
HÄ ST D ILIGEN ST RA FIK

I FRÄ M M A N D E LÄ N D ER

KO RT ÖV ERSIKT

Av Paul Gerhard H eurg ren

Med den forntida romerska posten, Cursus publicus, som grundades
av kejsar Augustus (63 f . K r. 14 e. K r.) befordrades ej blott kejsarens,
ämbetsmäns och off icerares brev utan även t ill häst eller i vagnar kej-
saren med följen och de, som reste på uppdrag av honom. Sedan Cursus
publicus upphört på 500-talet e. K r. dröjde det länge, innan någon kom-
binerad post- och passagerartrafik kom igång igen. D å de utmärkta
romerska vägarna fick förfalla, var det under flera å rhundraden svårt
att i Mellan- och Sydeuro pa resa i vagn o ch hart när omöjligt i nor ra
Europa. Under största delen av medeltiden befordrades post som regel
till fots. På samma sätt färdades flert alet resande. Mera välsituerade red
eller reste i bärstolar hängande mellan två hästar. Först mot medelt idens
slut började ute i Europa hästar och vagnar användas för resande och
ryttare för befordran av post.

Innan diligenst rafik sk ildras kan det vara skäl ange, vad som avses
därmed. En utmärkt fast något omständlig förklaring ges i ett 1747 ut-
givet arbete. Det , som senare kallades diligenst rafik, får här heta
» fahrende ordinaire Post».

»Eine fahrende ordinaire Post ist, wenn J ahr aus und ein, an gewissen
Tag und Sun de ein bedeckt oder undb edeckt er auf reisende Personen
und Guter zugleich gerichteter Wagen oder Kutsche, die vorhandene
Briefe, Personen und der Postordnung nach erl aubte Waaren oder auch
nur Personen und Waaren samt den zu dieser gehörigen Fracht-Briefen,
oder in Ermangelung der Waaren auch nur Personen vel vice verca auf
der beständige einerlei route behaltenen Postst rase, gegen ein sicheres ein
for allemal festgestelltes Geld, auf die nächte Station und so immer fort
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weitergeliefert werden.» Kort och gott , diligenser kunde förekomma
under flera olika former. O rdet diligens t ros härstamma fr ån det itali-
enska utt rycket »ordinarii in diligenze», lika med snabba budbärare
till fots.

Man vet nu ej , när den första regelbundna post- och passagerart ra-
fiken eller diligenst rafiken under nyare t iden start ade. 15 85 var häst-
diligenser i t rafik mellan Leipzig och P rag. 1611 gick »caret te» eller
»carozze» å linjen Wien- Prag- Polen. Kur fursten i P reussen ordnade
diligenstrafik 1646- 1649 fr ån Memel till Danzig och fr ån Königsberg
till Warschau. H errar Tassis, senare kallade Thurn und Taxis, vilka
länge hade monopol på posten i stora delar av Tyskland, satte 166
diligenser i t rafik fr ån Leipzig över H alle och Magdeburg till H am-
burg. 1748 fick Berlin dagligen diligensförbindelse med H amburg. En
svensk p rovinsialläkare, J. M. Bergman, som 1825 reste med diligens i
Tyskland, har i ett av honom utgivet arbete omtalat, att ä en och sam-
ma st räcka användes först 4 hästar och senare 6 hästar.

Den fr anske kejsaren Ludvig X IV (1638- 1715) lät i hög grad för-
bätt ra vägarna inom sitt rike. Av denna anledning kunde under hans
regering stora vagnar relat ivt snabbt befordra post och passagerare först
och fr ämst mellan Paris och Lyon. Denna t rafik imponerade så på folk,
att de gav de använda vagnarna namnet diligence. Man hade talat om
diligence, lika med snabb, i samband med löp ande bud, och då låg det
nära till hands att använda samma ord om snabba åkdon. Från Frank-
rike sp red sig t ill flera länder, bl. a. Sverige, ordet diligens som beteck-
ning pä hästäk don, som regelbun det befordrade post och passagera re.

