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för persontrafik. Proven ådagalade till fullo bilens lämplighet för sagda ändamål”. En
chau:ör behövde anställas. Om det kan man
läsa i styrelseprotokollet från den 19 december 1920:
Då styrelsen fann det vara av den största
betydelse att erhålla en körvan chau:ör, som
tillika var känd som en nykter och skötsam
person beslöts enhälligt att herr Milberg skulle anställas som föreningens chau:ör. Folke
Milberg hade tidigare varit chau:ör vid mejeriet i Västerfärnebo. Till att upprätta kontrakt
med honom valdes direktör N W Törnell och
skohandlare Albert Lundin. Vid sammanträdet söndagen den 23 januari 1921 var representanter för W.E. Erikssons modellsnickeri
och smidesfirman Falk och Ramqvist närvarande. De förevisades en ritning till karossen
å föreningens bil.

Kommunikationerna

Så är då början gjord till bättre kommunikationer till Färnebo, varom förslag oupphörligt framkommit alltsedan stambanan byggdes
för 50 år sedan. Bland de många förslagen
om dennas riktning upptog ett dess dragande
genom Färnebo till Krylbo. Däremot uppgives sockenmännen hava kraftigt protesterat,
en åtgärd, för vilken de nu ej precis kunna
prisas.
Bilen gjorde idag sin första ordinarie tur
hit till Sala och medförde 12 passagerare. På
Sätraskogen drabbades den av ett litet missöde. Karosseriets golv synes ha legat för nära
förgasaren till motorn med påföljd att golvet
fattade eld. Det lyckades dock släcka densamma med snö och mossa och åtgärder vidtogs
för att förebygga flera dylika missöden, varefter färden gick lyckligt och väl.

Den första ordinarie turen skedde onsdagen den 6 april 1920. Vad som då hände
skildrades i Sala Allehanda:
Bilförbindelsen Sala - Färnebo är nu igång.
Färnebobilen utsattes för ett eldsvådetillbud
på sin första resa. Bilomnibussen är nu kommen. I lördags e. m. provkördes den en tur till
Sala, vägen förbi Sätra Brunn, vartill åtgick
ej fullt en och en halv timme. Den var då
lastad med ej mindre än 16 personer; egentligen är den avsedd för 11. Fordonet utgöres
av en Ford lastbil vilken monterats som täckt
vurst eller droska. Arbetet har utförts å W. E.
Erikssons modellverkstad i Västerås.
Priset uppgår i sin helhet till nära 8.000
kr. varav monteringen ensamt kostar 2.500
kr. Bilen vitsordas vara mycket välgjord. Idag
börjar regelbunden trafik med avgång från V.
Färnebo kl. 6 f. m. och åter från Sala kl. 11 f.
m. och med avgång från Sala kl. 6 e. m. Sådana turer beräknas för varje onsdag och lördag.
Skjuts beställes hos konsumtionsa:ären vid
kyrkan, tel. 16.
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Den första Färnbobussen från 1921 utanför
Stadsparken i Sala. Det rådde vänstertrafik,
men det förefaller som bussen körs nästan mitt
i vägen. Foto i privat ägo.

Reportern i Sala Allehanda har i artikeln
förväxlat förgasaren och avgasröret. Detta
hade med avsikt letts nära golvet för att ge
värme åt passagerarna. Att busstrafiken var
en stor begivenhet i orten förstår man av en
vers i Sala Allehanda den 6 april nästa år:
När vägen nu har blivit jämn och hård
då sätter Färneborna in sin Ford
som lätt och ledigt skubbar
och tager lass på upp till 16 gubbar.
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Biljettpriset enkel tur från Västerfärnebo
till Sala var tre kronor. I december 1921 infördes tur- och returbiljetter. En sådan biljett
kostade 5 kronor.
Den första bussen saknade sidofönster i
passagerardelen och var helt öppen baktill.
Bussen saknade också stötdämpare. Resenärerna var därför vanligen gråa av damm
och tämligen mörbultade vid framkomsten
till Sala. Konkurrensen från en annan busslinje under somrarna och en ny busslinje
Karbenning - Salbohed - Sala ledde till att
man snart tvingades bygga om bussen samt
förse den med sidofönster. Priset sänktes
även på biljetterna. Vintertiden var besvärlig
med bristande snöplogning, som ledde till att
bussturer ibland måste ställas in. Vid denna
tidpunkt sköttes snöröjningen med hästdragna träplogar på de vägavsnitt som byarna
eller gårdarna svarade för.
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Den andra Färnbobussen som inköptes var en
Scania-Vabis 3743, årsmodell 1924, med en fyrcylindrig motor. Bromsarna var mekaniska och
verkade på kardanstången. Karossen var tillverkad av W. E. Ericsson Modellverkstad i Tillberga. Foto i privat ägo.

