock tvärsäkert. Baudry gav dock
inte tappt utan sökte finansiellt stöd
hos två rika landägare från Nantesdi
striktet, Eugne Theodore Boitard och
Antoine Roussetot de Saint-Céran. De
tre bildade i augusti 1827 L’Entreprise
Générale des Voitures Dites Omnibus,
som på nytt ansökte om trafiktillstånd
i Paris men även (med hjälp av Baud
rys son Edmond) startade omnibustra
fik i Bordeaux 25 oktober 1827, och
under 1828 även i Lyon. Även Foquet
ansökte i december 1827 tillsammans
med en Monsieur Lavigne om att fä
öppna trafik med sina vagnar i Paris,
t.v. dock utan positivt gensvar.
1januari 182$ bytte Frankrike pre
miärminister och därmed avgick även
den uhrakonservative polispräfekten
Delavau och ersattes av en något mer
flexibel man L.M. Debelleyrne. Direkt
efter skiftet diskuterades den växande
floden av ansökningar om linjetrafik
intensivt inom administrationen, och
30 januari 182$ beslöt man att “på
prov” låta Baudrys bolag (nu förkor
r
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Dame Blanche.
JlIustraton från wwwpayer.de.
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Omnibus 1828. Målningen på korgen
antyder de tre olika vagnkupéerna.
Illustration frän Internet:
pietondeparis.canalblog.com

tat Entreprise Générale des Omnibus
EGO) få tillstånd att inrätta trafik med
100 omnibusvagnar i huvudstaden,
“för att få erfarenhet av säkerhetsfrågorna”. Paris skulle få sin verkliga
stadslinjetrafik till slut!
Den 11 april 1828 öppnades trafi
ken på de första 10 omnibuslinjerna.
Till skillnad från 1660-talets försök
omfattades nu hela dåvarande Paris av
linjenätet ut till den nya yttre inhägnad
“Fermier Général”, som uppfördes
1785 som en fiskal gräns mellan sta
den och landet omkring, “le banlieu”.
Trafiktiden var dagligen kl. 7-19,
dock pil linjerna längs Boulevarderna
kl. 8-23.30. Avgiften var 25 centimes
per tur, ungefär detsamma som 150 år
tidigare.
Baudrys första vagnar i Paris var
grämålade, trespända och rymde 18
platser, precis som samtida diligenser
(men utan dessas bagage och bänkar
på taket) indelade i tre kupéer, “cou
pé”, “intérieur” och “rotonde”. I)en
första hade tvärbänkar och ingång
från sidorna, men de två bakre hade
ingång bak och mittgång. Fortfaran
de var vagntypen alltså densamma
som redan använts i Paris förorter, pä
mänga mindre diligenslinjer ute i lan
det.
Redan efter en månad kände po
lispräfekten att “trafikprovet” utfallit
så väl att man kunde godkänna den
första konkurrenten till EGO i Paris,
här liksom i Nantes “Dames Blan
ches” i regi av firma Lavigne, Fouquet
& Co, som började trafik på sin för
sta linje i början av september 1828
och som under 1 829 utökade till tre
linjer och ett 20-tal 18-sitsiga vagnar i
crémefärg. Enligt uppgifter i engelska
tidningar hade de två första vagnarna
“guldtext med röd bakgrund” och
baktill “mälningar av skotska land
skap och kostymer från operan” samt

—

“en slags trumpet under företag i Paris fick höja avgiften till
kuskhocken som med 30 centimes. En besparingsätgärd var
hjälp av tryckluft spelar att bolaget drog sig ur trafiken i an
melodier ur operan”!
dra städer än Paris. 1834 införde man
Någon ensamrätt för en världsnyhet: fri övergäng, “cor
enskilda företag var det respondance” mellan bolagets egna
inte tal om under den här linjer, något som gjorde resandet bil
perioden, men inte heller ligare på längre sträckor.
direkt konkurrens (vil
Slutsats: Baudrys historiska insats
ket också ju talar för att
kollegan Fouquets entré
i Paris kunde ske med
Baudrys goda minne). Det parisiska
systemet byggde på att myndigheterna
godkände linjesträckningar, och dessa
tillsäg att inga företag konkurrerade
på en annans linje utom på kortare
sträckor. Under 1829-30 fick således
ytterligare åtta företag trafiktillstånd
i Paris. Efter en del experimenterande
med olika vagntyper blev en 16-sitsig vagn med enbart långbänkar och
ingång bak standard hos alla bolag i
Paris.
Redan i oktober 1828 hade dock
EGO själva transporterat 2,5 miljo
ner passagerare med sina $9 vagnar
och 821 hästar. Trots att trafiken var
.7sgravstenpåCi
en succé fick dock Omnibusbolaget Stanislasf
re
Pére Lachaise, Paris med inskrift “in
ekonomiska problem, och vid bolags
venteur de I’omnibus en 1827”. Notera
stämman i december 1829 redovisaatt årtalet inte stämmer med vare sig
des en storförlust som hotade bolagets
med trafikstarten 1 Nantes eller Paris...
existens. 1 många skrifter har det på
Illustration från Internet:
ståtts att det berodde på att den stora
parissecretetinsolite.unblog.fr
mängd agenter som sälde biljetter till
linjerna inte redovisade alla intäkter.
Men situationen hade sannolikt vik är svärbedörnd. Han kan knappast sä
tigare orsaker. Ledningen försökte gas ha varit någon stor innovatör. Den
skylla på konkurrensen, och ansökte vagnteknik och organisation han tilloch fick även tillstånd till att lägga ned lämpade var djupt förankrad i en på
de sämsta linjerna. En aktieägarutred gående utveckling hos de franska di
ning pekade dock på att under det år ligensföretagen. Inte ens namnbeteck
bolaget väntat på koncession i Paris ningen var som framgått hans egen idé,
hade man investerat väl kraftigt i an och mycket av den tidiga historien i
dra städer (Bourdeaux, Lyon) och när Nantes visar sig vara ren myt. Inte ens
så tillståndet kom i huvudstaden hade som företagsledare var han entydligt
man tvingats till nyemission och tagit framgångsrik. Men Baudry var onek
ligen mannen som förknippas med
stora lån, vissa fall utan sanktion.
När kreditorerna pressade Stanislas “konceptet Omnibus”, först i liten
Baudry begick denne pionjär tragiskt skala i Nantes och sedan i stor skala i
nog självmord i april 1830 och med Paris. Genom sin trafik i Nantes m.fi.
full gallisk dramatik både sköt han sig städer gav hans företag den parisiska
och kastade sig i Saint-Martin kana polispräfekturen inhemska förebilder
len. EGO överlevde förlusten av sin nog när det gällde stadslinjetrafik för
frontfigur, man hade t.o.m. förutsett att väga bryta dödläget som uppstått i
en sådan händelse i bolagsordning Paris och när genombrottet väl kom
en(!). Saint-Céran skaffade nya delä hade han som entreprenör goda sam
gare i X. Feuillant och framför allt arbetsparters för att klara en snabb
Aristide de Moreau-Chaslon, som tog etablering där.
över den dagliga driften frän oktober
1830. Han skärpte kontrollen och fick
ekonomin i balans efter relativt kort Artikelserien fortsätter 1 Mf55 nr 112015.
tid, säkert hjälpt av att alla omnibus
—
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Lokaifrafikens ursprungs
myter och sanningar?
-

Del 2. Av Stefan Back
Här fortsätter Stefan Back sin befraktelse
över vanligt förekommande historier om den tidiga lokaltratikens uppkomst.
Denna gång handlar det om de tidiga förhållandena i London.

i London är för
visso väldokurnenterad, även
Trafikhistori
om perioden
en före 1829 är mer
bortglömd än senare epoker. När det
gäller införandet av lokaitrafik i denna
storstad finns dock fortfarande tyvärr
en tendens i många skrifter att luta sig
mot H C Moores bok frän 1902 om
omnibustrafikens uppkomst med mr
George Shillibeer i centrum. Denna
skrift innehäller många intressanta
uppgifter från författarens egen tid,
men det som oftast citeras är händel
serna 70-75 är tidigare, där Moore
återger minnesanteckningar frän en
äldre omnibusägare George A Glover,
vilka tyvärr ofta är osanna eller tvek
samma. Dessa uppgifter verkar i sin
tur hämtade frän en tidningsintervju i
Morning Chronicle 1850, där sanno
likt journalisten dragit en hel del egna
slutsatsei Andra källor, inte minst T C
Barkers historik över London Trans
port, har sedan länge vederlagt många
av Moores och Chronicles felaktighe
ter, men som så ofta tenderar sådana
uppgifter att ständigt poppa upp i nya
skrifter.
Moderna hängande vagnar,
coaches, användas för utflykter runt
London från ca är 1600, inom en ra
die på ca 50 km, bl.a. Croydon och
Windsor. Ungefär 1625 hade denna
trafik vuxit kraftfullt och enstaka avgångar av hyrvagnar annonserades
nu även till populära destinationer.
Efter 1630 blev detta mer standard,
och stage coaches etablerades på linjer
ut från London. Medan utvecklingen
av långväga linjer tog relativt lång tid
hade redan 1637 ett flertal linjer eta
blerats inom den nämnda radien pä 50
km, bl.a. St. Albans. Under 1600-talet
ökade stage coach-trafiken på korta
14

Påstående nr 3: Shillibeer
införde den första engelska
busstraflken 1 London 1829
linjer runt huvudstaden sä att det
1673 uppgavs att dagliga förbindelser
till/från London fanns “från nästan
varje stad” inom 50 km-radien, och
att en särskild trafikform uppkom
mit på sträckor i Middiesex, Essex,
Kent och Surrey inom ca 15 km ra
die, billiga s.k. “return coaches”. Det
var linjer som hade två dubbelturer
per dag, och som satte ned avgiften i
minst utnyttjad riktning “röda avgångar” eller “lågtrafiktaxa” är ingen
modern uppfinning! 1681 räknas 49
olika linjer inom 40 km från London,
och t.ex. linjen till Windsor hade sex
dagliga avgångar i var riktning. Vag
narna, som nu börjat få en särskild
beteckning Short stage coaches (efter
linjernas, inte vagnarnas längd!) var
täckta, i regel med sex sittplatser och
två hästars dragkraft (eller fyra på de
längre sträckorna). Från 1660-talet
fick de successivt g]asfönster.
Inom Londons stad hade dessa vag
nar ofta ändstation vid värdshus i när
heten av de gamla stadsportarna i City
of London. 1 flera steg 1694-1771 de
finierades av myndigheterna ett större
trafikområde (London, Westminister,
St. Mary-le-bone) som stadens hyr
kuskar (“hackney-coaches”, införda
på 1620-talet) hade monopol på per
sontrafik inom, det s.k. “the stones”.
Detta päverkade short stage coaches
genom att de visserligen fortfarande
tilläts rulla genom området men för
bjöds ta upp eller lämna av passage
rare däi Utöver stationerna i City till
kom successivt även stationer i West
End. Det har ofta påståtts i litteraturen
—
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att short stages skiljde sig frän senare
busstrafik genom att de krävde bok
ning av platser, men många minnesan
teckningar visar att detta inte är helt
sant. Visserligen byggde denna trafik
liksom den längväga diligenstrafiken
på annonserade uppehåll vid värdshus
(tillika bokningsbyråer), men särskilt
under slutet av 1700- och början av
1800-talet, då trafiken utökades, var
antalet “spontana” påstigande efter
vägen alltmer förekommande. Det
var samtidigt ännu normalt att pas
sagerare avlämnades eller hämtades
vid grinden eller trappen till bostaden
i de samhällen som linjen betjänade.
Vagnparkens utveckling följde i stort
den för de långväga engelska diligen
serna. Omkring är 1800 förekom ett
antal “long stage coaches” (i detta fall
är det däremot vagnens längd som
åsyftas!) med invändiga långbänkar
och bakre ingång, som bl.a. ansågs
vara trafiksäkrare än de höga vagnar
na med takbänkar. 1803 fick en “long
stage” på Croydon-linjen avslag på att
utrusta vagnen med takplatser, vilket
var början till nedgången för den för
sta vågen av denna vagntyp, som up
penbarligen hade de varit vanligast på
linjerna söder om Themsen. Oftast var
det emellertid standardvagnar med
4-6 invändiga platser i kupén och 6-12
takplatser som användes, det var en
dast de två hästarna som skiljde short
stages från de långväga linjerna. Myn
dighetsreglerna innebar att vagnar
med två eller tre hästar (dvs, de flesta
short stages) fick ha maximalt 7 tak
platser, fyrspända diligenser högst 12
takplatsei Av bilder vet vi att det även
fanns varianter på utseendet, bl.a. en
typ med en främre kupé (utan takplatser) och en bakre, halvrund öppen