Under 1600- och 1700-talet färdades resande i England med post-
vagnar, men dä dessa kördes längsamt, och det allt emellanät hände,
att posten rövades bort och de resande plundrades, föredrog de flesta
att istället använda p rivata åkdon. En teaterägare, John Palmer, som
fann det engelska postverkets persontrafik högst ot illfr edsställande, ut-
verkade av dävarande engelske premiärminis tern Pitt tillständ at t 1788
start a diligenst rafik . Redan 1790 hade Palmer diligenser, i England
kallade Mail-coaches, i t rafik i hela landet . För att förhindra överfall
lät han varje diligens åt följas av väpnad vakt . Tidigare hade resan fr ån
London till Edinbur gh tagit sex dygn. Med Palmers diligenser avverka-
des denna st räcka pi t re nätter och tvä dagar. Men denna hastighet an-
såg somliga vara mycket farlig. Till stor hjälp för diligenst rafiken var
de vägförbätt ringar, som i början av 1800-ta let genomfördes i England
pä initiativ av John Louden McAdam, vars namn gar igen i beteckning-

18



Fransk dil igens. Li tog raf i av Gustav e Dav id . T illh ör Postm useum .

Engelsk diligens. Litog raf i av W . H uf / am ef ter m !ilning av J. F. H erring Sen .
T illh ör Postm useum.
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en makadamiserade vägar. 1835 var i England 700 »royal mail coaches»
(kungliga postvagnar) och 3 300 stage coaches (ruttvagnar) i t rafik på
vägarna. Den berömde svenske historikern Erik Gusta f Geijer, som
1809- 1810 vistades i England, skrev därifrån, att »i afseende på
akomm endationer för resande är dett a land det första i världen. H ästar-
na är ypperliga, med ekipagerna, d. v . s. postvagnarna , kunde man bril-
jera i Sveriges huf vudstad, och på värdshusen fr amkallar ett ord alla
tänk bara bekvämligheter. »

Det första försöket i Danmark med diligenst rafik gjordes 1798. Då
insat tes en diligens ä linjen Köbenh avnH elsingör och en annan ä lin-
jen Köbenhavn Korsör. Init iativtagare härti ll var en tidigare guvernö r
i D anska Västindien, Walt hersdorff. En diligens anskaffades fr ån
U. S. A. och en annan t illverkades i D anmark. N är dessa båda vagnar
var förslitna upphörde t rafiken. Den 27 januari 1804 utfärdades en
dansk förordning om t ransportväsendet . » Vognmaendene» fick genom
denna förordning ord er att anskaffa bäde hel- och halvtäckt a vagna r
för befordran av resande. 1832 fanns det i Danmark ej mindre än 85
diligenser. Efter dett a å r utvecklades den danska diligenst rafiken än
mer. Kulmen nåddes i slutet av 1840-talet. 1846 befordrades 12 294
resanden med paketposter och 52 470 med personposter. 1847 var den
första danska järnvägslinjen färdig för t rafik. Och all t efter som järn-
vägslinjerna ökades i längd minskades diligenst rafiken. Den sista dan-
ska hästdiligensen, som slutade sin trafik 31 mars 1912, kan nu beskä-
das i post- och telegrafmuseet i Köbenhavn.

Från 1759 befordrades med hästar och vagnar paket och silvertackor
fr ån en gruva nära Kongsberg i N orge via K rist iania och genom Sverige
samt vidare till Köbenhavn, fr än 1770 togs även passagerare med. I en
norsk tidning för detta är annonserades, att vagnarna var »ikke bare
bekvemme for t ransport men endog commode for Passagerer, da disse
Vogne bliver med D aekkener over, hvori de i ondt Veirlig kunde sidde
Törre og Fraktgods ligge under god konsevation.» 1770 var avgiften för
en person, som reste st räckan K ristiania Köbenhavn, 13 riksdaler om
sommaren och 15 om vintern. 1788 hade 8 passagerare, 1789 30, 1790
39, 1791 50 och 1792 39 befordrats med »Den norske eksp resse» eller
»Sölvposten». Taxa för paket , som sändes med denna post, utgavs också
1788. Ibland följde stora summor med, vid et t till fälle 1812 ej mindre
än 1 000 000 riksdaler i sedlar . 1812 utfärdades fr ån svenskt håll förbud
för andra än danskar och norr män att följa med den norska passa-
gerare- och paketposten genom Sverige. Men dessa resanden fick ej av-
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vika frän huvudst räckan och ej heller göra läng re uppehäll pä nägon
plats, än som var nödvändigt för vila. Ganska mycket gods expediera-
des med denna norska post, en gång 1 600 pund kaffe och en annan
gång 50 lådor te. Tullen i H älsingborg stoppade ibland varor, som
skulle avgå till N orge. Eft er en del skr iverier kom de kvarhållna varor-
na som regel iväg. I juni 1813 upphörde denna t rafik . N ägon hästdil i-
genstra fik har senare ej förekommit i N orge.

