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Förord 

Att skriva en avhandling på deltid och som ett eget projekt är tidsödande och 
att källmaterialet var svåråtkomligt underlättade inte heller arbetet. Därför vill 
jag rikta mitt första tack till Harald Norberg och övriga på juridiska enheten vid 
länsstyrelsen i Västerbottens län för ert vänliga bemötande och assistans de 
perioder jag haft min arbetsplats hos er samt till Samuel Ådén och övrig 
personal som varit mig behjälpliga i mitt sökande efter information. 

Så ett tack till docent Jörgen Björklund som antog mig som doktorand vid 
institutionen för ekonomisk historia samt ett tack till deltagarna på 
doktorandseminarierna. Det största tacket riktar jag till universitetslektor Sven 
Gaunitz som läst, diskuterat och kommenterat min text i de olika versionerna. 
Det har inte alltid varit lätt att förstå varann, men det har tillfört arbetet 
vederhäftig information och fört arbetet framåt. Därutöver har han rättat och 
påpekat de rent språkliga formuleringarna i min svenska och nu har arbetet 
kommit till ett avslut. Så ett tack till professor Olle Krantz som inspirerat mitt 
arbete genom värdefulla sakkunskaper och kommentarer. 
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Bild nr 1. AC 1002, inregistrerad 1922. Ägare Ernst Eriksson, Skellefteå 
Källa: Erik Degermans fotosamling, Västerbottens museum, Umeå 

I INLEDNING 

Buss är i våra dagar ett transportmedel, som alla känner till och har prövat på. 
Den motordrivna bussen, eller Omnibussen, introducerades vid tiden för första 
världskriget av personer som ville etablera nya företag för persontransporter på 
en som det tycktes växande marknad. Den tidens bussar såg annorlunda ut än 
våra, och både fordonen och själva trafiken har utvecklats av en stor grupp lo
kalt förankrade företagare. Denna avhandling vill spegla företagarnas roll vid 
starten och utvecklingen av den yrkesmässiga linjebundna persontrafiken med 
motorfordon i Västerbotten och dess koppling bakåt mot skjutsentreprenad-
väsendet. Den vill också jämföra trafikutvecklingen i Västerbotten med trafik
utvecklingen i Sverige som helhet och ge en bild av det samhälle i vilket dessa 
företagare startade sin verksamhet. 

I Västerbotten liksom i Stockholm började busstrafiken med hästdragna for
don1. När riksdagen 1906 diskuterade de tekniska kraven på motorfordon och 
högsta tillåtna hastighet sades det att: 

1 Riksd agens skrivelse 1906:179 
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"stora delar af vårt land komma helt säkert att under l ång tid fortfarande vara 
främmande för automobiltrafik och en allmän föreskrift om anvisningar å taflor för 
denna synes vid sådant förhållande opåka llad och föranleder afsevärda onödiga 
kostnader för det allmänna".2 

Riksdagsmännen hade tydligen inte kännedom om att automobiler redan fanns i 
både Västerbotten och Lappland och att en ansökan om linjetrafik redan 1901 
skickats från Skellefteå till Kungl. Maj:t. Det var vaktmästaren och 
föreståndaren för kronohäktet i staden C. H. E. Bäckström som skrev till kungs 
med den föga blygsamma anhållan att han eller hans arvingar från 1902 års 
början till 1926 års slut skulle få rätten till regelbunden automobiltrafik för 
fortskaffande "af resande och gods å följande landswägar inom Westerbotten 
nämligen Skellefteå - Jörn, Skellefteå - Bastuträsk och Skellefteå - Burträsk -
Åsträsk och ytterligare en rad sträckor" både i norra och södra länsdelen med 
inriktning mot den nyligen byggda järnvägen genom övre Norrland.3 Huruvida 
trafik kom till stånd är ej känt.4 

När man studerar företagarnas beslutsfattande och olika myndigheters ageran
de i en förgången tid är det värt att ha i minnet att de inte kunde känna till vad 
som skulle bli resultatet av deras åtgärder. Människans perspektiv bakåt och 
framåt är kort och det är lätt att ha åsikter om beslutsfattarnas förmåga att följa 
med den tekniska utvecklingen och fatta de rätta besluten. Helge Berglund 
skrev så här: 

"En återblick på gångna tiders strävanden att genom författningsbestämmelser 
reglera utvecklingen på det ena eller det andra området av det ekonomiska livet 
fyller ofta betraktaren med en stark känsla av överlägsenhet, något blandad med 
medlidande. Placerad som han tycker sig vara på höjden av vetande och erfarenhet, 
och glömsk av att hans egen ståndpunkt efter endast några år skall an ses lika 
efterbliven som alla de andra föregående, ser han ut över en tidrymd, där gångna 
tiders dekret i detta syfte - såframt de icke redan helt förgätits - teckna sig som 
valhänta, mer eller mindre välmenta försök att i lags tiftningens bojor binda ett 
skeende som, så långt historien lär, aldrig låtit sig på sådant sätt hejdas i sitt 
oemotståndliga framåtskridande".5 

2 ibid. 
3 Marklund Göran, Marklund Hans, (1985) Snallarvägen, om vägar, färder och frakter i 

gränstrakterna mellan Västerbotten och Norrbotten. Norrbottens Museum, Luleå 
4 Sondottern Stina Bäckström, Skellefteå säger vid samtal att 1913 då de flyttade från 

farfars gård fanns ingen bil på gården. Men häktets hästar brukade tränas att möta 
bilar genom att bilar fick köra in på ängen där hästarna betade, (samtal 951211) 

5 Berglund H, (1938) Linjetrafik med automobiler i svensk lagstiftning Omnibustrafiken 
och linjetrafiken med lastbilar i S verige. Del 1. Sto ckholm, sid 61. 
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Den första yrkestrafikansökan för persontrafik som inlämnades till länsstyrel
sen i Västerbotten sedan lagen om motorfordonstrafik lagfästs 1906 kom från 
en person vid namn Ossian Bergström. Troligen var det samma person som var 
den förste trafikbilägaren i Västernorrland.6 Västerbottningama själva var 
emellertid inte sena att anamma den nya tekniken. De första regelbundna lin
jerna för personbefordran utfördes med personbilar på upp till 5 passagerare. 
De första bussarna i yrkestrafik enligt länsstyrelsen i Västerbottens läns diari-
um inköptes år 1922 av fin Hildur Eriksson och handelsresande Ernst H Eriks
son i Skellefteå. Många män men även enstaka kvinnor prövade lyckan att 
tjäna sitt uppehälle genom att bli egna företagare inom persontransportbransch
en. En del lyckades och andra lyckades mindre bra. 

1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna avhandling är att lyfta fram personerna bakom etableringarna 
av de många busstrafikföretagen i Västerbotten under perioden 1900 - 1940 
samt undersöka företagarnas kontakter med det omgivande samhället i buss
trafikens funktion som både transportör och tjänsteservicesäljare samt deras 
funktion som pådrivare på infrastrukturutvecklingen, speciellt i fråga om vägar 
och broar. 

I avhandlingen behandlas linjetrafiken för persontransporter med bil och buss 
och hur den etablerades i Västerbottens län, från sekelskiftet 1900 och fram till 
andra världskriget. Arbetet har koncentrerats på att ge en totalbild av företags-
och företagarpopulationen för linjenätets utveckling. Det är alltså en fallstudie 
av ett glest bebyggt län med stora avstånd och som det skall visas statt i snabb 
ekonomisk utveckling. 

Kulturgeografen, Sven Godlund, framhöll i sin avhandling, Busstrafikens fram
växt och funktion i de urbana influensfälten,1 att det var från tätorterna som 
linjetrafiken spreds. Jag vill undersöka om detta stämmer i Västerbottens län 
eller om det tvärtom var så att det var från byarna som initiativet togs till 
etableringen av de regelbundna automobiltransporterna för personer och gods. 

Hur förhöll sig busstrafiken till lagstiftarna? Var den pådrivande eller var buss

6 Nielsen Harald och Falck Böije, (1938) Omnibusstrafiken och linjetrafiken med lastbilar 
i Sver ige, sid 31. 

7 Godlund Sven, (1954) Busstrafikens Framväxt och funktion i d e urbana influensfälten, 
Lund. 
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ägarna efterföljare? Ytterligare en faktor som kommer att undersökas är sam
hällssituationen i Västerbotten vid tiden för busstrafiketableringarna under 
1920- och 30-talen. Hur såg det samhälle ut som initiativtagarna levde i när de 
tog initiativ till och startade linjetrafikföretag i samband med eller strax efter 
första världskriget? 

I vilken takt utvecklades industrin i länet och därmed antalet personer med fast 
kontant lön som direkt kunde avspegla sig i större efterfrågan på varor och 
tjänster i en utsträckning som inte tidigare bönder och jordbruksarbetare haft 
resurser att efterfråga. Förhållandet mellan utvecklingen av hushållens kontanta 
inkomster och reallöneutvecklingen är ett sätt att mäta dessa förändringar. Att 
mäta realinkomstens förändring per capita ger en viss, om än något osäker bild 
av utvecklingen. Realinkomstförändringen kan dock ge en bild av konjunktur
utvecklingen lokalt och regionalt inom länet samt länsövergripande. 

Vilken funktion kom busslinjerna att fylla i marknadsekonomin och vad betyd
de det för byarnas befolkning när regelbundna busstransporter började erbjudas 
och de utan förhandsbeställning kunde använda sig av deras tjänster i linjetra
fiken? Hur använde befolkningen den nya friheten att resa till närmaste tätort 
eller snabbt fa varor levererade därifrån? Vad betydde det för butiksägarna att 
de kunde rekvirera varor och fa leveranser på regelbundna tider och dagar i 
stället för som tidigare mycket sporadiskt? 

En hypotes är att bussägarna hade en viktig funktion som pådrivare för att få 
bättre vägar och broar som skulle klara fordon med högre axeltryck än hästfor
donen. En gemensam faktor för alla inom automobiltrafiken var behovet av 
bärkraftiga vägar på land och för fordon användbara broar eller färjor över 
vattendrag. 

Fick de tidigare persontransportutövarna inom skjutsväsendet någon betydelse 
i det nya transportväsendet, och var de tidigare entreprenörerna inom skjutsvä
sendet med häst flexibla nog att anamma den nya tekniken inom transportom
rådet och byta ut hästen mot automobilen? Vilka personer låg bakom etable-
ringen av linjetrafiken i Västerbotten? Kom de direkt från jord- och skogsarbe
te eller hade de erfarenhet från handel och industri när de etablerade sig som 
egna företagare i automobilbranschen? 

Jag har delat in länet i tre regioner, region nord, region syd och region Lapp
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land och vill se om det finns någon gemensam bakgrund för initiativtagarna 
inom de olika regionerna. 

Vilka krav ställde myndigheterna på utövarna för att koncession för linjetrafik 
skulle beviljas och under hur lång tid förblev dessa trafikutövare i oförändrad 
omfattning? Fanns ambitionen hos företagarna att utöka trafiken till fler än en 
linje under trafikens etableringsdecennier? 

Det stora utvecklingsblocket, bilismen, kom att påverka hela samhället. Bl.a. 
övergick postverket till att transportera post med bil och buss i stället för med 
hästar. Av den anledningen tog postverkets generaldirektör Julius Juhlin initia
tiv till att Kungliga Postverkets Diligenstrafik startade. Under samma tid som 
bilismen utvecklades i länet byggdes Inlandsbanan och då är frågan om dess 
stationsorter även skapade nya stationsorter för den linjebundna landsvägstra
fiken i närområdet. Inom utvecklingsblocket bilismen där busstrafiken är en 
pusselbit bildades ett antal organisationer vilka kommer att övergripande be
handlas. Slutligen kommer en utblick att göras över fjällkedjan mot den norska 
busstrafiken och dess utveckling. 