avdelning med
ingång bak.
Att de lokala
diligenslinjerna
successivt väx
te i omfattning
kan illustreras
av ett par ex
empel. Linjen
från West End
till Hampstead
var etablerad
åtminstone
1718 och 1740
gick dagliga tu
rer. 1826 hade
flera olika di
ligenslinjer till
Hampstead
tiominuterstra
fik dagligen.
Diligenserna
till Hackney
hade
också
daglig trafik
1740. 1817 av
gick avgångar
till Hackney varje kvart från Royal
Exchange och varje haivtimma från
Bishopsgate. 1825 uppges att ca 600
kortväga diligensvagnar var i trafik i
London med 68 olika destinationer.
De största linjerna var City-Padding
ton, City-Camberwell, City-Hackney
och City-Kennington som vid denna
tid samtliga utvecklats till rena stadslinjer med avgångar åtminstone varje
kvart dagtid! Men även lite längre lin
jer hade nu en intensiv daglig trafik.
Även sedan trafiken med omnibusar
kommit igång gick 1836 mer än hälf
ten av de 261(!) olika linjerna inom
London och de närmaste omgivning
arna med diligensvagnai Ett antal
standardtyper användes, på de längre
sträckorna ofta vagnar med fyra insi
des och åtta eller elva utsides platser,
på de kortare oftare vagnar med sex
insides och sex, nio eller tolv utsides
platser.
Short stagecoach-företeelsen i Lon
don har fått oförtjänt lite uppmärk
samhet i lokaltrafikhistorien. Att t.ex.
den linje City-Paddington som ofta re
dovisas som Londons första omnibus
förbindelse i själva verket redan hade
en intensiv linjetrafik med diligensvag
nar i flera decennier dessförinnan är

Fyraxlig(!) long-coach till Greenwich ca 1800

sällan noterat. Övergången till om
nibustrafik gick som framgått betyd
ligt mer successivt än vad som i regel
anges, särskilt som många short sta
ges faktiskt tog upp passagerare längs
vägen precis som en omnibus. Som vi
kommer att se var inte ens vagntypen
omnibus helt ny, Mechanics Magazine
konstaterade 1829 mycket riktigt att
“det som kallas omnibus endast är en
återupplivning av de gamla long sta
gecoaches som var vanliga för 20-30
år sedan”.

1 1
•1

Irriterrinde bin

Utöver att linjetrafiken i London fanns
utbyggd före 1829 finns ytterligare en
irriterande faktor för de som hävdat
Shillibeer som engelsk lokaltrafikpion
jär. Liksom i Frankrike var det näm
ligen inte bara ; huvudstaden som vi
finner viktiga bidrag till trafikutveck
lingen inte minst de insatser som
gjordes i Manchester i Lancashire re
dan under 1220-talet. Denna tidigt in
dustrialiserade stad, framför allt byggt
på bomullstyger fManchesterkavajer!)
—
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Short Stage coach i London på 1820-ta
let. 1 ustration från www.easyart.com
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hade 1830 redan mer än 300.000 in
vånare i området och de passerade
halvmiljonen på 1850-talet. Området
var ett typiskt industriområde med
få grönområden men koldimma, fa
briker och tegelhus för arbetarna. En
relativt omfattande trafik med short
stage-coaches hade etablerats mellan
orterna redan under 1700-talet, byggt
på enstaka dagliga turer per linje och
vagn. 1 förhållande till befolkningsan
talet var trafiken måttlig, som så ofta
en följd av en stor andel utan ekono
miska möjligheter att utnyttja allmän
na trafikmedel.
John Greenwood var född i York
shire 1788 och utbildad mjölnare. Ef
ter en olycka då hans hand skadades
tvingades han sadla om och var på
1820-talet ansvarig tullinspektor för
vägtullar (turnpikes) vid Pendleton
i Salford, strax utanför Manchester.
Således väl förtrogen med den dagliga
strömmen av resande på denna väg be
slöt han att inrätta en ny tät linjetra
fik mellan Market Street i Manchester
och Pendleton Pow (vid nuv. St. Tho
maskyrkan) ca 3 km därifrån. Trafiken
inleddes 1 januari 1824 med en vagn,
som avgick fram och åter längs dessa
stadsgator och plockade upp passage
rare på vägen, med 6 pence avgift.
Den första vagntypen var dock en
liten diligensvagn av samma typ som
förekom på andra kortare linjer i om
rådet, med sex platser inne och tre ut
vändiga platser. Linjen fick smeknam
net “The Pow Mail” och blev mycket
populär. Greenwood satte in ytterliga
re vagnar, och “efter någon tid” (som
det tyvärr ofta heter i lokala källor)
typ med åtta intillkom
vän diga platser på långbänkar, ingång
bak samt fyra utvändiga platser på en
bred kuskbock.
Om denna vagn sattes in före 1829
(vilket ju mycket talar för), har vi
alltså här, före Shillibeers i London, en
omnibustrafik till allt utom namnet.
Vagnarna var nämligen i stället under
1820-talet kända i Manchester som
“The Bees”, som surrade i svärm runt
Market Street. Till skillnad från större
omnibustyper hade dessa vagnar all
tid enmansbetjäning och drogs av två
hästar. Greenwood utvidgade rörelsen
med flera ytterligare linjer medan flera
andra företagare anskaffade liknande
“bees” och satte in på korta lokala
linjer under 10 km. 1836 trafikerades
44 olika linjer under 15 miles (24 km)
med sammanlagt 139 vagnar, varav
dock bara 12 linjer hade mer än tio
även

1f

en

ny

dagliga turer. Endast 39 av vagnarna
var emellertid omnibusvagnar med
mer än ätta invändiga platser, ännu
dominerade fyra eller sexsitsiga vagntyper.

Mr ShiUlbeers brokiga bana
Vi återvänder nu till London, som
under 1 8 00-talet var världens största
stad och växte från ca 1,1 miljoner in
vånare 1800 till hela 6,6 miljoner 100
år senare. George Shillibeer var född i
London 1797 och hade ursprungligen
varit “midshiprnan” (underofficer) i
engelska flottan, men utbildade sig till
vagnmakare och verkar därefter en tid
ha vistats i Paris, där han enligt upp
gifter i många skrifter (som det verkar
med start i intervjun med Shillibeer i
Morning Chronicle 1850) “byggt om
nibusvagnar för bankiren Jaques La
fitte som startat trafik 1819 i Paris”.
Denna uppgift har förbryllat många,
eftersom det är klarlagt att han redan
1825 (tre år före någon omnibustrafik
ens startat i Paris) var tillbaka i Lon
don och ansökte om tillstånd för hyr
vagnstrafik med cabs, och året efter
hade han vagnmakeri och hyrstall.
En notis i Times i juli 1829 kan
emellertid kanske kasta lite ljus över
gåtan. Shillibeer hade vid ett förhör i
poliskammaren i London då nämnt att
han minsann “made all the carriages
for Mr La Fitte, the banker, in Paris”.
Kanske avsåg Shillibeer att anföra det
ta som bevis på hans goda kunskaper
om vagnmakeri, men inte att haö byggt
annat än privatvagnar åt bankiren. En
annät kanske mer tänkbar förklaring
är att det är långväga diligensvagnar
som avses, eftersom Lafitte var invol
verad i diligensföretaget Messageries
Royale vid denna tid. Att Shillibeer
fortfarande hade kontakter i Paris är
emellertid ställt utom allt tvivel, för
i juli 1828 inkom han till myndighe
terna i London med en begäran om att
få inrätta linjetrafik med Omnibusvag
nar av den dii nyinförda franska typen
i Londons centrum (“over the London
stones”), dock enligt ansökan “med
det mer engelska namnet Economist”.
Svaret blev ett avslag, med hänsyn till
det gällande hyrvagnsmonopolet.
Shillibeer hade kanske redan räk
nat med detta negativa besked, i varje
fall beslöt han sig för att bokstavli
gen “kringgå” problemet genom att
inrätta omnibustrafik på New Road.
Denna väg hade anlagts norr om den
dåtida bebyggelsen 1756 mellan Pad
dington och Islington, och blev med
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tiden en viktig kringfartsled för trafik
till City som då inte behövde korsa
Westminster. Short stagecoaches hade
börjat trafikera den på 1780-talet när
bebyggelsen i området tog fart, och
redan 1798 gick sex dagliga turer till
Paddington från Newgate och Fore
Street. Området var ett av de snab
bast växande de följande decennierna,
1825 var New Road-linjen Londons
överlägset mest trafikerade med inte
mindre än 158 olika avgångar per dag!
Det var således tämligen naturligt
för George Shillibeer att välja denna
linje för sin trafik, som avsågs utgå
frän Bank of England. 1 april 1829
meddelade han myndigheterna att två
Omnibus-vagnar var under byggnad
för denna trafik. Vissa ofta förbised
da uppgifter ger dock anledning att
ifrågasätta om båda dessa vagnar var
nybyggen. Redan 1824 hade en ny
ftickskola inrättats av de frikyrkliga
kväkarna utanför London i Stoke Ne
wington. Närmaste kyrksal låg dock
inne i centrum vid Gracechurch Street,
och för att transportera eleverna be
ställde skolan en särskild “van” frän
Shillibeers vagnmakeri. Denna täckta
vagn, som enligt uppgift rymde 25
flickor på långbänkar, var med säker
het i trafik 1827 (dvs före omnibu
sarna i Paris), då den kommenterades
av en besökare i skolan. Det intres
santa är dock att 1828 öppnades en
ny kyrksal i närheten av skolan, och
denna första “skolbuss” behövdes då
inte längre. 1 minnesanteckningar från
skolan påstas att eleverna kunde stu
dera hur vagnen rnlades om och fick
“Omnibus” och “Paddington to the
Bank” på sidorna...
Kanske var alltsa en av Shillibeers
första vagnar identisk med denna fd
skolbuss eller var det en tredje vagn
i reserv? Storleken på de tidigaste vag
narna har ofta missuppfattats. Hans
ursprungliga ansökan 1828 avsåg
18-sitsiga vagnar precis som i Paris.
Olika tidningsuppgifter frän 1829 ta
lar om allt från 16 till 22 platser. Den
noggranna artikel som Mechanics
Magazine publicerade anger dock 20
insides platser, vilket troligen är den
korrekta siffran (torde även stämma
ungefär med 25 skolbarn ovan).
Shillibeer byggde alltså sina trespän
da vagnar något större än de i Paris.
En intressant notis i Times anger att
en ny “Omnibus” varit synlig i trafik
mellan Windsor och Ascot 19 juni vid
årets kapplöpningar där. Sannolikt var
det en “smygpremiär” för Shillibeers
—