Inom Finland har post och passagerare ej regelbundet befordrats med
hästäkdon.

H ästdiligenserna var till en början mycket obekväma. De vilade på
t räaxlar och var öppna med ostoppade säten utan ryggstöd. Då den
tidens vägar var i dåligt skick, måste det ha varit synnerl igen t rött samt
och besvärligt att färdas med dessa vagnar. Så småningom blev diligen-
serna bekvämare. De gjordes heltäckta och fick fjädrar samt dörrar på
båda sidor och stoppade mjuka säten med ryggstöd. Utrymmena utöka-
des betydligt och dett a förde med sig, att vagnarna blev tunga och
måste dragas av flera hästar, oft ast fyra men ibland sex. I regel styr-
des hästarna av en kusk eller post iljon , som satt på kuskbocken. Men
det förekom, att mannen på kuskbocken byttes ut mot en postiljon, som
red på en av de bakre hästarna i ett fyrspann och även på en av de
främsta i et t sexspann. I början av 1800-tal et ind elades i Frank ri ke,
England och Oster rike diligensut rymm ena i t re klasser, motsvarande
senare tiders t re klasser pä tägen. Främsta avdelningen i t reklassdiligen-
serna var under kusksätet . Mit t i vagnen var andra klass och bakerst
t redje. På flera av de stora diligensernas tak fanns också plats för passa-
gerare. Tyska diligenser fanns det på 1820-talet och även senare, vilka
kunde taga med upp till 12 passagerare.

Efter hand som diligensernas antal ökades, anlades fler och fler
värdshus utmed de vägar, som t rafikerades av dessa åkdon. Sin största
omf att ning nädde hästdiligenst rafiken i Europa under förr a hälft en av
1800-talet . Sedan inskränktes den efter hand som fler och fler järn-
vägar byggdes. Mot slutet av 1800-talet upphörde hästdiligenser nästan
helt att t rafikera vägarna. In på 1920-talet förekom dock sådan t rafik
på en och annan linje i Schweiz och Tyskland. De hästdragna passage-
raråkdonen har numera eft erföljare i bildiligenserna eller postbussarna,
och dessa och andra motordrivna äkdon har blivit svära konkurrenter
till jä rnvägarna, som därför tvingats upphöra med t rafik på den ena
linjen eft er den andra.
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Skildringar i romaner och memoarer ger oss begrepp om, hur det var
att färdas med gamla tiders postdiligenser. Den finske lit teratur- och
konsthistorikern Y rjö H im har givit ut et t int ressant arb ete, »Den gam-
la postvagnen och några av dess passagerare.» I detta omtalas, att den
fr anske k ritikern och förfat taren H ippoly te Taine (1828- 1893) i sin
roman »Etienne Mayran» livfullt skildrar en diligensfärd, som han gjor-
de som pojke. H an lyssnade »med ett slags bedövad häpnad till p iskor-
nas smällande, hjulens gnisslande och dånet mot stenläggningen. Vagns-
rutorna skallrade, hundarna skällde, gatpojkarna klängde sig upp i
vagnen bakom rotundan, tjänstflickorna skyndade ut till gärdsportar -
na, hela staden bet raktade avfärden. Konduktören blåste i sitt horn och
Et ienne som satt bredvid honom, st irrade på hans halsådror, som sväll-
de upp under blåsandet, och på hans kinder som blev allt rödare.»
- »Vagnen passerade med väldigt buller många sovande byar,
och husen höjde sig plötsligt, med sina låga slutt ande tak, likt betande
hjordar på ömse sidor om vägen och sågo ut som levande varelser, vilka
ryckts upp ur sin sömn.»