2. Teorier och grundläggande begrepp 
Företag, företagande och företagens uthållighet i tid har diskuterats av många 
forskare. Det finns också omfattande studier av företagandets geografiska lo
kalisering eller dess funktion inom en specifik bransch exempelvis kommuni
kationerna och företagandet inom trafikbranschen. I fråga om kommunikation
ernas samhällspåverkan betonade Joseph Schumpeter samfärdselns stora bety
delse. Även Adam Smith betonade kommunikationernas roll i den allmänna 
ekonomiska utvecklingen och beskrev hur goda kommunikationer kunde ut
jämna regionala olikheter.8 

a/ Teorier om företagare och foretag 
En svensk introduktion till den långvariga diskussionen om tillämpningen av 
teorier i företagshistorisk forskning ges i uppsalapublikationen Teorier och 
teoretisk tillämpning i företagshistorisk forskning,9 Kersti Ullenhag framhåller 

8 Schumpeter J A, ( 1939) A theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist 
process. New York, sid 341 ff 

9 Lindgren Håkan Red. och Ullenhag Kersti, (1985) Teorier och teoretisk tillämpning i 
företagshistorisk forskning, Uppsala papers in economic history, Basic reading 
No 1 1 985 
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teoretisk tillämpning i företagshistorisk forskning,9 Kersti Ullenhag 
framhåller under rubrikerna "Delen och helheten som varandras komplement i 
ekonomisk historisk forskning" och "Företagsforskning och förnyelse"10 att i 
delundersökningar av branscher har företagsnivån sin naturliga del och att 
branschen utgör en del av marknaden. Kersti Ullenhag noterar Sven Lindqvists 
devis "gräv där du står" och konstaterar att det krävs en nyorientering i 
forskningen. Som historiker ger hon Lindqvist en eloge för hans plädering för 
historisk forskning av vardagslivet och instämmer i kravet på en mer fördjupad 
och breddad forskning avseende arbetarnas insatser och förändrade villkor 
samt arbetets avkastning. Att den forskningen kan berikas genom ett ökat 
erfarenhetsutbyte mellan forskarna och arbetslivets män förefaller också 
mycket sannolikt.11 Men Ullenhag konstaterar även att genom 
entreprenörernas förmåga att se nya kombinationer och bli nyskapare av 
produkter och verksamheter är trots allt industrins historia ändå till största 
delen "direktörernas historia". Hon pekar också på att Lindqvist m.fl. ser det 
legitimt att studera bonden = företagaren men företagaren = industriledaren har 
inte samma värde.12 En svårighet vid forskning på mikronivå är frågan om 
företagens representativitet för branschen, men Ullenhag menar att det ändå ur 
tillgängliga monografier bör vara möjligt att finna generella utvecklingslinjer. 

Hon tar vidare upp Schumpeter och pekar på att sambandet mellan företags
beteende och konjunkturutveckling utgör kärnan i dennes teori. Där ser 
Schumpeter entreprenören som den som skapar det nya och för den ekonomi
ska utvecklingen framåt. "Man är entreprenör i kraft av en funktion och under 
den period, när man förverkligar funktionen - när man kanaliserar produktionen 
i ny riktning. Entreprenören kan samtidigt vara uppfinnare och/eller kapitalist 
men det ligger inte i sakens natur."13 Ullenhag menar ytterligare att entrepre
nören också kan vara en småföretagare, som inför en nyhet i en region eller på 
en lokal marknad där den tidigare varit okänd. Hon hänvisar till ett uppmärk
sammat resultat i Erik Dahméns studie om mellankrigstiden industriföretag där 
80% av de nya företagen hade arbetare eller likställda som upphovsmän. 

9 Lindgren Håkan Red. och Ullenhag Kersti, (1985) Teorier och teoretisk tillämpning i 
företagshistorisk forskning, Uppsala papers in economic history, Basic reading 
No 1 1 985 

10 ibid sid 55 
11 ibid s id 55 
12 ibid sid 57 not 10 
13 ibid s id 57 
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och högst betydande arbetsinsatser som de flesta nya företag kom till stånd 
vilka ibland fått benämningen "levebrödsföretag". Företagen förblev ofta små 
och företagaren förblev arbetare och för att se helheten i utvecklingen bör en 
fortsatt forskning om småföretagens villkor och betydelse ske samt en analys 
om den institutionella ramen med lagstiftning, institutioner och ekonomisk po
litik inom vilken företagen agerar.14 

I den tradition som utgår från Veblen, Schumpeter och Åkerman och som 
Dahmén anslutit sig till och vidareutvecklat ses företagarna som drivande kraft 
i den ekonomiska utvecklingen till skillnad från andra, förutsättningsskapande 
krafter av makrokaraktär.15 Den industriella omvandlingen kan kortfattat ut
tryckas som en kamp mellan gamla och nya verksamheter som medför en för
ändring och i den spelar både teknisk utveckling som företagarverksamhet 
som tillkomsten av nya produkter och avvecklingen av gamla en viktig roll.16 

Det är marknadsmekanismerna som binder ihop mikroenheterna och makro-
enheterna. I företagsutvecklingen är det inte enbart ingenjörskonsten som styr 
utvecklingen utan i minst lika hög grad vardagsrationaliseringarna. Men mikro
analysen måste ses i ljuset av makronivån. 

Ett antal försök har gjorts att slå broar mellan mikro och makro genom någon 
form av helhetsteori och ett viktigt bidrag i denna diskussion har gjorts av 
Johan Åkerman i hans särskiljande av "kalkylmodell" och "kausalanalys". 
Kalkylmodellen är ett rent teoretiskt hjälpmedel och implicit eller explicit kon
struerat med tanke på att vägleda ekonomisk politik. Den utgår från makro-
perspektivet och går inte ner till lägre aggregationsnivåer. Däremot är kausal-
analysen inte ett instrument för ekonomisk politik utan för en sannolikhetsbe
dömning av det faktiska förloppet. Empirin innehåller en stor mängd informa
tion från statistik och ekonometrisk analys på olika nivåer till mikrobaserade 
studier med i traditionell mening en historisk forskningsmetod. På grundval av 

14 ibid sid 59 ff. 
Dahmén Erik, (1950) Svensk industriell företagarverksamhet, Kausalanalys av den 

industriella utvecklingen 1919 - 1939, Lund, sid 9. 
16 Lindgren, Ullenhag, (1985) sid 9. 
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en sådan kausalanalys kan man få grepp om en industriell omvandling och om 
förloppens drivkrafter.17 

Hur kan då företagande studeras? "Dahmén menar, att den industrihistoriska 
forskningen bör börja inifrån och gå ut, d.v.s. börja med studier av enskilda 
företag. Mikroenheternas utveckling transformeras av marknadsmekanismerna 
till ett makroförlopp."18 Jan Glete ser sådana försök att sammanfoga den ny
klassiska mikroteorin och den keynesianskt inspirerade makroteorin som ett 
försök att dölja att dessa två teoretiska traditioner har gett motstridiga svar på 
ett antal teoretiska frågor. 

"Mikroteorins ursprung finns i det liberala 1800-talet där frigörandet av många små 
företags produktiva krafter kunde ses som en central fråga for att öka välståndet. 
Makroteorin med dess interventionistiska inslag blev en verktygslåda för 
regeringars stabiliseringspolitik, grundad på de bistra konjunkturerfarenheterna från 
mellankrigstiden. Något organiskt samband mellan dessa båda huvudteorier är svårt 
att finna."19 

Därför vill han införa en mellannivå, där "en rad händelser och strukturer na-
turligen hör hemma, och som "analogt med mikro- och makronivåerna skulle 
kunna kallas mesonivån".20 Han beskriver den på följande sätt: 

"Mesonivån kan definieras som en arena där koordinering mellan mikroenheterna 
kan äga rum genom enheternas eget agerande eller genom ingripande från 
makronivån. Mesonivån - som också skulle kunna kallas samarbetsnivån - kan 
upprättas (konstitueras) genom krafter som verkar från de båda övriga nivåerna. 
Dess arena' kan vara mer eller mindre naturligt given genom t ex 
branschtillhörighet eller geografisk närhet."21 

Mesonivån kan alltså beskrivas som den arena där företagen, små som stora, 
agerar och där de gemensamma regelverken fastställs. 

Forskningen omkring företagande och ägande har en lång tradition i Sverige 
och forskare som Jan Glete menar att de många monografierna är goda källor 
för att följa företagandet. Någon brist på teorier omkring national- och före
tagsekonomi finns inte men om man ska följa händelseförloppet i företagen är 

17 ibid sid 19 ff. 
18 ibid sid 5 
19 ibid sid 30 
20 Glete Jan, (1987) Ägande och industriell omvandling, Ägargrupper, skogsindustri, 

verkstadsindustri, 1850- 1950. Stockholm 
21 ibid sid 32 
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det viktigt att beakta sammanflätningen av ägande, företagsledning och kredit-
givning. Den forskning som skett under senare decennier har fokuserats på 
koncentrationsfenomen, ägargrupper och maktfrågor inom svenskt näringsliv. 
Hur den långsiktiga utvecklingen och speciellt ägandet sett ut är mera okänt 
och har speciellt i nationalekonomin fått liten plats. Där kan istället ekonomi-
historisk forskning ha möjlighet att följa en del av förändringarna i ägarmönst-
ret och komplettera informationen omkring företagandet i Sverige.22 

I Svensk Industriell företagarverksamhet argumenterar Erik Dahmén för att en 
kausalanalys av den industriella utvecklingen är nödvändig, till och med om 
den ibland endast kan bestå av en företrädesvis beskrivande krönika, som bely
ser tidigare okända data. Han anstränger sig i denna sin avhandling med att 
föra ned företagar-, entreprenörs- och innovatörsfiinktionema på en konkret 
nivå, så att de kan infogas i hans empiriska branschstudier. Kersti Ullenhag för 
ned detta perspektiv ytterligare ett steg på det enskilda företaget och företaga
ren men stannar även hon vanligen vid exempel på i svenskt perspektiv medel
stora företag.23 

En kausalanalys bör innehålla tre aspekter på industriell omvandling; för det 
första den tekniska faktorn med dess bakomliggande företagarverksamhet, för 
det andra förändringar inom industristrukturen och för det tredje efierfråge-
och utbudsreaktioner på marknaden.24 Dahmén menar att de institutionella för
ändringarna först bör studeras med användande av begrepp som marknadssug 
och marknadskrympning där man kan iaktta hur förändringar på den nya 
marknaden drar till sig kapital och produkter samtidigt som den gamla markna
den förlorar sitt värde utan att för den skull ha varit fel. Ett ytterligare steg i 
analysen bör vara att se om företaget i den nya konkurrenssituationen förmått 
omvandla det nya trycket till något positivt eller negativt. "Begreppen innova
tion, marknadstillkomst, marknadsutvidgning, och utvecklingsblock blir vikti
ga analytiska begrepp när det gäller att fa grepp om detta essentiella inslag i fö-
retagarverksamheten".25 

Nästa led i analysen är att identifiera utvecklingsblocket omkring produkten 
eller företagsidén. Med detta begrepp avsåg Dahmén (1942 och 1950) "en se-

22 Glete (1987) sid 13 
2^ Kersti Ullenhag, Industriell utveckling och demokratisering 1862 - 1921 - Uppsala stads 

historia, Uppsala 1984 
2^ Lindgren, Ullenhag (1985) sid 25 
2^ ibid sid 29 
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rie händelser i företagarverksamhet, teknisk utveckling (inkl. innovationer) där 
de olika länkarna (leden) på ett eller annat påtagligt sätt har orsakssamband 
med varandra eller betingar varandra".26 Det omfattar ett antal företag med 
gemensamma intressen, som etablerar egna nätverk i förhållande till markna
den. I somliga fall leder detta till en stark strävan till vertikal eller horisontell 
integration, i andra fall till en livlig nyetablering av företag. Det framhålls sär
skilt att ofullbordade block under vissa förutsättningar kan ha expansiva verk
ningar. Dahmén fann ett starkt samband mellan utvecklingen av den nya in
dustrin och handeln och vidare att antalet företagsgrundare var färre än antalet 
nystartade företag.27 För att förstå utvecklingsblockens uppbyggnad och ut
veckling är det nödvändigt att beakta dess länkar mellan produktion, 
marknadsföring och distribution i vid bemärkelse. 