första vagn. Den 4 juli 1 $29 öppnades
så trafiken med denna första av hans
två vagnar från Paddington Green via
Islington och Moorgate till Bank med
fern dubbelturer dagligen. På sträckan
Moorgate-Bank fick omni husen rulla
non-stop, men i övrigt annonserade
man att man enbart tog upp passage
rare frän gatan “inga långa uppehåll
gjordes vid värdshus”. Detta, samt att
alla platser var inuti och att inget stör
re bagage medtogs “på taket” upplev
des som innovationer som snabbade
upp resandet.
Att avgiften skulle ha varit mycket
lägre anges ofta som huvudorsaken till
den följande succén. Att stagecoaches
på sträckan i verkligheten tog 1 shil
ling 6 pence inuti och 1 shilling för
uteplatserna (som ju var de flesta på
dessa vagnar), och “the Omnibus” 1
shilling för alla platser visar att det
knappast kan ha varit avgörande.
Dock införde Shillibeer en 6 pence av
gift för deisträckan till Islington, vilket
innebar en ordentlig sänkning för så
dana resande. En annan uppgift som
ständigt återges är att Omnbus avgick
från Yorkshire Stingo. Denna pub låg
emellertid i Marylebone, på södra si
dan av dävarande New Road, medan
annonserna tydligt anger Paddington
Green som utgängspiatsen. Det är
dock klarlagt att Shillibeer hade stall
och vagnshus i närheten av Yorkshire
Stingo (vilket motiverar dagens gatunamn Shillibeer Place) och detta är
säkert orsaken till misstaget. När man
1929 skulle fira hundraärsjubileet av
omnibustrafiken satte man in en nybyggd replik på Shillibeers vagn (den
som nu finns i London Transport mu
seum) i trafik i tre dagar för allmänhe
ten mellan Bank of England och just
Yorkshire Stingo, som då var en av
få kvarvarande pubar från 1800-talet
(tyvärr riven 1964).
Från augusti var två vagnar i trafik
och turerna därmed dubblerade. Som
nämnts hade Shillibeer ursprungligen
tänkt sig ett engelskt namn för sina
vagnar (det kan för övrigt nämnas att
andra senare försökte lansera nam
net “Folk-wain” för typen, helt utan
framgång...). Emellertid valde han
direkt motsatt taktik vid öppnandet,
det franska namnet Omnibus målades
pä vagnarna, det franska ursprunget
poängterades i annonser och de två
konduktörer som i början medföljde
vagnarna (söner till Georges offi
cerskamrater från flottan, iklädda sjö
mansuniformer) angavs tala franska
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Shillibeers första omnibus 1829. Illustration främ www.museumoflondonprints.com

Efter en tid ersattes dessa
“gentiemen guards” av
anställda konduktörer,
som tyvärr visade sig
mindre nogräknade med
avgiftsredovisningen.
flytande. Han spelade helt klart på in
tresset för franskt mode vid denna tid.
Efter en tid ersattes dessa “gendemen
guards” av anställda konduktörer,
som tyvärr visade sig mindre nogräk
nade med avgiftsredovisningen. Ett
arv från diligenserna var att trafikper
sonalen ansåg sig ha “rätt” till viss del
av avgifterna, vilket visade sig svårt att
avskaffa vid omnibusarnas införande.
Det var först i och med biljetternas
införande pä 1890-talet som dessa
“sidoinkomster” slutligen togs ifrån
konduktörerna vid Londons bussar.
Vad gäller namnet på vagnarna kan
man också notera en viss skillnad gent
emot Paris. 1 Frankrike angav namnen
på vagnarna bolagens namn. 1 Lon
don, där utvecklingen mer handlade
om enskilda ägare än större bolag, an
knöt man till diligenspraxis. Varje di
ligensvagn hade från början (1700-ta
let) här fått egennamn (liksom fartyg),
men när trafiken ökade fick i stället
alla vagnar på samma sträcka (med en
viss ägare) samma namn, ett s.k. “fleet
name”. Detsamma kom att gälla de ti
diga omnibusvagnarna i London.
Framgången med de två första
omnibusvagnarna ledde snart till att
andra operatörer fick upp ögonen
MfSS nr 1, 2015

för vagntypens fördelar. 17 septem
ber omtalar Times “Jone’s omnibus”
som en konkurrent till Shillibeers på
Paddingtonlinjen. Under hösten kom
sedan flera omnibusvagnar i trafik.
Några vagnar i trafik längs Caledo
nian Road till Holloway ägdes enligt
uppgift av Shillibeers svåger och kan
mycket väl vara byggda av Georges
verkstad. En kallad “Fair Lady” kan
ursprungligen hetat “Dame Blanche”
(jmf Parisförebilden!) men som här ut
sattes för mycket spe och snabbt fick
byta namn. 1 oktober 1829 hade Ge
orge Cloud satt in 14-sitsiga tvåspän
da omnibusvagnar mellan Somerset
House och Hammersmith, och i maj
1830 var samtliga hans fyra diligen
ser på linjen St. Pauls-Hammersmith
ersatta med omnibusvagnar. Vid den
tidpunkten fanns 39 licensierade om
nibusvagnar i staden. Flera rullade på
Paddingtonlinjen i direkt konkurrens
med Shillibeer, som själv nu utökat
till sex vagnar. Flera företagare an
vände där samma namn “Omnibus”
på vagnsidorna. För att hävda sitt
företag bytte hans vagnar namn till
“Shillibeer”, varvid konkurrenterna
också bytte namn! Leken fortsatte då
med att pionjären förtydligade “Shil
libeers Original Omnibus”. De minst
nogräknade konkurrenterna följde dä
efter med att måla “Not Shillibeers
Original Omnibus” med negationen
i mycket små bokstäver... (Den här
typen av konkurrens om kända före
tagsnamn kan vi idag för övrigt känna
igen i vissa fria svenska taxiföretags
val av namn “nästan” lika som de
största taxiföretagens...) När det gäl
17
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ler beteckningen på själva vagntypen
kan vi konstatera att både omnibuses
och shillibeers de första åren användes
i vardagstal, och eftersom engelsmän
gärna förkortar uppkom snart även
kortformerna bus och shilly, varav den
första är belagd i skrift första gången
1832 och med tiden blev den gängse,
inte bara i engelskan.
Många diligensägare bytte våren
1830 sina vagnar mot omnibusar,
framför allt på Paddingtonlinjen. 1
juni 1830 anmälde Shillibeer att 40
konkurrenter ägnade sig ät att försö
ka tränga ut honom ur trafiken genom
att omringa hans vagnar vid ändsta
tionerna m.m. Denna konkurrens på
Paddingtonlinjen blev i längden för
tung för George Shillibeers egna eko
nomiska resurser. 10mars 183 langavs
han (“livery stable-keeper, Blooms
bury”) vara i konkurs, men han fort
satte uppenbarligen att leda omnibus
företaget för kreditorernas räkning.
Att den intensiva konkurrensen även
drog ned andras ekonomi, både om
nibus- och stagecoach-ägare, var tyd
ligt. 10 september 1831 beslöt därför
operatörerna att bilda en association,
en konkurrensbegränsande förening.
Man överenskom om avgiften, om att
från 12 september minska antalet vag
nar på linjen från 90(!) till 57, vilket
ändä räckte till en gemensam tremi
nuterstrafik kl. 8-22 dagligen, vilken
övervakades av särskilda inspektörer,
som liksom konduktörerna nu inte
anställdes av omnibusägarna utan av
föreningen. New Road Conveyance
Association var den första föreningen
av denna typ i London, och bildade
med tiden mönster för många fler.

redan 1832 uppträdde de
första “friåkarna” på
New Road-linjen, vilka i
London blev kända som
“pirates”.
Någon hävdad ensamrätt kunde
emellertid dessa associations aldrig
uppnå, redan 1832 uppträdde de för
sta “friåkarna” på New Road-linjen,
vilka i London blev kända som “pi
rates”. Detta år var emellertid mer
känt som omnibusens verkliga ge
nombrottsår i London, till följd av att
hackney-coach monopolet upphörde
5 januari 1832. Det innebar för det
första att de äldre short stagecoach
linjer som redan rullade genom West18

minster och London City nu kunde
fungera även som lokala förbindelser.
Till skillnad från t.ex. i Paris, där om
nibusarna etablerade ett särskilt och
väl avskilt nät från förortstrafiken,
kom många av Londons linjer därför
att redan från starten vara långa och
innefattade både innerstaden och för
ortsområden, något som faktiskt ännu
kan noteras i Londons busstrafik.

Shillibeer agerade åter
pionjär att testa den nya
lagstiftningen och frikändes
från olaglig trafik.
Givetvis innebar det slopade mono
polet för det andra att många nya lin
jer kunde etableras med omnibusvag
nar. Den viktigaste av dessa öppnades
direkt efter lagändringen: Padding
ton-Bank via Oxford Street-Picadilly
Holborn. Shillibeer, som äter agerade
pionjär att testa den nya lagstiftningen
och 11 januari frikändes från olaglig
trafik, gick nu in i ett nytt samarbete
med en William Morton. De trängre
gatorna i centrum gjorde att de stora
20-sitsiga vagnarna bedömdes vara
för otympliga, och alla nybyggen ver
kar efter detta varit tvåspända vagnar,
med 12 eller 14 insides passagerare.
En skatteändring i oktober 1832 gjor
de också att två eller tre passagerare
tilläts som “ej skattegrundande” oiw
Mllttragrade-p4o*r-arr
nua41i16ändes4frgh1gttäkHan
hade för övrigt upphört med sin
vagnverkstad och sin cab-trafik
under 1832. 1834 fanns 799 lm
jetrafikfordon licensierade i Lon
don, varav 423 ännu var stage
coaches och 376 omnibusvagnar.
George Shillibeer upplöste i ja
nuari 1834 sitt partnerskap med
Moreton och lämnade sin ur
sprungliga New Roadlinje helt,
men hade sä sent som 1836 ännu
två 15-sitsiga vagnar kvar i trafik
Bank-Edgware Road. Moreton
lyckades för sin del inte alls som
egenföretagare och följde till sist
Baudrys exempel från Paris och
begick självmord. Shillibeer valde
att från maj 1834 etablera sig med
linjer till Greenwich och Wool
George Shillibeer, fotograferad
1863. Illustration från www.ltmcol
lection.org.
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wich. Då var de säkerligen bland de
allra mest lukrativa, men inom två år
hade trafiken Lätt kraftfull konkur
rens inte bara från andra omnibusä
gate utan också från ångbåtarna på
Themsen och från den nya London
& Greenwich Railway. Aterigen ham
nade Shillibeer i ekonomiska bekym
me denna gäng så allvarliga att han
i mars 1836 tvingades fly landet till
Frankrike, varifrån han återkom och
hamnade i fängelse. 183 8-39 var han
anställd vid ett järnvägsbolag men ef
ter en smugglingshärva (återigen fran
ska kontakter...) dömdes han äter till
fängelsevistelse. Efter detta försörjde
han sig frän 1840 som begravnings
entreprenör och i denna bransch blev
han kvar till sin död 22 augusti 1866
i Brighton.
Slutsats: Shillibeer var inte först
med reguljär linjetrafik i London,
inte ens på den sträcka han först tra
fikerade. Hans vagntyp hade funnits
i London 30 år tidigare, och täckta
vagnar med invändiga säten och in
gång bak rullade 1829 sedan flera är i
Manchester. Vi har här helt enkelt en
entreprenör som till London inför ett
nytt “koncept” från Paris, egentligen
inte innehållande så mycket nytt än
namnet Omnibus. Någon långsiktig
framgång hade han inte, men genom
sina tidningsintervjuer grundlade han
senare sitt rykte som pionjär. Om
nibusvagnen hade i alla fall kommit
för att stanna. Minnesplaketten över

honom från 1929 vid kyrkogården i
Chigwell är ett sentida bevis på det.
R
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Lokaifrafikens ursprungs
myter och sanningar?
—

Del 3. Av Stefan Back
1 MfSS nr 6/2014 resp nr 1/2075 harvi kunnatfölja hurStefan
Back gör upp med några av myterna som cirkulerar om
den tidiga koltektivtrafikens utveckling i Paris och London.
Nu är turen kommen till Herr Kremser 1 Berlin, vars
insatser inte heller visar sig vara riktigt de förväntade.

