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Färnbobussarna uppställda på kyrktorget vid Västerfärnebo kyrka i slutet av 1930- talet. Bussen
till vänster en Chevrolet, årsmodell 1937, för 27 passagerare. De tre bussarna längst till höger är
av fabrikat Scania-Vabis med karosser från Hägglund & Söner. En av dessa bussar var försedd
med gul postlåda och kallades för postbussen. Chau:örerna är från vänster; Erik Lundin, Sven
Johansson, Ivar Irholm i hatt, Manne Hassel, Gösta Eklund, Sigurd Törnros, Albin Wretman,
Gunnar Eklund och Knut Malmqvist. Foto i privat ägo.

1940- och 1950-talet: Ganska snart efter
krigsutbrottet blev bensinbristen total. Det
blev därför nödvändigt att övergå till gengas.
Föreningen hade redan under 1933 -1934
prövat gengas på en av sina bussar. Detta
aggregatet renoverades nu och monterades
på samma buss som tidigare. Vid slutet av
1940 hade ytterligare 9 bussar och en av
lastbilarna försetts med gengasaggregat. För

att inte behöva göra för stora ingrepp på
bussarna eller belasta dessa placerades de
flesta gengasaggregaten på en släpkärra efter
bussen. Träkolen köptes till en början från
Västanfors, men under hösten och vintern
1940 kunde tillräckligt med kol köpas från
traktens skogsägare. Föreningen lät också kola ett par egna milor. I april 1941 anställdes
en egen kolare på heltid.
Kolmila i Berg, Västerbo, Västerfärnebo år 1944. Kolmilan producerade
träkol till Västerfärnebo Biltrafikförenings gengasdrivna bussar. Studiebesök av elever från Vangsbroskolan, lärarinnorna Olga Svensson (tv)
och Signe Persson (th). Kolningen
var ett farligt arbete då kolaren måste gå uppe på milan för att se till
att stybben förblev tät så att milan
inte började brinna med öppen låga.
Denna ständiga passning gav inte
mycket tid för sömn under de dygn
kolningen pågick. Foto i privat ägo.
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U 3073, som för ett år sedan överfördes till
beredskapsregistret. Styrelsen beslöt att söka
avveckla föreningens egen kolning inom det
närmaste halvåret.

En faktura från Oskar Eklunds Cykel- & Bilverkstad avseende utförda verkstadsarbeten
under 1941 till Västerfärnebo Biltrafikförening. Arkivmaterial, Västmanlands Lokaltrafik.

I vissa fall behövde även Biltrafikföreningen få verkstadsarbeten utförda och på nära håll fanns Oskar Eklunds Cykel- & Bilverkstad. Den vitkalkade verkstadsbygganden
finns fortfarande kvar inte långt från det
gamla mejeriet i Västerfärnebo.
Vid denna tid hade chau:örerna börjat
bli inkallade till militärtjänstgöring och bussar rekvirerades av staten, bland annat till
flygflottiljen i Västerås. Dessutom blev det
nästan omöjligt att få tag i gummidäck och
slangar. Men antalet passagerare och godstransporter bara ökade. Nästan all annan
fordonstrafik låg ju nere. Nya bussar fanns
inte att få, men föreningen köpte begagnade busschassin och lät Hägglund & Söner i
Örnsköldsvik bygga karosser på dessa.
Fredsslutet 1945 innebar för föreningen
ett långsamt återgående till normala förhållanden. I styrelseprotokollet för den 15 oktober 1945 kan man läsa:
Med anledning av de ökade möjligheterna
att erhålla flytande bränsle beslöt styrelsen
låta ombygga föreningens Chevroletomnibuss

År 1948 började Biltrafikföreningen utföra skolskjutsar i Västerfärnebo och Haraker.
Inkomsterna ökade kraftigt under året. Bruttoöverskottet blev hela 88.000 kronor. Av
detta gick 77.000 kronor till avskrivningar
på vagnparken. Men de gyllene tiderna för
biltrafikföreningen skulle inte bestå. Ett par
år in på 1950-talet gick bussarna relativt fullsatta, men i och med att levnadsstandarden
ökade blev antalet privatbilar flera och antalet busspassagerare allt färre. Det blev allt
svårare för föreningen att få kompensation
för löneökningar, stigande priser och ökade
skatter. Eftersom föreningen under de goda
inkomståren på 1940-talet hållit relativt sett
mycket låga priser, kunde man inte höja dem
alltför snabbt och de var länge lägre än på
de flesta andra jämförbara busslinjer.

Västerfärnebo Biltrafikförenings logotype, som
togs fram på 1950-talet. Västerfärnebo sockensigill syns i i mitten på märket. Logotypen kom
enbart att användas som chau:örernas mössmärke. Företagslogon på bussarnas långsidor, som
hade två olika utföranden, såg annorlunda ut.
Foto i privat ägo.

Bussarnas roll för resandet och transport
av varor på landsbygden var av stor betydelse innan privatbilismen tog över under
1950- och 60-talen. Fiskartorget eller allmänt
kallat busstorget i Sala var lantsortsbussarnas
hållplats i staden.
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