I Jörgen Bergsöe »Postvaesenets historie» är intagen en dansk dams
skildring av en diligensfärd på 1830-talet . Brottstycken av denna åter-

ges här.
»Med vilken glädje och vilken förundran erfor ej allmänheten i H er-

rans år 1834, att man för fr amtiden kunde komma f rän Köbenhavn
t ill Odense i stängd vagn, karet , utan att ha besvär med att få sit t pass
p ätecknat eller med att beställa biljett för passerandet av Store Bält .
Tänk ! Karet med en körhastighet av / s mi l per timme och med
blott en timmes uppehåll på var stat ion man hade att passera.

Att se den breda gula karo ssen med kupe framtill, stora lyktor, den
ståtl iga i högrött klädda kusken och de fyra hästarna svänga ut av
postgården på Köbmagergatan måste göra en dansk varm om hjärt at
och övert yga honom om att man följde med tiden.» »Vagnens
ytt re var imponerande, och gjorde man sedan bekantskap med vagnens
inre , fann man otaliga bek v ämligheter, som man tidigare icke haft en
aning om: matta på golvet , stoppade säten med fjädrar, remmar till att
vila armarna i och nät under taket för småsaker. De sex yttersta passa-
gerarn a, tva i kup en och fyra i vagnen, kunde dessutom genom de
stora spegelglasrutorna glädja sig över utsikten, et t nöje som däremot
var mycket inskränkt för de, som hade mittp latserna . Ogon-
blicket kom, dä postfu nktionären anvi sade var och en hans pl at s och
ropade kör. Så bläste postiljonen i sitt horn, smällde med sin långa
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piska över de fy ra hästarna och följd av fl era eller färre bivagnar,
som rymde de reslystna, vi lka ej kunde få p lats i kareten, körde den
ut p å gatan, varest alla veko åt sidan.

I Rosk ilde och öv riga städer, där det fanns postkontor, var det där-
emot et t längre uppehåll. Brevposten blev avlevererad, där kom utvila-
de hästa r, och om det var nödvändigt anskaffades nya bivagn a r. Passa-
gerarna, även i den genomgående stora postk areten, stego därför nästan
allt id ut och intogo förfr iskningar i den sä kallade postgä rden, som för-
band det kungliga postkontoret med et t p rivilegierat gästgiveri. D et var
ej ovanligt , att den kunglige postmästaren själv, understödd av en så
kallad Litsenb roder, satt e stegar t ill vagnarna och hjälpte de resande ut.
T y fastän diligensen hade fotsteg, som en annan karet , var det dock en
ganska vansklig sak at t komm a ned f rän kupen .»

En d rast isk skildring av en diligensfärd ger den berömde och vida
kände dans ke förfat taren Sören K irke gaard (1833- 1855) i »Gjen-
tagelser». H an hade rest med båt frän Köbenhavn t ill Stra lsun d och
därifrån med diligens först t ill H amburg och sedan t ill Berl in . O rn
landsvägsfä rden sk rev han.

»Bland de lärda råder det skilda meningar, om v ilken p lats som är
bekvämast i en postdiligens. För ra gången hade jag y t terp lats fr am-
länges inne i vagnen (som av många hålls för en verklig vinst) och blev
då under loppet av 36 t immar så hopskakad med mina i sanning när-
maste, så hopknådad med dem till en enda stor k ropp , at t jag när vi
kom till H amburg varken v isste, v ilket ben som var mit t eller var jag
hade mit t förständ. För at t ätminstone bl i en lem pa en nägot mindre
k ropp tog jag denna gång (fr ån H ambur g t ill Berl in) p lats i den lilla
kupen. D et var en förändring. Likaledes upp repades al lt . Posti ljonen
bläste, jag slöt mina ögon, hängav mig ä t fört viv lan och tänk te som
jag i dylika situat ioner brukade tänka : Gud vet om du håller ut , om
du verkligen kommer till Berl in och om du någonsin blir en enskild
människa mer, eller om du märkt med et t outp lånligt minne av at t du
ä r en lem på en större k ropp . Men så kom jag t ill Berlin .»