erlin blev säte för kurfursten av
Brandenburg frän 1640, och
1701 för kungadömet Preus
sen. Den ursprungliga staden var en
sammansmältning av två medeltida
småstäder Berlin och CölIn, men 1710
hade även förstader inkluderats och
Berlin hade 57 000 invänare. Är 1736
uppfördes en ny ringmur die Akzi
semauer, av tull- och skatteskäl, och
denna med sina 14 (senare 18) portar
avgränsade för lång tid Berlins inner
stad. 1800 hade staden 172 000 invå
nare, men i det militäristiska Preussen
var heta 33 000 av dessa soldater!
Efter Napoleonkrigen infördes en viss
handelsfrihet (inom myndigheternas
kontroll), och Berlin började växa.
Persontrafiken i Berlin hade en för
hållandevis sen start. 1745 infördes
den första mer regionala dagliga di
ligensförbindelsen, “Der Journahér”
mellan slotten i Berlin och Potsdam
och i början av 1800-talet etablerades
en mängd regionala diligenslinjer runt
Berlin. Senast 1798 finns också belägg
för Torwagen (eller Thorwägen) för
utflyktstrafik sommartid mellan stads
portarna (Brandenburger Tor, Halles
hes Tor etc.) och omtyckta mål i ut
kanten, inte minst slottet i Charlotten
burg. 1822, då Berlin hade drygt 200
000 invånare, beräknades hela 546
sådana To.rwagen ha trafiktillständ
av myndigheterna, med linjer till bl.a.
Pfaueninsel, Pankow, Wilmersdorf,
Stralau, Schöneberg och Gesundhrun
nen utöver Charlottenburg. Det var
ofta bondvagnar med tre tvärsäten för
12 passagerare som sattes in i denna
trafik. Det är intressant att notera att

B

Påstående nr 4:
Kremser var Iokalfrafikpionjär
i Berlin redan 1825 med sina
“Kremserwagen”
enligt en tysk reseguide frän 1783
kallades sådana vagnar i just “Mark
Brandenburg” för Krebswagen (kräft
vagnar, enligt uppgift för att de “kröp
fram i sanden”).
1 tysk trafiklitteratur under 1900-ta
let har Hofagent Simon Kremser ofta
fått rollen som den Berlinska lokaitra
fikens fadei Kremser var född i Zölz
i Schiesien (nuv. Biala Prudnicka, Po
len) 1775, son till en judisk köpman.
Han deltog i Napoleonkrigen i general
Blöchers armé, och blev där “Kriegs
commisarius” med ansvar för trans
port av krigskassan m.m. och erhöll
bl.a. Järnkorset för sina insatser.
Är 1815 deltog han bl.a. i åter
förandet av Quadrigan som pryder
Brandenburger Tor frän Paris dit Na
poleons trupper fört den. Det är ju in
tressant att tänka sig att Kremser och
Baudry faktiskt kan ha mötts på slag
fälten... 1 januari 1825 ansökte han,
med tydlig anknytning till sina krigiska
bedrifter, om tillstånd “Ein fuhrwerk
von den Thoren hiesiger Residenz zu
Lustfahrten des Publikums zu etablie
ren”. Detta låter ju i sig som den redan
existerande Torwagentrafiken.. Han
fick kungligt tillstånd för verksamhe
ten, och i den första annonsen 19 maj
för sitt företag, med kontor och stall
etc vid Louisenstrasse men station vid
Branderburger Tor “t.h. vid muren”,
preciseras att hans vagnar “auf eiser
nen Ächsen laufen und auf Federn
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ruhen”, dvs, att de var fjädervagnar
med järnaxlar, vilket uppenbarligen
var en nyhet jämfört med existerande
Torwagen-park. Trafiken verkar ha
startat dagen efter, till att börja med
på den största linjen Brandenburger
Tor-Charlottenburg med tio vagnar,
som var öppna men hade plyschsäten
för 4-8 passagerare och tak för regn.
Utvecklingen gick därefter snabbt,
redan 1826 hade han 52 vagnar i tra
fik. 1 en vägvisare för Preussen från
1831 omnämns hans trafikföretag och
här sägs att hans vagnar hade två el
ler fyra platser, men att det även fanns
“flera” som var lämpade för hela
sällskap, och att “de efter honom benämnda vagnarna huvudsakligen är
avsedda för turer till Charlottenburg”.
Kremserwagen verkar alltså till en
börj an varit en samlingsbenämning
för hans vagnar av olika storlek, och
att deras kännemärke var modern
fjädring etc. Rätt snart verkar dock det
framför allt varit de större sällskaps
vagnarna på Charlottenburgslinjen
som fick denna beteckning. Det är
dock intressant att ingen noterat likhe
ten med den äldre lokala beteckningen
för sådana utflyktsvagnar: Krebswa
gen. Kan i själva verket en blandning
av dessa namn varit bakgrund till att
Kremserwagen så snabbt blev normal
beteckning på sällskapsvagnar för ut
f]yktstrafiken i Berlin? Exakt hur dessa
tidiga vagnar såg ut finns ingen bra
avbildning av, men det är inte osan
nolikt att de hade längbänkar och
ingång bak. Den berömda Berlinbild
som finns på en sådan vagn är dock
helt öppen och av större typ (10-12
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platser), men visar på en högt häng
ande korg med fjädring.
Det har inte gått att fastställa när
Krernserwagen började avgå enligt
fast tidtabell, men det har ofta nämnts
som en del i det nya trafikkonceptet.
Som framgått ovan fanns dock inga
antydningar om detta i ansökningarna
eller annonserna vid starten. En detalj
som få lagt märke till är att teckning
en “Noch Eene Lumpichte Person”
(“bara en ynka person till”) visar just
det beteende, att vänta med avgång för
att fylla vagnen helt, som var typiskt
för Torwagen men inte för tidtabells
lagd linjetraflk!
Kremserwagen sattes redan efter
kort tid även in på Torwagenlinjerna
från Schönhauser Tor och Rosentha
ler Tor till Weissensee, Pankow och
Treptow. Med tiden kom större delen
av vagnparken som gick i utflyktstra
fiken runt Berlin att anpassas till den
nya standarden, såväl med som utan
tidtabell. Trafiken växte och konkur
rerade bl.a. ut postdiligenserna Berlin
Spandau.
Är 1830 redovisas 52 Kremserwa
gen, 350 Torwagen och 12 “Wiener
Jagtwagen” i trafiken. Hur den sist
nämnda typen såg ut är oklart, i en
tysk reseguide från 1811 anges de i alla
fall vara haivtäckta vagnar med tvär
säten. Både en- och tvåspända vagnar
förekom. Från åtminstone 1840-talet
rymde de större tvåspända vagnarna
16 passagerare med främre kupé för
rökare med tvärbänkar och bakre med
långbänkar. Frän 1829 verkar vissa
mer reguljära linjer också fått tillstånd
att ha ändpunkten inne i Berlins stad,
detta år nämns en åkare (Fuhrherr)
Pollman som etablerade en linje frän
Molkenmarkt i Berlin till Gesund
brunnen. Däremot avslogs regelmäs
sigt de ansökningar som från denna tid
inkom till inrikesministeriet om omni
bustrafik i Berlins innerstad. De hade
alla krav på ensamrätt, “privilegium”,
vilket de tyska myndigheterna efter
1815 var mycket restriktiva med, och
ingen företagare verkar ha vågat sig på
trafik utan sådan rättighet i ryggen.
Först 1839 ändrades denna situa
tion då Geheime Kommerzienrat Hen
noch fick tillstånd att inrätta tre om
nibusvagnar som anslöt till tågen på
den nyöppnade Potsdamer Bahn och

O57 b. (kr B&uje Fri Lffl7 6W bich’ die Argi7’er siri
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Kremserwagen(?) 1830 www.akpool.de

“Bara en ynka person till” visar just det beteende, att vänta med
avgång för att fylla vagnen helt, som var typiskt för Torwagen
men inte för fidtabeUslagd linjetrafik!
trafikerade Bahnhofsplats-Älexander
platz. Att den täckta omnibustypen
även börjat användas av företagarna
till omgivningarna visas av att myn
digheterna 1844 utfärdade Berlins
första reglemente för omnibustrafik.
Antragsteller C M A Heckscher och
Dr. Phil E Freyberg bildade Consessio
nierte Berliner Omnibus-Compagnie,

anskaffade 20 vagnar och 120 hästar
och öppnade 1 januari 1847 trafik
frän Älexanderplatz via Brandenbur

ger Tor till värdhuset “Odeum” invid
Tiergarten med turer varje kvart. Som
synes fortfarande en linje till ett etable
rat utflyktsmål utanför stadsportarna,
liksom linjen Universität (Berliner
Schloss)-Charlottenburg som öppna
des 1 maj. Under äret öppnades dock
även två mer centrala linjer. Bolaget

hade därefter oturen att hamna i 1848
års revolutionära Berlin, med uppror
i staden som bl.a. gick ut över företa
gets vagnpark, och företaget tvingades
till upplösning.
Ar 1860 fanns fortfarande bara 66
omnibusvagnar i trafik i Berlin förde
lade på 14 linjer, men endast en av dem
kunde betecknas som innerstadslinje.
Först 1866 bildades det första större
omnibusföretaget i Berlin, under tryck
från ny konkurrens av nya spårvägs
bolag.
Då hade emellertid Simon Kremser
sedan länge försvunnit ur bilden. Re
dan 1834 lämnade han över trafikfö
retaget i Berlin till sin hustru Amalie
Kremser (hon förestod det ännu 1848)
och flyttade till Polen, där han tog
tjänst hos ryska myndigheter. 1850

......:
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Omnibus i Berlin 1847.
Illustration frän
www. berliner—verkehrssetien.de
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nämns som “gewesenen Hofagenten,
jetzigen polnischen Beamten Ferdi
nand (Simon) Kremser”. Enligt upp
gift var förnamnsbytet i det samman
hanget nödvändigt för att inte skylta
med sitt judiska arv... Han avled i sin
hembygd, Breslau, 1851 och begrav
des då på en kristen kyrkogård.
Slutsats: Simon Kremser trafike
rade aldrig Berlins innerstad med
en täckt omnibusvagn, sådan trafik
förekom inte alls förrän i slutet av
1830-talet. Hans insats verkar fram
för allt vara att han införde en ny be
kvämare vagntypsstandard i utfiykts
trafiken runt staden. Som vi senare
kommer att se kan han fätt inspiration
till detta framför allt från Wien. Om
han också var först med tidtabelislagd
lokal linjetrafik är inte helt klarlagt,
men där bör ju noteras att dagliga
turer med diligenser i omgivningarna
förekommit ända sedan 1745. Hans
ryktbarhet går i första hand tillbaka
på att Kremserwagen blev normal
beteckning på alla vagnar i trafiken
till Berlins omgivningar under mänga
decennier. Men som vi sett kan även
den beteckningen varit äldre än hans
företag. Det går nog inte att bortse
ifrån att årtalet för hans trafikstart för
“lokaltrafiken” 1825, före både Paris
och London, tilltalade nationalistiska
tyska skribenter i början av 1900-ta
let. Att inte Kremser gjordes till lika
stor hjälte som pionjärerna i de andra
storstäderna under den perioden kan
å andra sidan mycket väl hänga ihop
med det för tiden besvärande faktumet
1
att Kremser var född jude...

Annons

.Ve:lan kiockan 11 och 1$ rullar de museala spårvagnarna
på DjurgåTsnjen mellan Norrmalmstorg och Skansen.
Mean klxn 12 och 16 är Djurgårcs:jens
. all
öppen för alla våra besökare. vn bland utställarna av
teknikhobbylitteratur, filmer, modeller etc.
Förundras över hur vår hustroflkari Johnny Mcl trasslar
till ac för sg, men ä
avgår med
Lyssna på
rscnagets traditionella sommarkonsert! Ta en fika
och pröva vårt goda kafiebröc 1 serve
Delta 1
tipspromenaden och vinn fina presentkort till Djurgåröslinjens
för upp till 5 personer!

Veteranbussar kö varie kvart
på museilinje 46 mellan
Norrma,mstorg och Spå
vägsmuseurn kl 12 - 16
Ångbåtstrafik kl 11.40-16
S/S Tärnan eller Djurgården
3 trafikertraden Söder!
Spårvägsmuse (Ham
marbykanalen) - Djurgården
(Alkärrshallen). Biljetter
köøs ombord, 30 kronor for
vuxen samt 15 kronor för
barn och ungdomar 7-19 år
och pensionär. SL-kort gäller
ej. Se tider nedan.