Ett delvis annat perspektiv tas upp av en företagsekonom med historiskt intres
se, Elisabeth Sundin, som ställer frågan - hur uppstår småföretag? 

"Företagsamhet är något som vaije ort, varje kommun, varje län och vaije politiker 
önskar sig. Men hur skall man åsta dkomma den? Eller är det någonting som inte kan 
skapas? Något som bara finns eller inte finns i en ödesbestämd blandning? Har kan
ske smålänningarna alltid varit företagsamma? Sätt en smålänning på en klippa i ha
vet. då går det bra, det vet alla. Gör samma sak med en norrbottning och han svälter 
snart ihjäl. O m det inte kommer en hjälpsändning från AMS vill säga. Visst är det 
så? Eller fångar våra schabloner bara en del av sanningen?" 

Sundin utgår från att företagsam än den som är villig starta företag, d.v.s. i en 
region med hög nyetableringsfrekvens är människorna företagsamma och före-
tagarandan utvecklad.28 Olika forskare intresserar sig för de olika motiv som 
en person har för att starta företag. Psykologer har t.ex. intresserat sig för före
tagares bevekelsegrunder och en psykolog, Mc Clelland, använder begreppet 
"need for Achievement" (nA) för personer som är benägna att gärna starta före
tag. Människor med hög "nA" utmärks av att de arbetar energiskt för att nå re
sultat, att lyckas och att åstadkomma något. Utmärkande för dessa personer är 
att de visar nyfikenhet och aktivt beteende. De som startar företag sägs vara 
både socialt och geografiskt mera rörliga än andra och grunden till detta läggs 
redan i barndomen genom en riktig uppfostran. De får en uppfostran till själv
ständighet vid en tidpunkt då individen är mogen för det.29 

26 ibid sid 31 
27 Dahmén (1950) sid 64 
28 Sundin Elisabeth, Hur uppstår småföretag?, Tvärsnitt 4/1982 sid 13 
29 ibid sid 13 ff. 
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I fråga om individen i lokalsamhället utgår Sundin från socialantropologer som 
studerat Nord-Norska förhållanden och definierar entreprenörer som de perso
ner som 'tar initiativ för att administrera resurser och genomföra en expansiv 
ekonomisk politik. '/—/ För att förstå entreprenören och dennes agerande 
måste dock forskaren leva sig in i miljön och entreprenörens upplevelse av 
miljön. Forskaren måste också förstå de sociala kostnader som är förknip
pade med ett visst agerande, dvs. hur värden inom en sektor kan förvandlas 
till värden inom en annan. Socialantropologerna betonar starkt individens roll 
i den lokala omgivningen och ordet entreprenör använder de om personer som 
enligt Mc Clelland skulle anses vara präglade av antingen need for Affiliation' 
eller 'need for Power'. Sociologerna gör samma betoning och menar att före
tagande är en livsstil och somliga, t.ex. Hans Zetterberg menar att 
"entreprenörslivsstilen snarast är en underavdelning av arbetet som livsstil och 
tyvärr är på väg att dö ut. Att den dröjt sig kvar i vissa delar av landet får sna
rast ses som ett utslag av konservatism och att entreprenören är en kulturell 
kvarleva".30 Ja om Zetterberg med konservatism menar att en person använder 
mer än lagstadgad ordinarie arbetstid åt sitt företagande då kan jag ge honom 
rätt. Men i fråga om entreprenörsskap ser jag det mer som en fråga om indi
videns förmåga till initiativtagande, omgivningens tillåtelse och stöd till en
skilda individer att handla självständigt samt deras medverkan till att resur
ser ställs till den enskildes förfogande. Entreprenören är inte en konservativ 
person utan är en liberal person som kombinerar handlingsfrihet och eget 
ansvar. 

I det företagsekonomiska perspektivet har man funnit att en person är företa
gare därför att han/hon vill vara sin egen och oberoende, t.ex. den typiske före
tagaren är son till en yrkesarbetare, har låg utbildning och har tidigare arbetat i 
ett stort företag där man fatt värdefulla erfarenheter. Det är sällan som det re
dovisas fall då företag startats för att förverkliga en idé eller önskan att tjäna 
pengar. 

Sundin menar slutligen att inte någon av dessa förklaringar till företagandet är 
fel utan alla är en del av sanningen och att ett övergripande angreppssätt skulle 
kunna se helheten. Men varje beslutsfattare måste vara medveten om de bak
omliggande orsakerna och medvetenheten är inte sämre för att den kommer 

ibid sid 16 
Zetterberg Hans, (1977) Arbete, livsstil, motivation SAF 
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från andra personers och ämnens kunskaper.31 

b. Teorier om busstrafik och trafikforetag 
Ett annat angreppssätt av intresse för denna avhandling används av geografer 
som ägnat sig åt svensk trafikforskning. Portalfiguren bland dessa är Sven 
Godlund med avhandlingen Busstrafikens framväxt och funktion i de urbana 
influensfälten (1954). Där behandlade han den landsvägsbundna linjetrafiken 
med buss och bil sett utifrån ett trafikkorologiskt perspektiv med syfte att stu
dera den spatiala eller rumsliga tillväxten och fördelningen av trafikorganisa
tionen och transportarbetet samt de sammanhang som kunde råda mellan dessa 
och andra samhällsföreteelser.32 Han ansåg vidare att trafikutvecklingen var så 
sammanflätad med samhällsutvecklingen att det inte gick att renodla orsak och 
verkan.33 Yrkestrafikutvecklingen bör följas genom studier av innovationsför
loppet och han menade att tätorternas utveckling och förhållande till varandra 
och deras funktion som serviceorter borde studeras. Dessutom borde det cen
trografiska studiet av bebyggelse och regioner innefatta tätorternas korologiska 
fördelning, utveckling och funktioner i serviceavseende samt statens inre diffe
rentiering i centrala system plus de ömsesidiga relationerna däremellan.34 

Sven Godlund blev en auktoritet ifråga om busstrafiken och dess utveckling. 
Exempelvis har flera statliga utredningar hänvisat till uppgifter om trafikut
vecklingen utifrån Godlunds avhandling.35 Han gick från ett korologiskt pers
pektiv fokuserat på fyra län, Östergötlands, Kristianstads, Malmöhus och 
Jämtlands län. De fyra länen valdes utifrån möjligheten att fa tillgång till så 
korrekta uppgifter som möjligt och för att få landets olika delar representerade. 
Han förde en grundlig diskussion av de korologiska aspektema på trafiken och 
är banbrytande på detta område. Det källmaterial som han hade tillgång till var 
länsstyrelsernas handlingar och därför blev länen som administrativa enheter 
den givna enheten för forskningen men det var inte länens utveckling utan 
busstrafikens han studerade.36 Av det här sagda framgår att Godlund endast 
indirekt behandlade företagandet och dess villkor. 

31 Sundin (1982) sid 20 
3 2 Godlund Sven, (1954), sid 2 
33 ibid sid 9 

ibid sid 1 ff. 
3 5 Exempelvis 1953-års trafikutredning om "Busstrafikens driftekonomiska förhållanden" 

(1960) 
36 Godlund (1954) sid 9 
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Av särskilt intresse för min avhandling är Godlunds försök att periodisera ut
vecklingen av den automobilburna linjetrafiken för personbefordran. Trafikut
vecklingen 1907 - 1952 kan enligt Godlund indelas i sex perioder, varav fyra 
ligger före andra världskriget. Under den första perioden 1907-15 anser God
lund att etableringarna av den linjebundna persontrafiken på väg skedde "i eller 
kring en eller flera större tätorter eller i en i övrigt tätbefolkad region ofta så
som ersättning för eller komplement till spårbundna transportleder". Period två 
anger Godlund som "en förnyad innovationsintroduktion efter det första 
världskriget och ungefärligen åren 1919-22". Ofta var det personer i små om
ständigheter som började köra från hemorten till närmaste inköpsställe i byg
den.37 Den tredje perioden är ungefar 1923-30 då en spridning sker från 
"intermediärt belägna regioner utan att i mera allmän grad omfatta glesbefolka
de regioner". Först under den fjärde perioden omfattande åren 1931-39 menar 
Godlund att trafiken nådde även glesbefolkade områden. Det var också under 
denna period som man påbörjade en sammanslagning av trafikföretag. 

Antalet trafikföretag i Sverige minskade under perioden med 17% från 1.250 
företag 1932 till 1.036 företag 1938. Andelen statliga och kommunala företag 
ökade från 15% till 25% av företagen under åren 1932-38. Att observera är att 
i dessa uppgifter ingår både landsvägs- och spårbunden trafik. 

Under tiden från 1939 och framåt urskiljer Godlund två perioder. Den femte 
perioden åren 1939-47 innehåller krisåren med många restriktioner då en yt
terligare koncentration skedde. Det var under denna period som AB Linjebuss 
började uppträda som köpare av mindre företag. Slutligen den sjätte perioden 
"innebärande en förtätning och utjämning av linjenätet i praktiskt taget alla re
gioner". Efter år 1952 skedde utvidgning och utjämning av trafiken i alla regio
ner. Spårbunden trafik ersattes i vissa områden av billinjetrafik och långlinjer 
började etableras och direkt konkurrens uppstod mellan företagen. Statens och 
kommunernas andelar av det totala trafikarbetet för persontrafik uppgick vid 
årsskiftet 1951/52 till 58% mot 25% vid årsskiftet 1938-39.38 

Redan här vill jag framhålla några skillnader mellan utvecklingen av busstrafik
företag i Västerbottens län och i de län som Godlund undersökte, nämligen att 
företagandet böljade tidigare i Västerbottens län, medan omorganisationer och 

37 Det sistnämnda stämmer även med Västerbotten men här gäller det glesbefolkade 
trakter där etableringarna sker. 

Godlund (1954) sid 254 ff. Här beskrivs trafikutvecklingen 
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sammanslagningar i större skala kom betydligt senare. 

Bland grundläggande begrepp i Godlunds avhandling som även fortsättningsvis 
används i denna avhandling är uttrycket yrkesmässig trafik "varmed avses så
dan trafik, i vilken bil jämte förare mot ersättning tillhandahålles allmänhe
ten"39 Den yrkesmässiga trafiken kan avgränsas som linjetrafik eller beställ
ningstrafik. Linjetrafik definieras som "yrkesmässig trafik för regelbunden be
fordran av passagerare eller gods å viss vägsträcka eller mellan vissa orter un
der sådana omständigheter att bestämmanderätt i fråga om automobilens utnytt
jande icke tillkommer viss trafikant eller vissa trafikanter gemensamt".40 Be
greppet beställningstrafik som inte studeras i denna avhandling innebär att en 
trafikant eller vissa trafikanter som gemensamt avtalat om transport själva har 
bestämmanderätt över fordonet. Trafiken i både linje- och beställningstrafik 
kan avse enbart personbefordran, godsbefordran, posttransport eller olika 
kombinationer av dessa. Billinjetrafiken för personbefordran ingår tillsammans 
med järnvägs- och spårvägstrafik, samt reguljär passagerartrafik på vatten och i 
luften i begreppet kollektiv persontrafik.41 Ytterligare definitioner och begrepp 
återfinns under rubrikerna ordförklaringar och under varaktighetsformer efter 
käll- och litteraturförteckningen. 