D enna skildring är överd riven och galghumorist isk . Men nägon san-
ning ligger säkert däri. D en förut omtalade J. M . Bergman blev, efter
vad han skild rat , fr uktansvärt omskakad under en färd 1825 med dili-
gens t ill Bremen, men imponerad blev han i F rankfurt am Main, där
han såg ej mindre än 36 vagnar v id posthuset . O m livet v id och i dessa
vagnar sk river han följande. »H errar och damer t rängs här mellan
hästar, posti ljoner och paket , man hör sk rik på fl era sp räk, posth orn ,
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svordomar, ömma avsked, gnäggande hästa r och inom några minuter
ä r hela säll skapet upplöst, var och en rullar mot motsat ta ändan av
vä rlden, v ilken bild av det mänskliga livet. »

Flera tyska skalder har besjungit diligensfärder och de hornblåsande
p osti ljonerna . H einri ch H eine (1797- 1856) sk rev, sedan han under et t
uppehåll i en diligensfärd t räffat en p rins, följande.

»Eine grosse Landstrass ist un s're Erd' ,
Wir Menschen sind Passagiere;
man rennet und jaget, zu Fuss und zu P ferd,
Wir Luufer oder Couri ere.

Man fährt sich voruber, man n icket man gri sst
mit dem Taschent uch aus der K arosse;
man hätt e sich gerne geherzt und geki sst,
Doch jagen von hinnen die Rosse.

K aum tra fen wir uns auf derselben Station
H erzliebster P rinz Alexander,
D a bläst schon zur Abfahrt der Postil lon,
Und bläst uns schon auseinander. »

N är människor i vå r t id läser H eines dikt tycker de nog, att talet om
a tt jaga iväg med diligens låter löjligt , då man med sådana åkdon kunde
till ryggalägga högst en mil på en t imme. Med t anke på vår t ids tåg och
b ila r, för att ej tala om luftens fa rkoster, kan man säga at t all t ä r rela-
t1v t .

D en österrikiske diktaren Lenau, vars versstycken mest gå r i moll , har
i »Das Posthorn» skild rat en di ligensfärd. N ägra verser av denna dikt
å terges här.

»Ferne , leise hör ich don
Eines Posthorns K länge,
Plötzlich w ird mir um das H erz
N un noch eins so enge.

Töne, Wandermel odie,
D urch die öden St rassen ;
Wie so leicht einander doch
Menschen sich verlassen ;
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Lustigt rollt der Wagen fort
Ueber Stein und Brucken ;
Stand nicht wer an seinem Schlag
Mit verweinten Blicken?

Mag er stehn ! die Thräne kann
N iche die Rosse halten ;
Mag der rauhe Geisselschwung
Ihm die Seele spalten !

Schon verhallt des H ornes Klang
Ferne meinem Lauschen,
Und ich höre wieder nur
H ier das Bächlein rauchen.»

H elt andra och lättare toner ljuder i den fr anske skalden Antoine
Desaugiers (1772- 1827) långa dikt »Tableau de Paris a cinq heures du
ma tin», ur vilken två verser här anföres.

»Quand vers Cyt here
Le solita ire
Avec mystere
Dirige ses pas,
La diligence,
Part pour Mayence,
Bordeaux, Florence,
Ou les Pays Bas.

'Adieu done, mon pere,
Adieu done, mon f rere,
Adieu donc mere,
Adieu mes petits' .
Les chevaux henn issent,
Les fouets retentissent ,
Les vit res f remissent -
Le voila part is.»
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Skalden har inspirerats av stojet och stimmet k ring diligenser, som
avgick f rän Paris redan frän kl 5 pa morgonen.

N u är stämningen fr ån gångna t iders diligenser bort a, en stämning
som den tidens människor kunde uppleva, t rots de stora besvärligheter,
som då ofta var förenade med resor. N u är det snabbheten, som får er-
sätta stämningar, men något av dett a har man dock på en del håll, t . ex.
i Schweiz, sökt hålla kvar genom att låta postbussarnas signalhorn ljuda
likt de melodier som hästdiligensernas postiljoner bläste.
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