Upplev över hundra är av spårvagnsut
veckling p Spärvagnens Dag. Allt som
kan rulla ska rula! Komplettera med
ångmaskinens mjuka dunkande över
Strömmens vatten. Och gunga fram med
veteranbussarna längs Gamla stan mel
lan Spårvägsmuseum och Norrmalms
torg. Välkommen till en levande dag!

Från Djurgården
(Älkärrshatlens brygga)
1IAO 12.20 13.00 14.00
14.40 15.20 16.00
Från Söder (Hammarbykana
len nedan Spårvägsmuseum)
12.00 12.40 13.20 14.20
15.00 15.40
Mf SS nr 3, 2075

Prova på att köra spårvagn!
Låt barnen prova på att köra
en av våra spårvagnar inne 1
vagnhalten (spår 6). Kostnad
30 kronor per tur, där belop
pet går oavkortat till stöd för
Rädda Barnen. Alla som åker
eller kör får ett fint diplom.
Spårvägens hedersmusikkr
Kårsdraget och baletten
Kä rsetten
Under mer än 20 år har
Kårsdraget med baletten
Kårsetten haft sin säsongs
konsert vid spärvagnshal
len. Takten slås in klockan
13.30. Folkets jubel infinner
sig alltid!
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MfSS fortsätter här artikelserien om myter och
sanningar om den lidiga lokaifrafiken. 1 detta
avsnitt handlar det om Wien.

okaitrafikhistorien i den Habs
burgska kejsarstaden Wien sak
nar helt en portalfigur som de
tidigare nämnda. Jämfört med Paris
och London har transporthistorien i
denna storstad varit märkbart ano
nym, särskilt tiden före spårvägens
tillkomst på 1860-talet. Ofta har man
i litteraturen nöjt sig med att konstate
ra att linjetrafiken inleddes 1815 med
s.k. Geseltschaftswagen (sällskapsvag
nar), men att det redan tidigare fanns
utflyktsturer med enklare vagnar med
tälttak etc, kallade Zeisetwagen (ung.
susarvagn”). Under senare decennier
har de senare ofta fätt ett inledande
ärtal 1744. Båda datumen är i sig an
märkningsvärda, särskilt 1815. Om
det stämmer är
ju lokaitrafiken
i Wien nära 15
år äldre än i de
“konkurreran
de” storstäder
nas urprungs
historier.
Wien
fick
stadsrättigheter
är 1221 men
var trots att den
på 1500-talet
blev residens
för den Tyskro
merske kejsaren
länge en relativt
liten stad med
koncentrerad
muromkransad

J

Påstående 5:
Lokaifrafiken i Wien började
1744 med Zeiseiwagen och
1815 med Gesellschaftswagen
stadskärna med oordnad bebyggelse
runt denna. Något egentligt behov av
lokal linjetrak fanns inte.
Hvrva gn af, s k. Fliege iis ch ii t: e
(“flygskvtdar”), fanns från caar 1500
i staden. Vad gäller Zeiselwagen är
sanningen att den vagntypen från bör
jan användes pä långväga linjer i Öst
errike och Bayern. Artalet 1744 häng
er således samman med ett klagomå]
i april detta år på dessa vagnar från
Börgerliche Landkutsche i Wien, som
ansåg sig ha ensamrätt pä långväga
persontransporter vid sidan av de stat
liga diligenserna. Ännu på 1780-talet
.

omtalas Zeiselwagen enbart på linjer
med mer avlägsna ändpunkter, t.ex.
för returtransporter av besättningarna
pa Donau som förde flottar nedströms
till Wien från Regensburg rn.fl. orten
Dessa flottar höggs vid ankomsten upp
till ved och byggnadsmaterial, så återresan fick ske pa annat sätt, först åren
runt 1800, dvs, ungefär samtidigt med
Berlins Torwagen, omtalas egentlig ut
flyktstrafik från stationer vid Linjenwall, den yttre ringbefästningen (nuv.
Giirtel) anlagd i början av 1700-talet
efter belägringen av turkiska styrkoi
till bl.a. Baden, Schönbrunn m.fi.
Det var enkla bondvagnar med
påsatta tvärbänkar, ibland med tak
av tältduk. Under lång tid var sådan

Zeiselwagen
KäIa: www.dr
peter-standenat.
at
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trafik alltid “halvreguljär”, med av
gång vid full vagn.
Vagnarna fick med
tiden även andra
smeknamn, t.ex.
Sechseh ngtäserwa
gen (sextonglas
vagn, skämtsam be
teckning eftersom
vagnarna var helt
öppna på sidorna
och saknade allt
vad fönster heter)
och Linienschiffe
(linjeskepp) som ju
anknöt till deras
stationer. Vagnarna
blev med tiden modernare med stop
pade säten mm. och fanns kvar i trafik
länge, åtminstone till 1870-talet.
Storleksmässigt växte Wien enormt
från 225.000 invånare år 1810 till
2.084.000 år 1910, vilket givetvis
krävde utbyggnader av bostads- och
industriområden och därmed
trafiksystemet. Vad gäller det andra
ofta upprepade märkesäret 1815 för
Wiens lokaltrafik är även detta lite sva
jigt. Redan 1811 verkar mindre, täckta
i tidtabellsbunden tra
fik från Freyung innanför stadsmuren
för badgästerna vid Heiligenstädter
Bad, en hälsobrunnsanläggning norr
om staden. 1 maj 1813 annonserade en
restauratör att en Stadtlohnkutscher
Holtotein för hans räkning körde en
“bekväm tresitsig vagn” en daglig
tur mellan Bauernmarkt i Wien och
en bad- och restauranganläggning i
Rodaun i sydvästra förstäderna. Och
sommaren därpå 1814 annonserade
Herr Conrad Lenz att hans Stelltuagen
“åter” (nota bene!) skulle avgå en dag
lig tur mellan Neuen Markt i Wien och
ett värdshus i Mödling (söder om sta
den). 1 den annonsen påpekades också
att större sällskap kunde abonnera en
hel vagn (Geseltschaftswagen) och då
bestamma avgångstiden själva. Detta
är första gången denna beteckning
används i Wiens lokaitrafikannonser,
alltså minst ett år före det “gängse”
startåret för sådan trafik. (Beteckning
en Steliwagen är för övrigt den nor
mala för täckta diligensvagnar i det
sydtyska språkområdet, ordet har om
stritt ursprung men anknyter sannolikt
till att sådana vagnar avgick på en fast
ställd linje till en viss plats eller Stelle.)
Även åren därefter är emellertid den
annonserade linjetrafiken mer att be
trakta som kortväga diligenslinjer med
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Gesellschaftswagen
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Källa: www.d r-peter-standenat.at

enstaka turer, visserligen med avgång
inne i staden men utan rätt att ta upp
eller avlämna passagerare innanför
Linienwall, där hyrkuskarna (Fiakers)
hade trafikmonopol. Ofta nämns i
trafiklitteraturen Gesellschaftswagen
linjen till Hietzing (invid Schönbrunn
väster om staden) som den tidigaste.
Denna linje inrättades mycket riktigt
1215 av en Johann Deneau frän Pe
tersplatz i Wien och anges 1818 ha
en 12-sitsig Gesellschaftswagen i tra
fik med fyra dagliga turer. Hur dessa
tidiga linjevagnar såg ut är inte helt
klarlagt, men ovanstående teckning
från Wien verkar visa en sådan vagn
av samma storlek, öppen på sidorna
men med tak, fjädrande korg och stop
pade säten.

Ännu under 1830-talet var
begreppet Omnibus helt okänt
i Wien.
Ännu 1821 anges att Gesellschafts
wagen i Wien enbart trafikerade linjer
till Heiligenstadt, Döbling, Hietzing,
Mödling och Baden. 1822 annonse
rade Hietzinglinjen trafik varje timma
under söndagar och först nu kan väl
sägas att en riktig lokaitrafiklinje eta
blerats i Wien. Under resten av decen
niet tillkom ett stort antal nya liknan
de linjer till olika punkter i omgivning
arna. Enligt uppgift introducerades
1819 en ny täckt vagntyp i trafiken,
ursprungligen (troligen) känd som
Gesellschafts-Salonwagen,
betecknad som Wiener Steltwagen. De
hade en damkupé med två tvärbänkar
men senare

MfSS nr 4, 2015

och ingång frän sidorna närmast framhjulen och bakom den en herr- och
rökkupé med långbänkar och ingång
bak. Dessa vagnar torde oftast rymt 8
passagerare invändigt och två eller sex
utvändigt, i det senare fallet om en ex
tra takbänk fanns bakom kuskbocken.
Större varianter tillkom med tiden, för
upp till 20 passagerare. (III. på nästa
sida).
Det var enskilda företagare som
fick trafiktillstånd, “Lizenz”, för en
vagn i taget. Samma utveckling fort
satte under 1830-talet. Fortfarande
var begreppet Omnibus helt okänt i
Wien. Detta ändrade sig dock sedan
en omfattande trafik inrättats frän
olika platser i staden till de nya järn
vägsstationerna, särskilt Gloggnitzer
Bahnhof (nuv Siklbahnhof). För den
trafiken (som även var öppen för an
dra än tågpassagerare) anskaffades
större omnibusvagnar med takplatser
(Illustration på nästa sida. Red.anm.).
Är 1242 redovisar myndighe
terna sammanlagt 258 “Stelt-, Ge
sellschafts- und Omnibus-W7ägen” i
Wien, fördelade på 70 olika ägare och
med 47 olika stationer inom stadens
gränsei Utvecklingen fortsatte sedan i
stort sett i samma banor under 1840och 50-talen, med Gesellschaftwagen/
Stellwagen till förorter och omnibusar
till stationer, ångbåtar och badanlägg
ningar. Först 1857, sedan den inre
stadsmuren börjat rivas och ersatts
med Ring-boulevarden, etablerades de
första rena stadslinjerna genom staden
mellan olika stadsportar i Linienwall.
Liksom i Berlin var det först när spår
vägstrafik tillkommit i staden som om
nibusägarna år 1866 organiserade sig i
det första större bolaget i Wien.
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Omnibus med takplatser.
Källa: www.austria-forum.
orglaflWissenssamml
ungen/Historische_Bilder/
Wiener_Omnibus

Slutsats: Året 1744 har inget med lo
kaitrafik i Wien att göra utan avser
första omnämnande av den vagntyp,
Zeiselwagen, som först ca 60 år senare
började användas i “haivreguljär” ut
ftyktstrafik där. Tidtabelislagd linjetra
hk till förorterna tillkom i etapper frän
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1811, men det är snarast i början av
1820-talet som en verklig lokaitrafik
uppkommit i Wien som åtminstone
har några likheter (täta avgångar, täck
ta vagnar) med den i de västeuropeis
ka storstäderna. Omnibustrafik inom
centrum dröjde trots stadens enorma

—
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—

tillväxt ända till omkring 1840 pga
Fiaker-ägarnas monopol. Wien fram
står även i trafiksammanhang som den
högborg för konservativ samhällssyn
som Habsburgska väldet var så känt
för denna tid.
1
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Stellwagen (omnibus) i Wien av typ Gesellschafts-Salonwagen med främre damkupé. Källa: www.austria-forum.org
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Del 5. Av Stefan Back
Påstående 6:
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Nantes

Paris och London var de första
städerna i Europa med egentlig
lokaitrafik.