Godlunds avhandling har under mycket lång tid varit den dominerande ifråga 
om forskning om busstrafik som berört linjetrafik på landsbygden. Senare 
forskning har i huvudsak fokuserats på tätortstrafik eller som Gösta Lindhagens 
avhandling fokuserad på trafikekonomiska aspekter på lokala kommunika
tioner.42 Någon övergripande forskning om busstrafik på landsbygden ur ett 
företagarperspektiv har inte skett och Godlunds syn på denna har inte tagits 
upp till ny prövning och har därför fått stå som rikslikare under mer än 40 år. 

39 ibid sid 4 
40 ibid sid 5 
41 ibid sid 5 
42 Lindhagen Gösta, (1964) Glesbygdens lokala kommunikationer, Stockholm 
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Bild nr 2. AC 931 Linjen: Kusmark - Kåge - Skellefteå. Ägare J B Pe ttersson och J O Fors
berg, 1928. Källa: Skellefteå museum 

3. Tidigare forskning och diskussioner. 
Konkurrensen mellan automobiler och järnvägen har diskuterats mycket och en 
grupp flitiga debattörer har varit spårvägs- och järnvägstjänstemännen och de
ras organisationer. Bland artiklarna och föredragen kan nämnas följande. 

Bilar och järnvägar - ett ekonomiskt problem, var titeln på ett föredrag vid 
Värmländska Ingeniörsföreningens sammanträde 7 maj 1932 av distriktschefen 
vid SJ Gösta Löfmarck. Sammanfattningsvis konstaterar Löfmarck att trots 
landsvägstrafikens expansion kan den inte under förutsebar tid framåt förmå att 
ersätta järnvägstrafiken men den har genom sin tillämpning av "dörr- till- dörr
begreppet" brutit järnvägens transportmonopol.43 

43 Löfmarck Gösta, Bilar och järnvägar, Värmländska Ingeniörsföreningens meddelande nr 
7, Karlstad 1932 
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Generaldirektor Axel Granholms inledningsanförande i november 1933 vid 
Nationalekonomiska Föreningens sammanträde hade rubriken Järnvägar och 
bilar. Där påtalade Granholm den överdimensionering av trafikutbudet som 
uppstått i och med automobiltrafiken och detta hade lett till att krafter fanns 
som ville förbjuda viss automobiltrafik som konkurrerade med järnvägarna. 
Men "det nya redskapet i den allmänna samfärdselns tjänst erbjuder i vissa fall 
så många trafiktekniska, och far jag använda ett sådant ord som trafikanteko
nomiska fördelar, att det vore orimligt söka helt avvisa dess intrång på järnväg
arnas operationsområde". /—/ Även om man, för att använda ett slagord, räk
nar med genomförandet av en planhushållning' inom transportväsendets om
råde så är det väl dock utan vidare klart, att har ett nytt transportmedel en gång 
kunnat påvisa möjligheten att för dylika transporter lägga taxenivån lägre /—/ 
så måste detta respekteras och de gamla företagen få anpassa sig, vart och 
ett".44 

I Trafikpolitik - kostnadsansvar och avgifter diskuterade Rolf Sellgren om 
SJ: s trafikpolitik, dess kostnader och kostnadsfördelning inom samhällets tra
fikpolitik. 

Gösta Lindhagen vid Stockholms tekniska högskola kom 1964 med en av
handling Glesbygdens lokala kommunikationer som behandlar de lokala 
kommunikationerna ur en trafikekonomisk aspekt inriktad på tre geografiska 
områden; N:a Östergötlands skogsbygd, Östgötaslätten och Östra Jämtland. 
Den ofärdiga trafikpolitiken av Sten Westerberg, Stockholm 1970 behandlar 
debatten under 1970-talet om 1963-års trafikutredning och med inriktning på 
trafikpolitikens roll och syfte samt subventionernas inverkan på transporter. 
Kommunikationer, tillgänglighet, omvandling Hans Westlunds avhandling 
1992 är en studie av samspelet mellan kommunikationsnät och näringsstruktur i 
Sveriges mellanstora städer 1850 - 1970. Sveriges Transporter av Gert Ek
ström, Lars Ericsson och Lars Olov Karlsson ser transporter utifrån fordonsa
spekten och "Svenskarna och deras automobiler" av Gert Ekström, Lars Erics
son och Lars Olov Karlsson är "en bildbok om svenskarna/svenskorna och 
deras bussar" som författarna uttrycker det. På samma sätt beskrivs fordonens 
tekniska utveckling i jubileumsskrifter om Scania - fordonshistoria 1891 -
1991 och VOLVO - Personvagnarna från 20-tal till 80-tal av Björn-Eric 

44 Granholm Axel (1933) Järnvägar och bilar, Stockholm sid 3 ff Värmländska 
Ingeniörsföreningens meddelande nr 7 
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Lindh, som är författare till båda skrifterna. En jämtländsk företagarverksam-
het och dess omvärld, Sven O Perssons företagande 1920 - 1990 är titeln på 
en avhandling av Bo Bodén som behandlar företagandet och dess omvärld, sett 
med ett 100-årigt perspektiv på Jämtland och företagaren Sven O Perssons fö
retagande under 70 år. I kapitel fyra behandlas bl.a. massbilism, motorisering-
en och Perssons företag inom bilismen. 

Inom ramen för Industrins utredningsinstituts forskningsverksamhet gjordes 
under 1950-talet ett antal utredningar om de långsiktiga utvecklingstendenserna 
i svensk ekonomi. Bl.a. utkom Svenskt transportväsende, några drag i dess 
uppbyggnad och utveckling av Carl Wilhelm Petri. Det var en utredning om 
transportväsendets struktur och framtida utvecklingslinjer inom samhällseko
nomin och den sammantagna persontrafiken av alla slag behandlas på interna
tionell nivå. Petri diskuterar vidare persontrafikens fördelning mellan privat och 
kommersiell nivå.45 Utifrån Socialstyrelsens undersökning om konsumtionsva
norna studerades reseutgifter i olika samhällsklasser och förekomsten av per
sonbilar i olika samhällsgrupper 1948. Under rubriken transportväsendet i 
samhällsekonomin diskuterade Petri de olika slagen av transporter och vad som 
menas med transporter. En stor del av person- och godstransporterna sägs vara 
av kompletterande natur, d.v.s. ett mellanled mellan produktion och förbruk
ning. Vid teoretiskt eller empiriskt studium av transportväsendet fordras en 
bestämning av begreppet transport och i enlighet med gängse språkbruk av
ses här med transport - förflyttning av personer och gods.46 Vidare diskuteras 
om persontrafikutvecklingslinjer under 1950-talet vilket inte är aktuellt i före
liggande avhandling. 

Vid Tenth International Economic History Congress i Leuven, august 1990 
fanns inom tema A en sektion under namn The Birth and Death of Companies. 
Där behandlades företagsförändringar utifrån "life-cycle of enterprise" begrep
pet. Ett antal uppsatser om företags födelse och död, däribland uppsatsen "The 
life-cycle of firms in late nineteenth century Britain av Stana Nenadic47 som 

45 Petri Carl Wilhelm,(1952) Svenskt transportväsende, Stockholm sid 104 
Några tankar med anledning av 1932 års trafikutrednings betänkande och förslag 
framförde han också 1935-04-08 till Svenska teknologföreningens avdelning for 
Väg- och vattenbyggnadskonst. Inlägget behandlade fortsättningsvis förhållandet 
mellan järnvägen och biltrafiken och de konsekvenser som detta fått för järnvägen. 

46 ibid sid 3 
47 Edited by Philippe Jobert and Michael Moss, 1990, The Birth and Death of Companies, 

An Historical Perspective. Glasgow sid 184 
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behandlar företags överlevnad inom pappers- och grafisk industri samt handeln 
och dessa företags livscykel.48 En genomgång av olika firmatyper visade föl
jande: Grupp 1 self-employed; företagen var direktägda och små, med eller 
utan anställda. Ofta fanns företaget i hemmet och familjemedlemmarna hjälpte 
till i företaget utan direktersättning. Grupp 2 Small employer; ägdes av en 
familj eller grupp ej tillhörande samma familj men som arbetade tillsammans. 
Arbetet utfördes ofta i hemmet och visst arbete utfördes delvis av obetald ar
betskraft. Grupp 3 Personal owned/directed and managed; ägdes av en person 
som inte arbetade i företaget tillsammans med anställda men var ledande och 
företaget var separat lokaliserat från hemmet. Grupp 4 Personal owned and 
managerial directed; var familj eägt men för det dagliga arbetet fanns anställd 
personal. Grupp 5 Personal owned/directed and managerial managed; ägdes 
helt eller delvis av en person eller familj som hade anställd ledning. Grupp 6 
Finance owned and managerial directed; Det var företag som ägdes av en
skilda personer eller grupp aktieägare och som hade en professionell ledning. 

En karakteristik av företagen och deras livslängd gav följande resultat. 
Grupp A. Företag under 1-5 år var dominerade av sina unga ägare som såg fö
retaget som ett alternativt arbete och de var även geografiskt lättrörliga. Grupp 
B. Företag med medellång livslängd på 6-15 år privata men inte direkt familje-
ägda och ofta något större företag. 
Grupp C. Var mogna företag med en livslängd på 16-30 år och det personliga 
ägandet dominerade. Förändringar i ägandet skedde vid generationsskifte eller 
förändrad produktion och slutligen 
Grupp D. De långlivade företagen på mer än 30 års livslängd hade en långsam 
gradvis utveckling. De hade en stabil profil och förändrade inte sina förutsätt
ningar. 

Men företags födelse eller död kan inte ses på samma sätt som en människas 
eller ett djurs där döden är definitiv, eftersom ett företag kan upphöra genom 
försäljning men ändå fortsätta att finnas sedan verksamheten övertagits och 
flyttats in i annat företag. Stora svårigheter föreligger att följa företagen från 
födelse till död på grund av den komplexitet som finns på de olika nivåerna och 
bilden kompliceras ytterligare på grund av alla nätverkskontakter.49 

Gäller papperstillverkning, handel, tryckeri och bokhandel i Edinburgh samt ett antal 
foretag i Whitti ngton i Lancashire (5 miles söder om Kirby Lonsdale) 

49 Jobert Philippe (1990) sid 191 ff. 
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Utvecklingen av transporthistorien i Storbritannien är ämnet för Michael Rob
bins artikel i The Journal of Transport history 1/1991 om två tidiga nyckelverk 
om Englands transportutvecklingen, A History of Inland Transport and Com
munication in England, av Edwin A. Pratt (1912), and The Development of 
Transportation in Modern England, av W T Jackman (Cambridge, 1916). 
Dessa verk behandlar det totala transportväsendet och de flesta verken behand
lar järnvägstransporter. Vägtransporter och trafik under den moderna perioden 
har fatt lite intresse och uppmärksamhet från historiker. För dessa finns natio
nell och lokal statistik. Inte alla verk är av högsta klass men det kan inte förne
kas att bra lokal historia har skrivits även av icke professionella historiker och 
då speciellt om järnvägar. Robbins gör ungefär samma konstaterande som 
Godlund gjorde, att om järnvägar finns ett omfattande forskningsmaterial på 
olika nivåer, men att motsvarande saknas när det gäller vägtransporter och tra
fik eftersom dessa huvudsakligen utfördes av privata företag, som i likhet med 
vad fallet var i England, inte lämnat efter sig dokument i någon större omfatt
ning. Hur ska då transporthistoria skrivas frågar sig Robbins och skriver att två 
vägar kan transporthistoriker gå. Den första vägen är detaljstudier av efterfrå
gan och marknad, passagerare och frakt för att fa svar på varför kunder väljer 
den ena eller andra leverantören och vad konkurrens betytt. Den andra vägen 
är att söka svar på frågan om hur personer och ting flyttats mellan platser.50 

Detta innebär att hans forskningssätt i många avseenden liknar Dahméns när 
det gäller marknadsspridning och Godlunds när det gäller frågan om hur perso
ner och ting flyttats mellan platser. 