År 1926 började föreningen också köra
postturer, men konkurrensen hade hårdnat
så man tvingades återigen sänka biljettpriserna. En enkel biljett Västerfärnebo - Sala
kostade därefter 1,75 kronor och en returbiljett 2,75 kronor.
Den rutin som tillämpades vid betalning
för resan med en Färnbobuss var att biljetten
löstes vid avstigning. För övriga bussbolag
var det alltid vid påstigning som passagerarna betalade och erhöll en biljett för resan.

Den första bussen med ombyggt passagerarutrymme, ” nu med glas i fönstren”. Denna nyare
modell saknade dock stötdämpare. Foto i privat
ägo

Trots problemen i starten gick föreningen ekonomiskt bra. Föreningen hade råd att
köpa in de konkurrerande linjerna och fler
bussar anska:ades. 1924 köptes den andra
bussen in, det var en buss av märket ScaniaVabis.

Under 1926 inköptes ytterligare en Scania-Vabis
3755 buss med fyrcylindrig 60 hk förgasarmotor. Växellådan var osynkroniserad och 4 växlad. Karossen tillverkad av W. E. Ericssons Modellverkstad i Tillberga. Foto i privat ägo.

Antalet bussar ökade och de goda erfarenheter man erhållit med Scania-Vabis gjorde
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att man under 1926 köpte in ytterligare en
buss av detta fabrikat. Föreningens garage
utvidgades 1927 och hade nu plats för fyra
bussar.
Ett svenskt fabrikat av lastbilar och busschassier som många företag hade goda erfarenheter av var Tidaholm. Tillverkningen
startade redan 1903 vid Tidaholms Bruk AB
men den egentliga serietillverkningen inleddes 1923. I slutet av 1920-talet hade Tidaholm många kunder inom bussbranschen.
Svenska Arméns första bil var en Tidaholmare och fyra personbilar tillverkades. Redan
1931 tillverkades treaxliga lastbilar och bussar. I sortimentet fanns även traktorer. Stockholms Spårvägar köpte flera 3-axliga bussar
vilka ansågs mycket snabba.
Volvo etablerade biltillverkning i Göteborg först 1927 och levererade de första
busschassierna i början av 1930-talet. Volvos
lastbilstillverkning växte snabbt och deras årsproduktion var vid denna tidpunkt 5 gånger
större än Scania-Vabis och Tidaholms tillsammans.

Färnbobuss av fabrikat Tidaholm, T 6053 med
6-cylindrig motor på 65 hk med förgasare. Mekaniska 4 hjulsbromsar. Plats för 28 passagerare. Karossen tillverkad av W. E Ericssons Modellverkstad i Tillberga. Årsmodell 1929. Foto i
privat ägo.

1930-talet: Biltrafikföreningen var mycket
nöjd med den första Tidaholmsbussen var260
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för man inköpte ytterligare ett busschassi år
1931. Denna buss var den första Färnbobussen med en kaross från Hägglund & Söner i
Örnsköldsvik.
I sammanhanget bör nämnas att bilfabriken Thule i Köping var den fjärde fabriken i Sverige som tillverkade lastbilar
och busschassin. Verksamheten inleddes i
blygsam skala 1936 i Köping. Man baserade tillverkningen på färdiga komponenter
från främst USA och man importerade även
en färdig lastbil med 3-axligt chassi. Under
andra världskriget blev det allt svårare att
importera komponenter från andra tillverkare. Efter några år flyttades tillverkningen
till Söderhamn där verksamheten lades ned
redan 1941. Endast sju chassin tillverkades.
Dessa lastbilar hade en frambyggd hytt
bland annat lastbilen hos Säters Elektriska
Kvarn som tillverkades av samma karosseriföretag i Uppsala som även tillverkade några
karosser till Färnbobussar med Scania-Vabis
chassi.

Lastbilen Thule som tillverkades i Köping
från 1937. Årsmodell 1939. Försedd med 6cylindrig motor på 115 hk med förgasare och
5 växlad osynkroniserad växellåda. Hytten
tillverkad av ett karosseriföretag i Uppsala
som även tillverkade några karosser till Färnbobussar i början av 1940-talet. Foto i privat
ägo.

Under 1929 lyckades man få ett avtal om
att ta över trafiken under brunnssäsongen
vid Sätra Brunn. Det gjorde det nödvändigt