Om vi väljer att associera lokaitrafikintroduktion med begreppet omnibus är det förhållandevis lätt att kontrollera detta påstående. De källor jag
funnit skapar den lista här intill över
de årtal “omnibus” först förekommer
i respektive europeisk stad före 1840.
Som redan framgått många gånger
är fakta dock mer komplicerade än så.
Om vi använder den definition för lokaltrafik som vi angav i början faller
en hel del av de omnibusar som ligger
bakom dessa årtal bort, eftersom de
inte gick på linjer inne i städerna utan
avsåg förortstrafik och i vissa fall inte
ens hade fast tidtabell. Vi har ju redan
noterat att det är knepigt att definiera
lokahrafik och det var verkligen inte
bara var de största västeuropeiska huvudstäderna där det finns trafiklinjer
som kan betraktas som gränsfall och
föregångare till omnibustrafiken i mo
dern mening. Nedan ges några exernpel pä detta.
Storbritannien var ju industristädernas ursprung, och kring många
städer uppkom redan under slutet av
1700- och början av 1800-talet upp
fabriksorter som successivt växte samman till storstadsregioner. Precis som i
London finns det här många exempel
på trafiklinjer som därför utvecklades
från regionala diligenslinjer till ren
stadstrafik. Att Manchester började
med stadslinjetrafik med omnibuslik
nande vagnar redan ca 1824 har fedan konstaterats. Short stage -trafik
mellan industristäderna i omgivningen
hade då förekommit i mer än 100 å
Birmingharn hade också en viss lokal
diligenstrafik redan under 1 820-talet.
1 Edinburgh, huvudstad i Skottland,
gjordes redan 1611(!) ett försök med
lokal vagntraftk för allmänheten till
hamnen i Leith, en sträcka på inte mer
“
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Paris

1828

Lyon

828

London

829

Manchester

830

Liverpool

1830

Prag

830

Neapel

1830

St. Petersburg

1830

St. Etienne

1832

Le Havre

1832

Budapest

1832

Bristol

1832 ca

Nice

833

Birmingham

1834

Glasgow

1834

Leeds

1834

Bryssel

1835

Tunn

835

Ussabon

835

Stockholm

1835

Hamburg

1835

Plymoth

835 ca

Edinburgh

1835 ca

Genéve

835 ca

Toulouse

1836

Dublin

1836

Portsmouth

1836

Hull

1836 ca

Göteborg

1836

Uddevalla

1836

Wien

1837
837

Xerez

1837

Aten

Wolverhampton

1837 ca

Liége

1838

Dresden

1838

Eskilstuna

1838

Oslo

1838

“

Amsterdam

1839

Berlin

1839

Frankfurt

1839

York

1839

Nottingham

1839

Dundee

1839

Norrkoping

1839
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än ca 5 km. Vagntypen angavs som en
“waggoncoach” men denna linje, som
faktiskt räknas som Storbritanniens
första reguljära diligenslinje, blev då
inte långvarig. Flera liknande försök
gjordes på linjen men från 1772, då
en förbättrad väg öppnats blev tra
fiken bestående. Ända fram till mo
derna omnibusvagnar tillkom i mitten
av 1830-talet var dock den normala
vagntypen på denna och andra “short
stage”-linjer i Edinburgh fyrsitsiga
mindre tväspända täckta vagnar en
följd av den kuperade topografin i
området.
1 den andra större staden i Skott
land, Glasgow, annonserades 1783
två dagliga avgångar med stagecoach
(diligensvagn) till samhället Paisley ca
10km väster om staden. 1811 inrättades regelbunden kanaltrafik på samma
sträcka, och landsvägsföretagarna an
lade då moteld varför linjen fick allt
fler dagliga avgångar. Större vagnar
provades, bl.a. “Royal Caledonian
Basket” från 1824, en vagn av “long
coach” -typen dragen av tre hästar som
rymde 16 invändiga passagerare.
Newcastle-on-Tyne var ända sedan
medeltiden Englands huvudhamn för
stenkol. Tillsammans med en omfat
tande varvsindustri bildades succes
sivt ett gemensamt stadsområde längs
flodmynningen, “Tyneside”. När en
lokal diligenstrafik startade är tyvärr
inte helt klarlagt, men sannolikt var
den igång åtminstone vid början av
1800-talet och på 1820-talet hade
“short stage”-trafiken här redan bli
vit mycket omfattande, med turer åt
minstone varje timma. Vagntyperna i
Tyneside var mycket skiftande, frän
små fyrsitsiga diligensvagnar till stora
vagnar med åtta insides och upp till 14
utsides passagerare. Beteckningen om
nihus verkar dock inte använts i om
rådet före 1840-talet. Leeds utvecklats
till ett tidigt textilindustricentrum. At
minstone från 1792 gick lokala di
ligenslinjer i området, även på korta
sträckor som 6 km i vissa fall. Frän
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Den trespända “Royal Caledonian Basket” i Glasgow på väg mot Paisley
www.allposters.co.uk

mitten av 1820-talet sattes s.k. “cars”
(sannolikt betecknande ofj ädrade
öppna vagnar) med oftast sex platser
in på linjer runt Leeds till bLa. Birstall
(10 km) med enstaka dagliga turei
Plymouth i Devon var sedan flera
århundraden känd som flottbas och
ett örlogsvarv hade etablerats ett
stycke utanför staden på 1600-talet,
Plymouth Docks. För trafiken dit hade
1773 hade vägbank/bro öppnats mel
lan staden och varvet. Två år senare
etablerades en lokal diligenslinje på
sträckan. 1815 förlängdes denna linje
till samhället Devonport som växt
fram runt örlogsvarvet. Linjen lär ha
varit av den halvreguijära
och
trafikerades med mindre hyrvagnar.
Inte mindre än 41 sådana “Dock di
ligences” var registrerade av vägför
eningen i början av 1828. Myndighe
terna fick då upp ögonen för trafiken
och tvingade ägarna att registrera vag
narna som diligenser och betala skatt
som sädana. Följden blev att man 17
april 1 $28 inrättade reguljär haivtim
mestrafik med sex vagnar, som efter en
del tidiga svårigheter blev bestående.
Lokala diligenslinjer tillkom ocksa
tidigt i Bristol, åtminstone i slutet av
1700-talet. T.ex. inrättades linjen till
Shirehampton (8 km) 1782 och det
fanns även en kort linje till badanlägg
ningen vid Hotwells (3 km). Linjen till
Bath var mest trafikerad med 11-12
dagliga turer 1 $36. Diligensvagnarna
runt Bristol var i regel av den mindre
typen
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typen, med fyra invändiga och två eller
fem takplatser.
1 Frankrike är det, trots att det är
omnihusens födelseland”, mer tunnsatt med sadan tidig lokaltrafik, troli
gen bl.a. en följd av att landets regim
höll fast längre vid centralstyrning av
näringsliv än i särskilt England. Bau
drys omnibusföretag etablerades ju
som redan nämnts i Nantes, Bordeattx
och Lyon utöver Paris ären 1827-30,
men även om andra företagare där
efter fortsatte den trafiken i mindre
omfattning var den länge mestadels
av typen “förstadslinjer” snarare än
direkt stadstrafik. Dylik trafik med di
ligensvagnar hade dock med stor san
nolikhet förekommit redan tidigare.
Exempelvis kan jämföras med v1arseille, där ett företag inrättade en om
fattande förortstrafik redan 1819 med
beteckningen “Velociferes”. 1 Spanien
bedrevs (modern) diligentrafik till Bar
celonas förorter frän 18 15 och Madrid
hade förortslinjer, bl.a. till de kungliga
slotten utanför staden, sedan åtmins
tone slutet av 1700-talet, även med
stora “Gondolas”-vagnan 1825 fanns
även under en tid en mycket lokal så
dan linje till Carabancel (ca 5 km).
1 Tysklands städer var “Torwagen”
modellen med öppna vagnar på linjer
utan fast tidtabel] frän stadsportarna
till omgivningarna förbluffande länge
den enda lokaltrafikliknande företeel
sen. Det korta avståndet mellan Ham
burg och grannstaden Ältona (skämt-
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samt kallad “all zu nah”, alltför nära),
ca 2 km mellan stadsportarna, motive
rade emellertid tidigt en ordnad lokal
trafikförbindelse. 1819 inrättade en
herr Rollfs linjetrafik med åtta sexsit
siga vagnar, öppna s.k. “Stuhlwagen”
med flätad korg, resp. täckta vagnar,
betecknade med resp. stads vapen.
Denna trafik, kallad “Der Sech]ings
post” berörde ju inte stadskärnorna
och avgick fortfarande inte enligt fast
ställd tidtabell och upphörde under
1822. Två år senare tog en invandrad
engelsman John Andly initiativ till en
reguljär linjetrafik med importerade
engelska “stage-coach”-vagnar, fyrspända med inre kupé och takbänkar
Hamburg-Flottbek och Hamburg
Wandsbek med flera turer dagligen,
senare utvecklat med fler linjer. Hans
trafik pågick dock endast i tre år, vå
ren 1827 såldes hans vagnar på auk
tion. Först sommaren 1835 skedde en
ordentlig comeback för reguljär linjetrafik med omnibusar i Hamburg, den
tidigaste med den beteckningen i hela
Tyskland.

Redan 7827 annonserades
att “en beqwäm Wurstwagn”
skulle gå “två gånger om
dagen” mellan Ramlösa
Brunn och Helsingborg under
sommaren, givetvis mest
avsedd för brunnsgäster.

Den första lokala linjetrafiken till
lands i Norden var den i Köpenhamn
redan från slutet av 1600-talet med
kildevogne (öppna bondvagnar) från
stadportarna längs Strandvejen till
Gyldenlund (nuv. Charlottenlund)
och hälsokällan vid Vartov (Tuborg).
Det var dock en typisk halvreguljär
utflyktstrafik som fortsatte i allt ökan
de omfattning och med många olika
vagntyper och destinationer ända
fram till mitten av 1800-talet. Någon
trafik med annonserad tidtabell är
dock inte känd före omnibusar sattes
in i staden 1841. På den svenska sidan
Öresund finns dock faktiskt ett exem
pel på reguljär trafik. Redan 1827 an
nonserades nämligen att “en beqwäm
Wurstwagn” skulle gå “två gånger om
dagen” mellan Ramlösa Brunn och
Helsingborg under sommaren, givet
vis mest avsedd för brunnsgästei Den
na trafik blev årligen återkommande,
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från 1843 med “en större omnibus”.
Denna brunnslinje är dock faktiskt
inte äldst. Tre km utanför Örebro låg