Beträffande källmaterial för transportforskning i Storbritannien har en intres
sant plats för transportdokument öppnats vid the British Library of Political and 
Economic Science vid London School of Economics. Medlemmar från organi
sationen Teachers in Transport Studies fann att det var svårt fa tag på litteratur 
i ämnet och att många papper förstördes då det inte fanns någon direkt plats att 
deponera dem på. Lärare diskuterade problemet med the British Library och 
alla papper, privata som offentliga, tillhörande ämnet kan numera deponeras 
hos the British Library som även kan ordna att handlingar sekretessbeläggs un
der viss överenskommen tid.51 

50 Robbins Michael, The Journal of Transport History volume 12 Nummer 1 march 
1991, sid 74 

The Journal of Transport history Third series Volume 9 Nummer 2 September 1988 
Önskvärt vore att ett liknande arkiv för transportdokument kunde förverkligas 
även i Sverige. 
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I The Journal of Transport History 1/1990 beskrivs den nyare transportforsk
ningen i Amerika om bl.a. bussar. Under titeln See this amazing America skri
ver Margaret Walsh vid University of Birmingham om "The long-distance bus 
industry's use of advertising in its first quarter century. " Walsh beskriver re
seutveckling från 1920-talet och framåt. Men huvudsakligen uppehåller sig 
Walsh vid den speciella persontrafikutvecklingen av långdistansbussar som 
Greyhoundbolaget etablerade från kust till kust i USA och marknadsföringen 
av denna trafik. Källmaterialet hämtar hon från bolagets marknadsföring.52 Få 
artiklar behandlar busstrafikens innersida. Ett litet undantag finns i The Journal 
of Transport history 12/1981. Det är en artikel där en busskonduktör beskriver 
sitt arbete under rubriken A bus conductor between the wars av John E. 
Hearth. 

I Norge har ett antal jubileumsskrifter utgetts i samband med busstrafikens 50 
eller 75-års jubileer, till exempel till Norges rutebilerierförbund avd. Nordlands 
jubileum skrev Jens S Jensen - Rutebilen - till tjeneste i 50 år och Harald Peer-
sen skrev På hjul mot framtida som handlar om bilrutestyrning i Sogn og Fjor-
dane genom 75 år. Erik Abramsen skrev 1981 om Sammenslutning mellom 
rutebilselskaper som behandlar samarbete och samgående mellan företagare 
och företag inom busstrafiken i Norge. 

Många böcker och avhandlingar har behandlat trafik i allmänhet, bilismens ut
veckling i ett makroperspektiv, fordonens tekniska utveckling och kommuni
kationer i allmänhet. Sven Godlund har redan nämnts men hos honom saknas 
aktörsperspektivet. Detta verk framstår som ett monument över pionjärperio
dens busstrafikutveckling ur en kulturgeografisk aspekt, men aktörsperspekti
vet saknas. Nielsen och Falcks biografi Omnibusstrafiken och linjetrafiken 
med lastbilar i Sverige är det närmaste någon kommit människorna och grup
pen småföretagare som tog initiativ till och utvecklade den landsvägsbundna 
linjetrafiken, eller som har beskrivit deras funktion i utvecklingen av lokala 
kommunikationer. Denna monografi är dock inte heltäckande, d.v.s. inte alla 
företagare finns omnämnda. Enligt obekräftade uppgifter finns endast de per
soner eller företag beskrivna som själva beställde boken. 

52 Walsh Margaret, See the amazing America, The Journal of Transport History volume 
11 Nummer 1 march 1990, sid 61 
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4. Källmaterial 
Det mest omfattande källmaterialet för Västerbottens län gällande den yrkes
mässiga och den linjebundna persontrafiken med motorfordon finns i länssty
relsen i Västerbottens läns arkiv. Där finns från 1924 ett register på godkända 
koncessioner inom länet. För tiden före 1924 finns ansökningar om koncessio
ner registrerade i allmänna respektive ekonomiska enheternas diarier. Visst 
material om linjetrafiken samt det som gäller skjutsväsendet finns på landsarki
vet i Härnösand.53 

Registret över koncessioner innehåller koncessionsnummer, sökandens namn, 
adress och när det gäller privatpersoner i vissa fall även titel eller yrke på sö
kande. Ansökningshandlingarna finns samlade i mappar för varje koncession 
och innehåller förslag till turlistor, godkända turlistor och meddelanden om när 
nya fordon tagits i bruk eller gamla inte längre används i den yrkesmässiga tra
fiken. Det är ett stort material, tyvärr svårtillgängligt då handlingarna finns i 
mappar som förvaras i osorterat skick men samtidigt är det ett bra och omfat
tande material som inte genomgått sedvanlig arkivgallring. 

Före 1924 finns ett än mer svårbearbetat material då det är registrerat bland 
övriga handlingar i allmänna resp ekonomiska enheternas diarier. Dessa kon
cessionshandlingar finns bland övriga handlingar och inte i fristående akter. 

Material om den yrkesmässiga motorfordonstrafiken finns även hos Svenska 
Omnibussägareförbundet i Stockholm. Där finns remisser och yttranden över 
ansökningar om trafiktillstånd. Register över medlemmar i Omnibussägaraas 
riksförening finns till vissa delar samt protokoll och/eller protokollskopior från 
styrelsesammanträden med Svenska Omnibussägareförbundet och dess före
gångare Omnibussägarnas Riksförening, som i sin tur var en sektion av Sveri
ges Trafikbilägares Riksförbund fram till 1927. Litteratur har också special-
studerats om Postverkets diligenstrafik, Inlandsbanan och busstrafik i Norge. 

I statens offentliga utredningar återfinns lagar och utredningar om lagar som 
reglerar motorfordonstrafiken. Uppgifter om trafikutvecklingen återfinns även i 
jubileumsskrifter om Västerbottens Omnibussägareförening, Västerbottens 
åkeriförening, bygdeböcker och monografier samt i material om continentbus-
koncernen, förvarat hos Företagsarkivet i Westerbotten som har kansli och ar

53 Handlingar om skjutsväsendet i Västerbottens län for tiden före år 1900 har genom mitt 
initiativ blivit excerperade och finns på Företagsarkivet i W esterbotten. 
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kivlokaler i Skellefteå. 

För att finna reallöneutvecklingen i länet har SOS Taxering inkomst- och för
mögenhetsskatt 1917 - 1950 bearbetats. Företagsräkningens primärmaterial 
1931 har ej använts då materialet inte var tillgängligt under 1995 på grund av 
ombyggnad av arkivlokaler vid riksarkivet.54 Sannolikt är detta av liten bety
delse för bilden av företagsenheterna då jag använt koncessionerna som källa. 

Källmaterial från småföretagare är sällsynt. Några protokoll över tagna beslut 
skrevs ej utan beslut togs av ägarna direkt eller efter muntliga överenskom
melser. De hade som man uttrycker det "kontoret på fickan". I många fall före
kom diskussioner om företaget på samma sätt som hos Hägglunds i Örn
sköldsvik, även sedan det blivit ett storföretag. "Sillfrukostarna i Huldas och 
Johans kök är ett känt exempel på familjens och företagets oskiljaktighet . 
Varje dag samlades alla till frukost, rapporterade från resor, diskuterade 
problem, förankrade och fattade beslut. Detta var en sammanträdestradition 
som upprätthölls under många år. /—/ Vaije dag sex dagar i veckan i 40 år".55 

Intervjuer med äldre bussägare, bussförare och dem närstående har också gett 
information om den yrkesmässiga persontrafikens direkta empiri men i ett par 
fall har jag kommit någon vecka efter storstädning då även företagsmaterial 
skickats på soptippen och därför för sent. 

5. Avgränsningar 
a/ Geografisk avgränsning 

Den geografiska avgränsningen i detta arbete avser Västerbottens län som 
ligger i norra Sverige. Ett län som omfattar 54.401 kvm och gränsar i sydost 
mot Bottenviken, i väster mot Norge, i norr mot Norrbottens och i sö
der/sydväst mot Västernorrlands och Jämtlands län. I kustlandet växlar låga, 
skogsklädda bergsområden med breda floddalar och vida slättmarker, som ut
gör landskapets huvudsakliga odlingsbygder. Det inre av Västerbotten är en 
fortsättning på den moräntäckta lappländska urbergsplatån. Utanför kusten, vid 
Kvarken, ligger Holmöarna. Viktigast av älvarna är Skellefte älv och Ume älv 
med dess biflod Vindelälven, den senare ännu oreglerad.56 Dessutom finns ett 

54 Skriftlig beställning till riksarkivet våren 1995 via Folkrörelsearkivet i Skellefteå. 
55 Anderson Hélen, (1991) En produkthistoria, AB Hägglund & Söner 1922-1981, 

Stockholm, sid 4 
56 Bonniers stora lexikon (1990) sid 213 
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stort antal sjöar och vattendrag vilka är en bidragande orsak till att länet har så 
många vägar som fysiskt skapade förutsättningen för den omfattande linjetrafi
ken. De tidiga handelsförbindelserna följde vattendragen till handels platserna 
vid kusten och bidrog till att Skellefteå och Umeå blev städer liksom långt se
nare Lapplands handelsort Lycksele. 

I avhandlingen är länet uppdelat i tre regioner, utifrån institutionella och be-
folkningsrelaterade kriterier. På grund av länets stora yta har även intresseor
ganisationer i länet uppdelats i avdelningar eller sektioner för att vara närmare 
medlemmarna. T.ex. Busstrafikföreningen i Västerbotten som bildades 1932 
uppdelades snart i två avdelningar. 

"Det är dyrt och tidsödande att hålla styrelsesammanträden i en länsförening i 
Västerbotten. Den erfarenheten hade gjorts i andra föreningar. Dä rför delades 
styrelsen i två sektioner, norra och södra. Den norra fick t o m. en egen 
protokollsbok då föreningen var 11 månader gammal. 

Region nord = Norra Västerbotten bestod vid periodens början av en stad och 
sju kommuner, Skellefteå stad, Skellefteå landskommun, Byske, Bureå och 
Jörns kommuner samt Lövånger, Burträsk och Norsjö kommuner. År 1974 om
fattade region nord Skellefteå och Norsjö kommuner efter två kommunsam
manslagningar inom nuvarande Skellefteå kommun åren 1967 och 1974. År 
1967 bildades Skellefteå storkommun och utgjorde då norra delen av landska
pet Västerbotten d.v.s. Skellefteå stad, Skellefteå landskommun, Byske, Bureå 
och Jörns kommuner och år 1974 inkorporerades även Lövånger och Burträsk 
kommuner med Skellefteå storkommun. 

Norsjö och Malå kommuner var fram till 1972 fristående kommuner, under 
åren 1973-82 var de hopslagna till men gick 1983 åter skilda vägar. I detta ar
bete har de behandlats som två fristående kommuner. 

Region nord var till övervägande delen en landsbygdsregion vid periodens 
början med staden Skellefteå som största handelscentrum. Genom exploate
ringen av de stora malmfyndigheterna i Skelleftefaltet från 1920-talets senare 
hälft kom en stor industrialisering att äga rum och de tidigare största inkomst
källorna jordbruks- och skogsarbete samt arbete vid sågverk fick minskad be
tydelse. Ett antal sågnedläggelser ägde rum under perioden, t.ex. lades 
Furuögrunds ångsåg med 321 anställda ner 1925 och Brännfors ångsåg i Ren

57 Holmlund V red. (1958) Västerbottens läns omnibussägareförenning, Skellefteå sid 9 
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holmen 1930 då 350 anställda miste arbetet. För regionen viktiga säsongsarbe
ten vid sidan om jordbruks- och skogsarbete var bl.a. fiske- och flottnings-
arbete. 

TÄRNABY 
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Region Nord 
MALÅ 

JÖRN STORUMAN 
BYSKE 

NORSJÖ 

Region Lappland 

VILHELMINA 

SKELLEFTEÅ 

BUREÅ 
LYCKSELE BURTRÄSK 

LÖVÅNGER 
DOROTEA VINDELN 

ÅSELE ROBERTSFORS 

BJURHOLM 
• UMEÅ 

VÄNNÄS • , 

40 
NORDMALING Reg ion Syd kilometer 

Karta nr 1. Trafikregioner i Västerbottens län 

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Kartunderlag och ritning, Metrix, Skellefteå (Lantmäteriet) 

Region syd = Södra Västerbotten som vid periodens start omfattade en stad 
och nio kommuner, Umeå stad, Nysätra, Bygdeå, Umeå landskommun, Sävar, 
Hörnefors och Nordmaling samt Bjurholm, Vännäs och Vindelns kommuner. 
Nysätra och Bygdeå kommuner gick 1974 samman och bildade Robertsfors 
kommun och i Umeå storkommun ingår sedan 1974 Umeå stad, Umeå lands
kommun, Sävar och Hörnefors kommuner. En trafikgeografisk gränsdragnings
fråga: Norra delen av Robertsfors kommun, det område som tidigare var 
Nysätra kommun har behållit många av sina gamla relationer till Skellefteom-
rådet medan kommundelen Bygdeå alltid relaterat mot Umeå-området i likhet 
med samhället Robertsfors. Men för att följa kommungränserna och använda 
den offentliga statistiken har hela Robertsfors kommun hänförts till region syd. 
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Region syd är ett kustlandskap som till övervägande delen består av jord
bruksmark samt lägre skogsklädda berg. Sydligaste delen av länet, tidigare 
Nordmalings tingslag i Ångermanland består av Nordmalings och Bjurholms 
kommuner. I det inre kustlandskapet ligger Vindelns och Bjurholms kommu
ner. Umeå är residensstad och har varit länets administrativa stad med länssty
relse, regementen och regionsjukhus samt är från 1935 säte för hovrätten i Öv
re Norrland. 

Region Lappland = södra delen av landskapet Lappland som omfattar de sju 
inlandskommunerna Malå, Lycksele, Storuman, Sorsele, Åsele, Dorotea och 
Vilhelmina kommuner. 

Regionen domineras av stora skogar, fjäll och sjöar och i regionen har Ånger
manälven, Umeälven, Vindelälven och Skellefteälven sitt upplopp. Regionen 
har ett antal centra som utgjort handels- och kyrkcentra varav de flesta blivit 
kommuncentra. Lappland har sedan 1946 en stad, Lycksele, som tidigare var 
handels- och kommuncentrum. Vid periodens början var de stora inkomstkäl
lorna förknippade med skogs- och jordbruk samt renskötsel. Sedan Skellefte-
faltet öppnats har många fått sin utkomst från gruvnäringen i gruvorna i Kristi-
neberg och Adak. 

Tärna socken var fram till mitten på 1910-talet ett vägfattigt område, vatten
vägarna utgjorde de viktigaste förbindelserna med omvärlden. 1912 reste red
aktör Stellan Rosén, Umeå i området och upplevde den stora bristen på farbara 
vägar. Rosén tog därför initiativ till att väg skulle byggas och 1915 blev vägen 
Tärna - Slussfors klar.58 Från Slussfors kunde man sedan med båt nå Storuman. 
Hela bygden omvandlades sedan vägen brutit isoleringen vilket torde vara en 
av orsakerna till att de taxerade inkomsterna steg kraftigt åren 1917 - 1919. En 
faktor som också hade stor del i att bygdens isolering bröts var postorderföre
taget Åhlén & Holm. Per Moritz skriver att Åhlén & Holms postorderföretag 
betydde ett genombrott för innovationer och nya industriprodukters intåg i 
fjällsocknen liksom att nya poststationer öppnades på grund av den stora 
mängden postpaket som började anlända.59 I boken "Poas söner"60 skriver 
Linnea Fjällstedt mycket träffande om levnadsförhållanden i Vilhelmina socken 

58 Moritz Per (1990) Fjällfolk, Livsformer och kulturprocesser i Tärna so cken under 1800-
och 1900 talen. Umeå sid 220 

ibid sid 226 
60 Folklivsskildring från södra lappland. 
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och om hur man till exempel kunde beställa hem monteringssatser till en radio 
och få dessa radiodelar att fungera som en mer eller mindre användbar radio.61 

Detta bekräftar också det samtal jag hade uppe vid Rismyrlidens bygdegård 
med en f.d. lappmarksbo som berättade om sin barndom i väglöst land på 
1920-talet och där postordervaror radikalt förändrat tillvaron. Han beskrev de 
många nyheterna som hans mor beställde hem från katalogen. Det tyngsta han 
och hans bröder fick hämta på posten och bära hem på ryggen var en orgel. 

Region övriga = region 4 = orter som ligger utanför Västerbottens län. Ett 
antal ansökningar om koncessioner kom från personer boende utanför länet 
vilka ansökte om trafiktillstånd där målorten låg inom Västerbottens län. 

b/ Tidsmässig avgränsning 
Arbetets tidsmässiga omfattning gäller främst åren 1920 - 1940 men för att 
kunna ge perspektiv på utvecklingen har statistik i vissa avseenden bearbetats 
för andra delar av perioden 1900 - 1980. Trafikperioderna 1900 - 1940 har 
statistiskt indelats i 5-års intervaller, perioden 1900 - 1920 har behandlats som 
en period och motivet till denna avgränsning är att perioden avser motorfor
donstrafikens första stapplande steg, tvärt avbrutet av första världskriget för att 
efter krigsslutet återkomma med förnyad kraft. Under perioden 1920 - 1940 
sker en kontinuerlig tillväxt i linjekilometer om man räknar den linjebunden 
motorfordonstrafiken. Motorfordonens tekniska utveckling, vägarnas utbygg
nad och upprustning var var för sig delar av förutsättningarna för att den linj
ebundna trafiken skulle kunna utföras året runt. I samband med andra världs
krigets utbrott 1939 och därefter drabbades linjetrafiken både negativt och 
positivt men den perioden kommer inte att behandlas i denna avhandling. 

Bild nr 3 . AC 1980, linjen Skellefteå - Klemensnäs 1930. Ägare Ernst Marklund 
Källa: Skellefteå museum 

Fjällstedt Linnea (1986) Poas Söner, LT:s förlag, Stockholm, sid 178 
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c/ Landsbygd och tätort 
Denna avhandling behandlar landsbygdstrafik, d.v.s. trafik mellan 
landsbygdens byar, från byar till centra och städer samt trafik i motsatt 
riktning. Med byar avses mindre orter som inte är tätorter62, handels- eller 
kyrkcentra. Med centrum avses i denna avhandling handels- och/eller kyrk-
centrum, kommuncentrum eller stationssamhälle. I länet fanns under avhand
lingsperioden endast två städer Skellefteå och Umeå. Lycksele blev stad år 
1946. 

Lagstiftningen har skiljt på trafik i tätort och på landsbygd p.g.a. dess olika 
förutsättningar och ändamål. Som inledningsvis noterades trodde inte maktha
varna att hela Sverige så fort skulle erövras av automobiltrafiken men genom 
den omfattande samhälls- och trafikutvecklingen har trafiklagstiftningen varit 
under ständig omprövning. Då denna avhandling fokuserar på landsbygdstrafi
ken kommer emellertid inte den trafik som senare avgränsades till ren inner
stadstrafik att behandlas. Tätortstrafik i viss mening startade i Umeå redan 
1925. Den lokala busstrafiken i Umeå började nämligen så smått 1925 då fyra 
droskägare i kompanjonskap sökte och fick koncession på en busslinje 
Lasarettet - Torget - Backen.63 

År 1927 startade den linje som senare skulle utgöra en av grundlinjerna till tät
ortstrafiken i Skellefteå. Det var Ernst Johansson och Axel Boström som fick 
koncession på linjerna Degerbyn - Skellefteå och Hedensbyn - Skellefteå. 
Dessa orter var då ren landsbygd med stora lantgårdar men har senare blivit 
stadsdelar 3-5 km från Skellefteå centrum.64 

62 Begreppet tätort är skapat av professor Gerd Eneqvist, Uppsala som rubricerar en tätort 
som en ort där det finns minst 200 invånare och där avståndet mellan husen i 
princip är högst 200 m. 

63 Degerman Erik, stencil 
64 Koncessioner 
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II LAGSTIFTNING OCH BRANSCHORGANISATIONER 

1. Automobiltrafiklagstiftning 
Den första förordningen om automobiltrafik i Sverige utfärdades 1906, men 
automobiler har funnits i Sverige sedan 1892 och redan i den första trafikför
ordningen fastställdes särskilda regler för den yrkesmässiga trafiken. Inom den 
yrkesmässiga biltrafiken skilde man på regelbunden automobiltrafik mellan 
särskilda orter och övrig yrkesmässig trafik trots att skiljelinjen inte utstakades 
klart.65 De första automobileraa var för privat bruk eller ägdes av något före
tag. Snabbt uppstod det kommersiella bruket av automobilerna då bl.a. skjuts
stationsinnehavarna köpte bil och i första hand under sommarperioden kunde 
erbjuda transport per bil i stället för med häst. 

Lagstiftningen för automobiler har reglerat fordonens tekniska beskaffenhet, 
ägarnas skyldigheter och förarnas tillstånd (körkort), skattelagstiftningen i an
slutning till trafiken och förhållandet till den del av samhället som berörts av 
automobiltrafiken. Den första automobilförordningen stadgade att besiktning 
av fordonen skulle ske när det böljade användas och sedan vart tredje år samt 
att varje fordon skulle ha ett igenkänningsmärke med länsbokstav och ord
ningsnummer. Västerbottens län tilldelades beteckningen AC. År 1915 fick 
länsstyrelserna i uppgift att föra ett register för fordonen i länet med uppgift 
om dag för registrering, den avsedda användningen av bilen, om det var en per
sonautomobil, omnibuss, lastautomobil etc. Vidare skulle anges hur många 
personer som bilen var avsedd för, dess lastförmåga, ägarens namn, yrke och 
hemvist samt det tilldelade igenkänningsmärket (bilnumret).66 

Fordonsbredden var 1924 maximerad till 210 cm. Från 1937 tilläts en bredd av 
220 cm och från 1947 tilläts 235 cm. Som buss räknades fordon med lägst 7 
passagerare och från 1937 var buss fordon med 9 passagerare eller fler. Defini
tionen omnibuss användes första gången i 1923-års förordning.67 Förordningen 
om automobiltrafik 1906 stadgade att den högsta tillåtna hastigheten för mo
torfordon fick vara 25 km/tim, dock högst 10 km/tim vid dimma. År 1917 höj
des maximihastigheten till 40 km/tim för att 1937 höjas till 50 km/tim och 1952 
till 60 km/tim. 

Intresset för den regelbundna automobiltrafiken har från lagstiftarnas och all

6$ Godlund (1954) sid 15 
66 SFS 1915:189 och 449 
67 SFS 1923:282 §2 mom. 2 avd. g 
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mänhetens sida resulterat i att ett antal större trafikutredningar har genomförts. 
En för Norrland viktig utredning gällde "Maskinell vägtrafik i de nordliga lä
nen", den sk. norrlandsutredningen.68 Frågan hade först väckts av landshövding 
Malm i Norrbotten69 och senare i en motion av herrar Lübeck m.fl. där frågan 
gällde på vilket sätt automobiltrafik skulle kunna ersätta transportbehovet, då 
utbyggnaden av järnvägar låg långt fram i tiden speciellt för mer avlägsna 
trakter i Norrland.70 Motionärernas avsikt var inte att staten direkt skulle starta 
regelbunden automobiltrafik utan att staten skulle ordna vägar anpassade för 
automobiler så att privata intressenter skulle kunna ordna trafik. Utredarna 
skaffade sig också kunskap om dagssituationen genom frågeformulär som 
skickades ut via länsstyrelserna i de berörda länen. De samlade svaren blev att: 

"emellertid har utvecklingen på ifrågavarande område gått så hastigt, att å flera av 
sålunda ifrågasatta automobiltrafikleder genom privat initiativ redan åstad kommits 
en åtminstone någorlunda regelbunden trafik, om också under mycket enkla och 
blygsamma former".71 

Utredningen resulterade bl.a. i en bestämmelse om att i de fall trafik var önsk
värd men inte fanns skulle tillståndsgivande myndighet bidra till att trafik kom 
till stånd. Vidare borde stöd ges från det allmänna; stat, kommun eller lands
ting. Betänkandet rekommenderade även att posten borde stödja den enskilda 
linjetrafiken genom att anlita den för postföring. 