Ädolfsbergs Helsobrunn, och i en an
nons för brunnsrörelsen nämns redan
178$ att “till deras tjenst som hälre
wilja logera i Staden är en Wurst för
Brunnskassans räkning anskaffad”.
1806 sägs att wursten “dagligen kom
mer gå fram och tillbaka mellan Sta
den och Brunnen”. Ännu 1883 pågick
denna trafik “flera gånger dagligen”.
Vilket år som var det sista är oklart,
men denna linje trafikerades alltså
sommartid närmare 100 är(!) och gör
anspråk på att vara Sveriges första lo
kahrafiklinje till lands.
Stockholm var ju förhållandevis ti
digt ute med reell omnibustrafik inne
i staden 1835 men det finns även här
föregångare. Redan i augusti 1827 an
nonserades en sexsitsig “calesch” med
annonserade turer från Gustav Adolfs
Torg till Norrtull, Skanstull och Lilje
holmen, med anslutning till roddbåtar
i de senare fallen. Det försöket pågick
dock bara några veckor. Somma
ren 1831 inrättade Djurgårdsbrunns
Hälsobrunnsinrättning trafik med
“wurstar” med enstaka turer till och
från värdshuset Blå Porten på Södra
Djurgården, vilket också medgav an
slutning till båttrafiken mot staden i
bäda ändar. Denna trafik pågick även
1832, då med beteckningen “Djur
gårds Brunns-Deligencen”. 1juni 1835
inrättades så en linje med en enspänd
“Sällskapswagn” för fyra passagerare
mellan Gustav Adolfs Torg och Djur
gärdsbrunn med fyra turer/dag, 1 juli
samma år fick denna vagn konkur
rens av en tvåspänd täckt omnibus
Jakobs Torg-Djurgårdsbrunn, nu via
Södra Djurgården, också med fyra
dagliga turer, sannolikt samma vagn
som sedan sattes in på innerstadslinjen
Kungsbacken-Järntorget i decembei
Det fanns dock ytterligare tvä stor
makter i Europa i början av 1800-talet:
Turkiet och Ryssland. Hur var det då i
deras storstäder? 1 Konstantinopel (Is
tanbul) förekom i början av 1800-talet
s.k. “araba”, fyrhjuliga tunga vagnar
med ingång bak och halvrunda tälttak,
där man fick sitta på mattor pä golvet
inne i vagnen i avsaknad av bänkar.
Dessa vagnar, som drogs av hästar el
ler oxar, användes även “som ett slags
omnibusar” i staden, för 10-12 passa
gerare. Sannolikt var det dock återigen
fräga om s.k. haivreguljär linjetrafik
till omkringliggande utflyktsområden
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Lokaldiligens med trojka-spann, Nevski Prospekt S:t Petersburg.
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utan tidtabell, först 1855 omtalas re
guljär omnibustrafik.
1 Sankt Petersburg verkar ingen
landburen linjetrafik förekommit för
rän i mitten av 1820-talet, dä lokala
diligenslinjer öppnades till slotten i
Tsarskoje Selo, Peterhof och Alex
androvsk. 1830 tillkom även mer
kortväga sådana linjer sommartid till
Krestovskiön och Novaia Derevna.
1831 öppnades även en daglig di
ligenslinje med slädar över isen till
Kronstadt, men den lades ned efter
ett par är, hyrslädarnas konvojer vin
terntid var övermäktig konkurrens.
Förortsdiligenserna var stora vagnar
med flera kupéer med tvärbänkar
och takplatser för upp till 12 platser,
som ersattes med omnibusvagnar från
1840-talet. Första innerstadslinje till
kom först 1847, och samma år öpp
nades stadslinjer i Moskva. 1 Wars
zawa finns de första omnämnandena
av lokaltrafik i november 1822, när
sä]lskapsvagnar började trafikera på
heigdagar från staden till utflyktsmål
som Bielany, snart följd av Marymont,
Miocin m.fl. Dessa vagnar var av Tor
wagen-typen utan fast tidtabell. 1836
infördes den första dagliga linjetrafi
ken, men vagnarna som användes pä
denna linje kallades Zurnalieremi (av
franska Journaliér).1845 framträdde
entreprenören Peter Steinkeller med
nya omnibusvagnar på den första in
nerstadslinj en.
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Slutsats: Om vi med “egentlig lokaltrafik” begränsar oss till innerstadstra
fik med omnibusvagnar är påståendet
om Paris och London i det närmaste
sant, åtminstone om man bortser från
Nantes. Men om man vidgar begrep
pet så som vi redan fätt göra i tidigare
avsnitt till att avse korta, lokala och
tämligen reguljära förbindelser i när
heten av städernas centrum (sträckor
som idag ofta är helt stadsliknande)
finner vi flera tidigare fall med start re
dan 1611 i Edinburgh, Skottland, allt
så t.o.m. tidigare än de första försöken
i Paris. Linjer i Manchester, Glasgow,
Plymouth och Bristol från 1700-talet
är ocksi gränsfall, liksom t.ex. trafi
ken på Strandvejen i Köpenhamn och
mellan Hamburg och Ähona. T.o.m.
Sverige är överraskande med bland
sådana föregångare, genom linjerna
till hälsobrunnarna utanför Orebro
(1806) och Helsingborg och calesch
trafikförsöket inne i Stockholm 1827.
Sä länge definitionerna av ]okahrafik
är så flytande även i de största städer
na får vi nog sätta ett stort frågetecken
även runt detta påstående!
—

—
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Loka Ifrafikens
ursprungsmyter och
sanningar
Del 6. Av Stefan Back
ad gäller ornnibcistrafik utan
för Europa är det ännu mer
tunnsått med kandidater till
“första lokaitrafiken” med den defini
tion vi angett inledningsvis. Det häng
er delvis samman med att trafikbeho
‘en i många delar av världen länge
inte motiverade sådan stadstrafik i
avsaknad av ett kundunderlag. Stora
städer i Asien, Afrilca och Sydamerika
hade ofta en stor underklass utan eko
nomiska förutsättningar för annat än
gångtraflk och en liten överklass med
resurser nog för att ordna egna privata
transportei Även i gamla högkultur
områden som Mellanöstern, Indien,
Kina och Japan, där det fanns visst
trafikunderlag i storstäderna, dröjde
dock omnibustrafiken förvånansvärt
länge, delvis på grund av konserva
tism.
Det var först när västerländska!
koloniala krafter fick spelrum i dessa
länder som företeelser som omnibu
sen introducerades. Det skedde först
i brittiska Indien, där en trespänd
omnibusvagn sattes in i trafik mellan
Dharmatala och Barrackpore i Kolka
ta (dåv. Caicutta) på indiska östkus
ten redan i november 1830, helt klart
inspirerat av Londonförebilden året
före. Det blev dock ett kort försök och
såvitt känt dröjde det sedan ända till
1$ 70-talet innan linjetrafik återkom
till de indiska städerna.
Ett liknande försök gjordes 1830
i Kapstaden i Sydafrika, dä med en
engelsk diligensvagn i trafik till Wyn
berg (13 km). Efter flera försök sattes
omnibusvagnar in på den linjen 183638, nägot som blev bestående och får
betraktas som Afrikas första egentliga
Iokaltra6klinje, om än egentligen en
förortstrafik. 1 andra ändan av den
kontinenten, i Kairo, Egypten, gjordes
ett första försök med omnibustrafik
1840 av en fransman, men först frän

V
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Påstående 7:
Adam Brower, New York
var först med omnibusfrafik
utanför Europa.
Stefan Back
avslutar och summerar
härmed sin artikelserie om
myter och sanningar från
lokaifrafikens lidiga år.
1860-talet blev omnibusar bestående
inslag i mellanösterns stadei med bör
jan i Beirut, Libanon 1 859.
1 Australien gjordes det första försö
ket med trafik mccl importerade engel
ska omnibusvagnar i Sydney 1836. 1
Tokyo, Japan öppnades den första
omnibustrafiken 1869 och i Kina ännu
något decennium senare med bo•r.jan i
Shanghai.
1 Sydamerika är omnibustrafik
känd frän Rio de Janeiro 1837, Recife
1841, Havanna 1842, Buenos Aires
1849 och Mexico City också under
1840-talet. 1 nästan samtliga fall var
det koloniala företag som introducera
de omnibusen, oftast med europeiska
förebilder.
Nordamerika är emellertid delvis
en annan historia. Även om det är hett
klart att ostkustens städer importera
de en hel del dc’er fran Europa fanns
har aven en egen drivkraft för innova
tionei mccl det klimat av fritt företa—
gande som racide. Framför allt gäller
det New ‘york City, grundat som Niew
Amsterdam är 1642 och som var den
största och snabbast växande staden
under 18t)0-talet och kom att inta en
så viktig position när det gäller upp
komst och utveckling av iokahrafik i
olika formei inte bara i USA utan även
världen (t.ex. håstspärväg, stadsbanor
MfSS nr 6, 2015

i olika former etc.). 1810 hade New
York 96 300 invånare, plus ytterligare
ca 25 000 i ornkringliggande tätorter,
men femtio år senare hade enbart New
New 813 700 och hela storstadsområ
det mer än en miljon invånare.
Vid sidan av vattenburen lokahra
fik, som alltid varit viktig i New York,
finns en intressant uppgift om att en
oxdragen(!) kärra redan 1746 trafi
kerade Battery-Broadway-Houston
Street med “oregelbundna turer”,
dvs sannolikt inte enligt tidtabell. Det
blev endast ett kortvarigt försök, men
i slutet av 1700-talet hade ett antal
olika regionala diligenslinjer etable
rats runt staden. Är 1798 öppnades
en första diligenslinje inom Manhat
tan av Barnard de Klyne, Wall StreetGreenwich (“The Village”), som dock
trafikerades endast hahrreguljärt utan
annonserad tidtahell. Omkring 1801
öppnades en diligenslinje mellan New
York (Park Row) och Harlem (nuv.
3rd Ave./l2Sth St.). Dessa lokala lin
jer trafikerades med enstaka turer per
dag. Det gällde till en början också
den korta linje som 1811 etablerades
mellan Pine St.fNassau St. (Exchange
Coffee House) och Greenwich (Hudson St./Charles St.) i regi av Asa Hall
(förmodligen av samma släkt som Tal
inadge och George Hall, som förestod
värdshuset North American Hotel
vid Bowery!Bayard street, vid denna
tid utgängpunkt för de långväga diii
genserna). Ar 1816 hade trafiken pä
Greenwichlinjen ökat till fem dagliga
turei 1819 öppnades en linje till Bloo
mingdale (Upper West Side) och 1823
även en stage coach-linje ftån Bowery!
Bayard St. till »lanhattanville.
Pa andra sidan East River i Brook
lyn hade i maj 1819 en lokal diligens
linje öppnats av John Bedell & Ed
ward Gibson mellan färjeläget och ett
värdshus invid “Navy Yard, Eastern

Gate”, en sträcka på 2,5 km. Linjen
var mest tänkt för flottpersonal, och
av taxan, som var lägre vid “fler än
en passagerare”, framgår att detta var

en “haivregulj är” trafik utan tidtabell,
och den verkar inte ha blivit sa•rs1i1t
långvarig.
1 en rad skrifter från Ezra Strattons
“World on Wheels” (publicerad 1878)
och framåt finner vi årtalet 1827 och
en mr Brower som startpunkt för om
nibustrafiken i New York. Vid sidan
av Stratton finns dock ett par ungefär
samtida andra källor, samt ett antal
tillbakablickande tidningsartiklar från
1800-talets sista decennier. Som redan
framgått finner vi som sä ofta en steg
vis utveckling. Den trafik på Broad
way som öppnades 1827 mellan Wall
Street och Bleeker Street uppvisar få
skillnader mot den som då redan fanns
till bl.a. Greenwich. Som nämnts anges
Abraham Brower som den som inrät
tade denna stadslinje, med sin 12-sitsiga vagn “Accomodation”, en vagn
(enligt Stratton) med öppna sidor och
två sexsitsiga kupéer med tvärbänkar,
som han låtit bygga hos vagnmakaren
Wade & Leverich.
En annan källa, Haswells “Remini
cences of New York by a Octogena
rian” (publicerad 1896) byggd på dag
boksanteckningar 1816-1860, anger
emellertid att även en Evan Jones in
rättade en linje från Wall StJ\Xlilliams
St. via Broadway till Houston Street
samma år, och det verkar här som om
han snarare var före Brower! Vilken
typ av vagn Jones hade, vet vi inte. 1
själva verket är källorna inte heller
överens om vad det var för vagnar
som “Brower’s Stage” använde. Enligt
en tidningsintervju med vagnmaka
ren John Stephenson ur 1281 började

Abraham Btewets “Acommodation”. Ur World on Wheels, 1878.

The Sociable. Ut World onWheels, 1878.