Frågan om automobiltrafiken som konkurrent till järnvägen debatterades flitigt 
under de första decennierna. Den flitigaste gruppen debattörer var troligen 
spårvägs- och järnvägstjänstemännen och deras organisationer. Vid Svenska 
spårvägsföreningens årsmöte 17-18 aug. 1928 höll Å Nerell72 ett föredrag och 
sade bland annat: 

"att för närvarande översvämmas vi av litteratur beträffande järnvägar och omnibus-
sar. D et är icke heller obekant att t .o.m. doktorsavhandlingar i dett a ämne sett dagen 
ljus i Ty skland. T.o.m. vid Uppsala universitet har nu som ämne for lektorskompetens 
givits järnvägar och bilar i Uppland' /.../ Allmänheten tror, att de svenska järnvägar
nas ställning till automobiltrafiken är bandhundens, so m skäller på månen ... Det enda 
vi kunna göra for att bemöta den privata biltrafiken är, at t vi järnvägs- och spårvägs
män, var for sig i sin stad, försöka höja våra företags prestationer på sådant sätt, att 
allmänheten inser, att det är onödigt att skaffa sig privatbil." 

68 SOU 1923:54 
69 ibid sid 9 
70 Riksdagsmotion 1920:108 
71 SOU 1923:54 sid 13 
72 VD vid Stockholm - Roslagens Järnvägar 
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Den landsvägsbundna linje- och beställningstrafiken ålades av lagstiftarna kra
vet att inte konkurrera med järnvägen. I den förut citerade utredningen -
"Maskinell vägtrafik i de nordliga länen" - skriver utredarna att "man i allmän
het inte bör förhindra automobilerna att konkurrera med järnvägarna. /—/ De 
sakkunniga vilja emellertid hålla före, att sådant förhindrande av konkurrens 
med järnvägar endast undantagsvis kan vara motiverat".73 

Från 1933 måste beslut om tillstånd ha trätt i kraft innan trafik fick sättas 
igång74 så att eventuella överklaganden kunde behandlas innan trafiken var ett 
faktum eftersom det ofta hänt att trafiken redan var etablerad när ansökan om 
tillstånd ingavs till länsstyrelsen. Från 1940 skulle även Biltrafiknämnden med
delas i de fall tillstånd kunde komma att konkurrera med annan redan utövad 
linjetrafik eller med järnväg, spårväg eller sjötrafik. Den statliga 
"Busslinjeutredningen" gjorde en översyn av vissa bestämmelser i 1932 års 
förordning angående yrkesmässig automobiltrafik samt avgav ett förslag till lag 
angående företag, som driver yrkesmässig trafik med omnibuss.75 Den pekade 
på förhållandet att om de redan etablerade linjetrafik- och järnvägsföretagen 
beredas möjlighet av vara likställda med övriga remissinstanser så skulle de 
kunna komma med egna ansökningar när de fick kännedom om att annat före
tag ansökte om trafik inom deras område och detta skulle kunna resultera i en 
monopolsituation. Farhågorna för monopol resulterade i en motion 11:724 1936 
där det framhölls att konsekvenserna av den föreslagna lagändringen i prakti
ken skulle bli att samtliga biltillstånd inom överskådlig tid skulle innehas av vid 
lagens ikraftträdande befintliga järnvägs- och ångbåtsföretag. 

Lagstiftarna har haft en ambivalent hållning till frågan om att å ena sidan skyd
da järnvägarna från konkurrens och å andra sidan dra nytta av det förhållandet 
att den landsvägsbundna linjetrafiken varit flexibel. Dessutom var denna nöd
vändig för en stor del av de boende på landsbygden som låg långt från järnväg. 
För den lokala linjetrafiken i Västerbotten har konkurrensen från järnvägen av 
naturliga skäl inte varit av någon större omfattning beroende på att de folkri
kaste länsdelarna ligger vid kusten och Norra stambanan liksom Inlands
banan76 går genom det glest befolkade inlandet. Under undersökningsperioden 
byggdes dels Inlandsbanan och dels två tvärbanor mellan stam- och inlandsba-

73 SOU 1923:54 sid 158 
74 SFS 1933:406 
75 SFS 1940:910, SOU 1955:23 
76 Trafiken vid Inlandsbanan behandlas i kapitel I V: 5 
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dels Inlandsbanan och dels två tvärbanor mellan stam- och inlandsbanorna, 
nämligen Vännäs - Lycksele - Storuman och Jörn - Arvidsjaur samt järnvägs
förbindelsen Bastuträsk - Skelleftehamn. Dessa fick stor betydelse för befolk
ningen i närliggande orter främst för godstransporter men även för persontrafi
ken då den landsvägsbundna linjetrafiken gick i riktning mot orter vid järnvä
gen. En annan faktor av betydelse för trafikutvecklingen och trafikföretagandet 
i länet var att SJ inte startade någon egen landsvägsbunden trafik under denna 
tid. 

Förutom direkta trafikbestämmelser kunde länsstyrelserna utfärda lokala för
ordningar. Det kunde gälla arbetsmiljö- och kundrelaterade faktorer. Den all
männa kungörelsen nr 1935:175 i Västerbottens län gällde t.ex. invändig ren
göring av yrkestrafikfordon för personbefordran och lyder: "Länsstyrelsen har 
funnit skäligt föreskriva, att i yrkesmässig trafik använda motorfordon för per
sonbefordran skola av vederbörande trafikutövare minst en gång dagligen or
dentligt städas och rengöras." Av formuleringen att döma hade tydligen inte 
yrkestrafikutövarna prioriterat städningen inne i fordonen utan mera lagt sig 
vinn om att klara det tekniska. Man bör dessutom ha i åminnelse att dåtidens 
vägar enbart var belagda med jord och grus och att inga medel fanns för att 
binda vägdammet. 

Bild nr 4. AC 1600, Träkolsdriven buss 1933, ägare Ernst Marklund, Skellefteå 
Källa: Skellefteå museum. 
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2. Lagstiftning om linjetrafik. 
Redan den första automobilstadgan 1906 gjorde åtskillnad på regelbunden och 
övrig trafik och vi ska här följa förändringar i lagar och förordningar rörande 
den regelbundna trafiken. I den första trafikförordningen fastställdes det att fö
rare i den yrkesmässiga trafiken skulle ha gällande tillstånd (körkort), fri kon
kurrens rådde och om taxa hade godkänts skulle den medföras. År 1920 före
skrevs att godkänd taxa skulle finnas i yrkestrafiken. Det var en maximitaxa.77 

1930-års förordning skärpte kravet på yrkesförare och föreskrev att för fram
förande av yrkestrafikfordon krävdes att föraren skulle vara 21 år och ha god
känt trafikkort. 

Högsta tillåtna arbetstid för förare inom loppet av tjugofyra på varandra följan
de timmar var 1931 tretton timmar och 1934 sänktes arbetstiden till tolv tim
mar och 1940 kom nästa sänkning då arbetstiden maximerades till elva timmar 
per tjugofyratimmars period. Motivet för den sänkta arbetstiden var både en 
löne- och en trafiksäkerhetsfråga. Fordonen i linjetrafik var under den första 
1 O-årsperioden personbilar på upp till fem passagerare och första automobilen i 
linjetrafik byggd för sex-sju passagerare inregistrerades på J G Lindgren 1916. 
Från år 1937 var personbil ett fordon med upp till åtta passagerare och om for
donet var avsett för nio eller fler passagerare (förutom föraren) rubricerades det 
som omnibuss. Då begreppet omnibuss infördes genom 1923 års förordning 
sänktes högsta tillåtna hastighet för bussar från 40 km/tim ner till 20 km/tim 
och först 1931 höjdes gränsen för bussar åter till 40 km/tim (appendix bilaga 
3). 

I bestämmelserna för den yrkesmässiga trafiken undantogs under perioden 
1906 - 1923 de fordon som användes i statliga organisationer och företag. Un
der perioden 1923 - 1930 ålades statliga fordon samma bestämmelser som för 
övrig trafik för att från 1930 åter bli undantagna. Postens diligenstrafik i Väs
terbotten fick dock under denna period dispens från lagen i vissa avseenden.78 

Vid behandlingen av koncessioner används begreppen koncessionerad respek
tive trafikerad vägsträcka. En koncession ger tillstånd på t.ex. vägsträckan A -
H och därmed alla mellanliggande orter. Under vissa tider på dagen eller veck
an kör turen inte exakt sträckan A - H utan istället sträckan A-B-D-H eller A-
C-D-H och det benämns den trafikerade vägsträckan. 

77 Riksdagens skrivelse 1920:360 
Se kapitel VII om Postverkets diligenstrafik 
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Trafikutövarna lät trycka turlistor på hur trafiken skulle bedrivas, vilka av
gångstider som gällde och vilka vägsträckor resp tur passerade och i de flesta 
fall var också turlistan annonserad i ortspressen. Godlund skriver att: "I en del 
fall publicera två eller flera företag, som trafikera samma vägsträcka en gemen
sam tidtabell och bedriva trafiken på sådant sätt att den ur trafikanternas syn
vinkeln framstår såsom en linje, t.ex. genom ömsesidig giltighet av returbiljet
ter".79 Som exempel i Västerbotten på samordnade turer kan nämnas sträckan 
Umeå - Skellefteå där J Säfstens handelsbolag hade koncessionen Umeå - Ro-
bertsfors - Ånäset och Lövångers Trafik AB hade koncession Skellefteå - Ro-
bertsfors. För att få till stånd en bra tidtabell och samtidigt ge god service till 
resenärerna samarbetade bolagen och turerna samordnades. I turlistan angavs 
turerna Umeå - Skellefteå resp Skellefteå - Umeå, ett kringgående av tillstån
den till fördel för företag och kunder och sanktionerat av länsstyrelsen. Denna 
typ av samarbete var också förutsättningen för att Norrlandskustens Trafikför
ening kunde starta 1950 på sträckan Sundsvall - Luleå. Ett stort antal bussägare 
bildade då en ekonomisk förening och var och en fick andelar i bolaget i 
förhållande till den egna koncessionens längd. En gemensam ansökan lämnades 
till alla de berörda länsstyrelserna och med en gemensam turlista. 

Hur fort yrkestrafikfordonen borde få framföras har varit föremål för återkom
mande diskussioner. År 1939 motionerade J P Holmlund, Nordmaling till 
Västerbottens läns Omnibusägareförenings årsmöte om att fri hastighet borde 
införas för bussar i yrkesmässig trafik. Holmlund önskade också att skrivelsen 
skulle vidarebefordras till omnibussägareförbundet. Motiveringen var fordons
fabrikanternas tekniska förbättringar av fordonen i kombination med bättre vä
gar och bussförarnas stora erfarenhet. Holmlund skrev att 

"Chaufförerna vid omnibussföretagen kör i regel samma vägsträcka 25 dagar i 
månaden och har därför bättre kännedom om vägen än andra trafikanter varför de 
själva kan avgöra lämplig hastighet och inte som nu ständigt överträda 
bestämmelserna på raka vägsträckor" . 