Brower med “en gammal engelsk sta
gecoach”, sedan en “sociable” med
tvärgäende säten (Äccomodation?).
Med enbart en vagn vardera från bör
jan kan trafiken knappast varit särskilt

men trots allt gick nu två vagnar i
pendeitrafik längs Broadway och stan
nade och tog upp passagerare under
hela vägen. Stratton anger därefter att
Brower 1829 satte in en ny täckt vagn
“Sociable” i trafiken, en typ med en
högt hängande korg med omisskän
liga diligensdrag i korgens utseende
men med ingång bak via en trappa
och 12 platser på inre kingbänkar. Det
stämmer också med Stephensons in
tervju 1881 som nämner att Browers
tredje vagn hade “längsgående säten
och ingång bak”, och Haswell säger
tät,

John Stephensons “Omnibus”. Ur World onWheels, 1878.

att Brower “inom några är bytte ut
sina första vagnar mot stora och mer
bekväma, dragna av fyra hästar och
med en konduktörspojke med plats
utanpå”.
Hasweil uppger samtidigt att ti
digare nämnde Asa Hall redan 182$
anskaffade “flera stora vagnar av om
nibustypen” för sin linje till Green
wich, nu med ändstation vid Hudson
St./Amos St., samtidigt som avgiften
MfSSnr6, 2015

halverades, uppenbarligen en följd av
Broadway-konkurrensen. Även i en
skrift “A Glance at New York” (av Ä.
Greene, publicerad redan 1837) omnämns Asa F-Iall som den som “chan
ged the entrance from the front or side,
to the back part”. Hiram Kipp (firma
Kipp Bros., senare ändrat till Kipp &
Brown efter ägarna Sanutet Kipp och
Abraham Brown) inrättade dessutom

i augusti 1828 konkurrerande trak
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från Pine Street via Nassau St.-Wall
St.-Broadway-Canal St.-Hudson St.
till Greenwich (Charles St.). Aven
Kipp uppges ibland ha varit först med
“improved coaches”, vilket kanske av
ser “Sociable”-rnodellen med ingång
bak? Haswell anger att det dessutom
nu trafikerades en linje mellan Grand
Street (färjeläget) via Water StreetChurch Street till Dry Dock, och att
det i slutet av 182$ redan fanns 20
“city stages” i New York.
Denna beteckning kom under lång
tid att i dagligt tal beteckna stadslin
jerna, och det är ju tydligt att New
York med dessa uppgifter tar strid
med Paris om att vara den första stor
staden i världen med lokal linjetrafik
dessutom troligen med vagnar med
ingång bak och långbänkar, dvs, om
nibusar till allt utom namnet!
Det finns flera teckningar från den
na tid som visar vagnar av “Sociable”
modellen, som normalt verkar dragits
av fyra hästai 1829 inrättade även
Thomas Renville trafik mellan Wall
Street/William Street via Broadway
till Bleeker Street/Sixth Avenue. Hans
företag var känt som “Knickerbocker
Line” och kom att bli välkänt. Det
etablerades även omnibustrafik pä an
dra sidan Hudsonfioden, i New Jersey.
Enligt vissa uppgifter skall vagnmaka
ren Gilbert Vanderwerken redan 1826
ha etablerat lokal linjetrafik i Ne
wark. Detaljerna är dock vaga, bl.a.
är sträckan okänd. Som nämnts var
dock vagnmakarna vid denna aktiva
i Newark. Det påstås att han “intro
ducerade omnibusen i Newark”, men
i så fall måste som framgått namnet
ha använts först under 1 830-talet. Ar
1837 skall dock denna trafik ha upp
hört pga. ekonomiska problem.
Är 1830 anges att det fanns “nära
70” city stages i trafik i New York.
1 juni omtalade tidningarna att men
noterat “en ny elegant stage, avsedd
att trafikera varje timma mellan Wall
Street och Bleecker Street”, tillverkad
av Carter Mitchell & Co i Newark.
Närmare detaljer om typen saknas.
Intressant är att Stephenson i inter
vjun 1881 säger att Brower 1831 anskaffade “en imitation av en engelsk
omnibus men forfarande med den fyr
kantiga korgformen”. Om året egent
ligen var 1830 kan detta vara denna
“eleganta stage”.
Haswell påstår att en “irregular line
of stages (omnibuses)” öppnades i au
gusti från Bowling Green till Bleeker
Street. Det pästås att vid dåligt väder
—
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kunde man bli avlämnad från dessa
vagnar bortom Bleeker Street men hi
tom Kip Mansion vid Waverley Place.
Dessa uppgifter verkar i många senare
källor utvecklats till “startpunkten på
omnibustrafik i New York”, vilket
verkar mycket tveksamt. 1 varje fall
användes inte ordet omnibus i staden
förrän året därpå. Stratton anger att
Abraham Brower 1831 därpå beställde
en ny vagn “enligt franska ritningar”
frän vagnmakaren John Stephenson
och att denna vagn kallad “Omnibus”
kom i trafik på hösten 1831.

John Stephenson såg sig,
rätt eller fel, gärna som fader
till både omnibussen
och spårvagnen 1
Nordamerika.
Två intressanta notiser finns i vära
tidningskällor detta år men ingen av
dem handlar om Browers vagn! 1 juni
noteras återigen en stage coach av “helt
ny konstruktion” vid Wall Street. Den
sägs påminna något om en “Paris di
ligence”, saknar undre vagnbom, har
lågt hängande korg med stälfjädrar
och rymmer 14 passagerare. Vag
nen uppges återigen byggd av Carter
Mitchell & Co i Newark, för Renvil
les “Knickerbocker line of Broadway
stages”. 19 juli konstateras i en annan
notis att “Lady Clinton” satts i trafik
för Mr William Niblo, kvällstid mel
lan hans City Hotel och hans Garden
—

(Broadway/Prince Street) och dagtid
mellan Wall Street och Bond Street.
Vagnen var även den byggd i Newark,
med lågt hängande, elegant inredd
korg med skydd “vid ingängen mel
lan hjulen”. “Lady Clinton” sköttes
av en kusk och en betjänt. En berömd
teckning av Broadway detta år visar en
brokig samling av city stages i trafik,
både två och fyrspända.
Den höga “Sociable”-typen är fort
farande vanlig, med olika fönsterva
riantei men den har fått sällskap av
en lägre, fyrkantig korgtyp av omni
bustypen. Dessutom debuterar här en
tredje vagntyp, tvåspänd med en för
11-.._.1__.— 1.__._
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och ingångar från sidorna. Denna typ,
som uppenbarligen “Lady Clinton”
ovan tillhörde, blev känd i New York
som carryalls, och 1836 anger Haswell
att både firmorna Kipp & Brown och
Äsa Hall hade sådana vagnar i trafik
från en station vid Charles Street, vilka
då inte hade fast linjesträckning utan
fungerade som “kollektivtaxi” och
avlämnade till samtliga adresser öster
om 7th Avenue och söder om 23rd
Street. Det kan noteras att Strattons
uppgifter och vagnteckningar kom
mer från en intervju med ovan nämnde
John Stephenson, som vid denna tid,
rätt eller fel, gärna säg sig som fader
till både omnibusen och spårvagnen
i Nordamerika. Stephenson var född
1809 på Nordirland men hade kom
mit till New York redan 1811, och
hade 182$ börjat som vagnmakar
lärling hos Andrew Wade på firman
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Wade & Leverich, men öppnade i maj
1831 egen firma i stallet hos Abraham
Brower och reparerade hans vagnar
Som framgått kan knappast Stephen
sons “omnibus” varit första vagn av
den typen i New York. Däremot blev
hans firma snabbt en av de mest anli
tade i staden för omnibusbyggen, och
senare även för spårvagnar. 1832, när
myndigheterna började reglera lokaltrafiken fanns 75 “city stages” i New
York (Manhattan) ägda av 20-talet
företagare som trafikerade åtta olika
linjer.
Andra nordamerikanska städer då?
Ja, om vi börjar med Boston fanns
1823 sex olika lokala diligenslinjer
ut från staden. 1 mars 1826 öppna
des för första gången en verkligt tätttrafikerad sådan lokal diligenslinje,
Brooks Bowmans Boston (Old South
Church)-Roxbury (Norfoik Street)
med avgängar varje timma. 1 juli gick
en diligens likaledes var timme till
Charlestown, och Ebeneser Kimball
öppnade trafik varannan timma till
Cambridgeport. Vagntyperna som an
vändes på dessa s.k. “hourlys” är inte
klarlagda, men KimbaWs linje annon
serades ursprungligen som “a hack”,
en mindre vagn av hyrvagnsstorlek.
Från 1828, då Kimball även överta
git Reads linje till “Old Cambridge”,
sattes fyrspända diligensvagnar in.
Troligen gick de flesta linjer med nio
sitsiga diligensvagnar av normal typ
i New England för tiden. Det fanns
dock större vagnar i diligenstrafik,
1825 nämns att vissa hade upp till 17
platset 1829 öppnade Ephraim Dod
ge trafik till South Boston (via South
Boston Bridge-4th St.), även här först
med en “hack” men “snart” med två
omnibusar. Senast 1832 fanns i varje
fall flera omnibusvagnar med den be
teckningen i Boston.
Utvecklingen av Washington DC
tog fart sedan kongressen och presi
dentens kontor flyttade in dit år 1800.
Redan i maj samma är försökte man
sig pil en första lokal stage coach-linje,
frän Bridge St./High St. i Georgetown
(nuv. Wisconsin St./M St.) via M StreetPennsylvania Avenue till Tunnicliff’s
Tavern (nuv. Supreme Court) i Wash
ington. Linjen trafikerades med två
dagliga turer, men upphörde redan ef
ter kort tid, trafikunderlaget var ännu
för litet. Därefter dröjde det till 1830
innan bestående lokaltrafik etablerades. Bland andra tidiga nordamerikan
ska städer korn landburen lokaltrafik

ännu
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senare,

i Philadelphia
1831, New Or
leans 1832 och
som första stad
i nuv. Kanada
Montreal 1841.
Lokaitrafik
på amerikan
ska västkusten
var okänd före
1850-talet.
S 1 ii t s a t s
Även den nord
amerikanska
lok altrafike ns
Stage coach Boston novanumismatics.com
födelse är fylld
med myter och oklarheten Utveck utvecklingen allmänt “kommer smy
lingen i både New York och Boston gande” i många steg än drivs genom
påminner som framgått inte lite om enskilda geniers enastående nya tan
den i London, med lokala förortsdili kegenombrott har jag gjort ett försök
genslinjer som i takt med den snabba att tillämpa denna teori på stadstrafi
bebyggelseutvecklingen successivt blir kens ursprung. Trots seklers litteratur
tättrafikerade stadstrafiklinjer. Om det i ämnet visar det sig att päfallande
är Roxburylinjen i Boston 1826 eller många lokalhistoriker fallit i fällan att
Broadway-linjen i New York 1827 bygga sina slutsatser på enstaka käl
som är den första reella “stadslinjen” lor och utan att försöka sätta in den
är nog mest en definitionsfråga. Ett enskilda ortens utveckling i den hos
särskilt problem är att de unga norda andra städer och länder. Även om en
merikanska städerna under 1800-talet skilda pionjärers gärningar därigenom
inte hade en tydlig “innerstadsgräns”, har visat sig lite mindre avgörande än
vad som var lantbruksfält kunde bara hittills antaget ska inte entreprenörer
några år senare vare rena innerstads som Stanislas Baudry, George Shulli
gator...
beer och Abraham Brower föraktas,
Som framgätt är Abraham Browers de har varit viktiga länkar 1 den ut
nominering som New Yorkpionjär veckling som vi idag ser frukten av i
inte heller självklar, Evan Jones kan våra städers kollektivtrafik. Och om
ha varit före honom på Broadway någon enskild pionjär trots allt skall
och Äsa Hall var sannolikt först med lyftas fram är det nog Blaise Pascal.
vagnar med långbänkar och ingång Hans idé 1661 om att inrätta vagnar
bak i Nordamerikas stadstrafik. Det mellan olika stadsdelar att åka i för
intressantaste är kanske att medan eu en “rnodest summa” skulle onekligen
ropeernas historiker tvistat om vilken visa sig ha framtiden för sig, även om
av deras städer som var först i världen tiden då ännu inte var mogen och han
gick det alltså redan 1826-27 tättra själv tydligen framför allt sag företaget
fikerade stadslinjer i två nordameri som ett redskap för att skaffa medel
kanska städer, som dessutom 1828-29 för välgörenhet!
började trafikeras med vagnar med in
Slutligen något om källorna. Den
vändiga liingbänkar och ingång bak, na artikel har byggt dels på studier av
dvs. i praktiken onmibusvagnar!
den omfattande trafikhistoriska lit
teraturen, men det är framför allt ge
nom utnyttjande av de nu tillgängliga
Några slutord
internetbaser
ade källorna som sam
Det har inte varit meningen att med
manhang
och
nya vinklar kunnat hit
denna lilla historiska studie veten
on-line
tas.
Särskilt
tidningsarkiv som
skapligt “bevisa sanningen” bakom
(London)
Times,
York Times och
New
tillkomsten av de första landburna lo
österrikiska
Anno
m.fl.
har varit vik
kaltrafiklinjerna eller att slutligt “slå
liksom
tiga,
diverse
historiska adress
fast” ordningsföljden mellan olika pi
onjäreL Trots att källäget förbättrats boks- och guideboksfynd på nätet. Det
på senare år finns fortfarande alltför finns säkerligen mer intressant att fin
stora faktaluckor för en sådan uppgift. na i takt med att ytterligare dokument
Men eftersom jag själv tror mer på att blir tillgängliga on-line framöver! B
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