Men året var 1939, det år då bensinransonering, däcksbrist och gengasdrift 
blev en verklighet och motionen som bifölls blev tyvärr snabbt inaktuell. 

79 Godlund (1954) sid 49 
80 Holmlund (1958) sid 11 
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3. Automobilbeskattning 
Den snabbt accelererande automobiltrafiken fick riksdag och regering att 1922 
införa både en automobil- och en däcksskatt och det skedde genom två för
ordningar om specialbeskattning av motorfordon.81 Då antalet fordon hade 
ökat mycket snabbt blev statens skatteinkomster också betydligt högre än be
räknat. Motiveringen till skatterna var fordonsägarnas krav på bättre framkom
lighet på de redan befintliga vägarna och kravet på att nya vägar skulle byggas 
där enbart gångstigar tidigare funnits och utöver dessa också kravet på broar 
som klarade tyngden av motorfordon. Viss del av skatten skulle utöver kostna
der för vägar och broar även täcka anslag till utbildning i motorfordonskunskap 
och gottgörelse till fiskerinäringen för av dess utövare erlagd bensinskatt. Men 
också andra direkta och indirekta trafikkostnader skulle täckas som ersättning
en till statspolisorganisationen och anslag för trafiksäkerhetens befrämjande 
samt till forsknings- och undersökningsarbeten för vägar. Ytterligare skatter 
infördes därefter på bensin 1924 och på brämiolja 1937.82 En skatt togs bort 
och det var däcksskatten som upphörde 1938.83 Hur intäkterna av 1937 års 
fordonsskatt användes framgår av bilaga 2,4 och 5. 

4. Taxor for person- och godsbefordran i linjetrafik 
Riksdagen angav i automobilförordningen 1906 att om taxa fastställts skulle 
den medföras vid trafik och 1920 beslöt riksdagen84 att taxa skulle fastställas 
av länsstyrelsen och medföras vid färd, för att på begäran kunna uppvisas. Un
der lång tid förekom inte någon enhetlig taxa för den yrkesmässiga linjetrafiken 
i Västerbottens län utan vaije trafikutövare tillämpade sin egen taxa. De första 
åren var trafiken av liten omfattning och endast undantagsvis fanns fler än en 
trafikutövare på samma vägsträcka så någon konkurrens via taxan syns inte ha 
förekommit inom linjetrafiken, men däremot förekom taxekonkurrens inom 
beställningstrafiken. Det dröjde till 1936 innan länsstyrelsen utfärdade en en
hetlig länstaxa för personbefordran i linjetrafik i Västerbotten. 

I Västerbotten fastställdes enhetlig taxa för den yrkesmässiga länstrafiken 
1920.85 Beslutet kom efter en anhållan från Umeå åkeri- och bilägareförening 
av den 10 sept. 1919 om att länsstyrelsen skulle fastställa taxa för hela länet. 

81 SFS 1922:260, 261 
82 Brännolja = diesel 
83 SFS 1922:260, 261 ochRs 1924:326 samt SFS 1935:142, Rs 1935:144. 
84 Riksdagens skrivelser 1920:360 § 21 
8^ Länstrafik var benämningen på det som senare benämndes beställningstrafik för 

personbefordran och som idag motsvaras av taxibilarnas trafikutövning 
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Motivet till denna anhållan var att trafiken under rådande former blivit alltför 
osund på grund av den ojämna prissättningen och att förare som erhållit trans
portuppdrag till viss ort stannade kvar där och inväntade kunder som de erbjöd 
returtransporter till priser långt under ordinarie taxenivå.86 Priset blev 6 kr per 
nymil87 för skjuts av en person, 9 kr/nymil för två personer, 11 kr/nymil för tre 
personer samt för större antal personer ytterligare två kr per person och mil.88 

Den första allmänna taxan för linjetraßk med personautomobil och perso-
nomnibus inom Västerbottens län utfärdades 20 juni 1936 och ett utdrag finns i 
tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Utdrag ur den första persontaxan för linjetrafik i Västerbottens län 1936 

Km Enkel biljett (kr) Tur- och returbiljett (kr) 
01  -03  0.25 -

04-08  0.50 0.75 
09-  12  0.75 1.25 
29-32  2.00 3.00 
33-36  2.25 3.25 
49-53  3.25 4.75 
84-88  5.00 7.50 
133 - 144 7.50 11 .25  
Källa: Västerbottens läns allmänna kungörelser 1936:94 

Tur- och returbiljetter tillämpades ej i första intervallet, d.v.s. resor inom tätor
ter och byar, utan där fanns enbart enkla biljetter. För resande, som fyllt tolv år 
löstes hel biljett, för barn, som fyllt fyra men inte tolv år, samt för barn under 
fyra år för vilka särskild plats begärdes skulle halv biljett betalas. Barn under 
fyra år för vilka särskild plats inte begärdes, befordrades utan avgift och biljett 
men för hund skulle halv biljett lösas. Enkel biljett gällde en månad, utställ
ningsdagen inberäknad, och tur och returbiljett gällde tio dagar. En tur- och 
returbiljett gav resenären en rejäl rabatt och var den första typen av rabatterade 
biljetter.89 Rabatten vid köp av en tur och returbiljett 1936 gav rabatter på 
mellan 17 - 25%. 

86 Västerbottens läns Länsstyrelse, allmänna kungörelse 1920:100 
87 Metrisk längdenhet i Sve rige för 10 000 m som tillkom då metersystemet infördes; 

förleden ny- skulle skilja den från den äldre svenska milen, som var ca 10 688 m. 
(Nationalencyklopedin nr 14/1994 sid 333) 

Västerbottens läns allmänna kungörelser 1920:100 
89 Senare har månadsbiljetter och olika typer av förköpta biljetter införts som t ex 

rabatthäften som gav 10 % rabatt 
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Uppehåll under resa fick ske en gång på enkel biljett samt en gång i vardera 
riktningen på tur- och returbiljetter. För resenärer som önskade göra uppehåll 
under resan markerades det genom ett speciellt klipp i biljetten och för varje 
ytterligare uppehåll utgick en avgift på 50 öre. Resgods fick fritt medtagas på 
upp till 20 kg men för resgods därutöver betalades avgift. Cyklar, sparkstöt-
tingar och skidor fick medtagas i mån av utrymme och på egen risk. Betal
ningen för bussbiljetterna erlades kontant vid påstigandet och betalningen för 
gods betalades kontant eller mot efterkrav. 

Sedan enhetlig taxa införts hade företagen att inom föreskriven tid justera sina 
taxor, taxan var kilometerberoende och varje företag hade att själva eller till
sammans med samarbetande företag bestämma vilket avståndsintervall som 
gällde för respektive ort. Då många orter var långsträckta fanns vissa juste
ringsmöjligheter vid taxeändringar. Skulle man tillämpa kilometeravståndet 
från ortens början, mitt eller slut? Erfarenhetsmässigt har jag kännedom om att 
det kunde inträffa att vissa km-intervaller mellan orter justerades för att viktiga 
orter eller hållplatser inte skulle drabbas av alltför stora tröskeleffekter i sam
band med nya taxor. De flesta service- och arbetsresorna gjordes inom km-in
tervaller upp till 50 km och de mer spontana resorna i intervallerna däröver. 

Sedan taxorna i l injetrafik 1936 blivit enhetliga kunde de inte längre användas 
som konkurrensmedel, i de fall detta förekommit. I stället kom de lika taxorna 
att bli ett bra marknadsföringsmedel därigenom att så kallad samtrafik kom att 
gälla mellan de flesta trafikutövarna, som i någon relation trafikerade samma 
vägsträckor. Det innebar att resenärerna kunde köpa tur och returbiljetter och 
oberoende av vilket bolag som ställt ut biljetten kunde resenären åka returresan 
med vilken tur och vilket bolag som man önskade. 

Samtrafiksystemet innebar ett visst administrativt arbete för företagen men det 
torde ha uppvägts av merintäkter från resenärernas utökade resmöjligheter. Då 
resenärerna genom samtrafiksystemet fick tillgång till fler alternativa restider 
under dagen/veckan torde det även ha bidragit till en ökad trafikvolym. Man 
kan också ifrågasätta om detta var en ex-post eller ex-ante konsekvens. D.v.s. 
åkte fler personer med buss sedan samtrafikbilj etter införts eller var det den 
ökade efterfrågan på fler alternativa resmöjligheter som öppnade för det utvid
gade trafiksamarbetet. Men samtrafikbestämmelserna var dock ej tillämpliga 
på månadsbiljetter, utan månadsbiljetterna gällde enbart på det säljande boia 
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gets linjer beroende på att något praktiskt genomförbart avräkningssystem inte 
fanns att tillgå.90 

Bussbiljettaxan var konstruerad så att i de första intervallerna var priset per km 
högre än för intervaller på längre avstånd från startorten, och där var också 
antalet km inom prisklasserna fler. Grundkonstruktionen av taxan har varit 
oförändrad under hela perioden. 

Tabell 2. Km priser på bussresor i Västerbottens län 1936, 1940 och 1956 
(1936-års penningvärde) 

KM 1936 1940 1956 
Avstånd från startort Öre/Km Öre/Km Öre/Km 
1 25 21 22 
5 10 9 8 
10 8 7 6 
50 7 6 5 
100 6 5 5 
150  5  5  5  
200 5 5 5 
250 5 4 4 
300 5 4 4 
350 4 4 4 

Deflatering gjord med levnadskostnadsindex. 
Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Av diagram 1 framgår realprisutvecklingen och att bussbiljettpriset sjunkit nå
got i förhållande till levnadskostnadsindex. 

90 Samtrafiksystemet kom senare, från 1 950-talet att omfatta hela Norrland och kallades 
"Samtrafik Norrland". Genom denna taxa kunde resenärerna köpa tur- och 
returbiljetter från och till i sto rt sett alla orter i Norrland. Att man kunde införa en 
gemensam taxa berodde på att tidigare använda taxor i respekt ive län i stort sett 
hade haft samma grundprinciper och nivåer 
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Diagram 1. Indexjusterade km-priser på bussbiljetter i Västerbottens län 1936, 1940 
och 1956 (enkla biljetter) 
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Anm: Indexjustering har gjorts med levnadskostnadsindex. 
Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Första allmänna godstaxan i Västerbotten år 1935 
I Västerbotten fastställdes den första taxan för befordran av gods i linjetrafik 
inom Västerbottens län 1935.91 Avgifterna var avståndsrelaterade och hade 
följande avgiftsfördelning: smågods upp till 5 kg, smågods 6-20 kg och tung
gods över 20 kg. Dessutom fanns särskild taxa för mjölktransporter. Med 
tunggods avsågs: mjöl, cement, bensin, sill, kol och potatis m.m. Extra avgift 
för lasthjälp tillkom vid tyngre gods. För transport av mjölk till mejerier och 
försäljningsställen fanns separat taxa och i priset ingick fri returfrakt för embal
lage. Priset för transport av mjölk var 1 k r/100 kg på avstånd 1-30 km och 
högsta taxa 1.75 kr/100 kg på avstånd 91-120 km. 

Tabell 3. Utdrag ur taxa för gods i linjetrafik i Västerbottens län 1935 

Avstånd Smågods 0 - 5 kg, Smågods 6-20 kg, Tunggods 20 <, kr/kg 
Kr/kg Kr/kg 

0 -30  km 0 .25  0 .50  1kr/  100  kg  
251  -  300  km 1 .00  1 .25  4  kr /100  kg  

Källa. Länsstyrelsen i Västerbottens län 

91 Länsstyrelsen i Väs terbottens län, allmänna kungöre lse 1935:192 
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5. Västerbottens läns omnibussägareförening och andra branschorganisa
tioner. 
Västerbottens läns omnibussägareförening har sitt ursprung från 1927 då det 
första försöket till föreningsbildning gjordes och man bildade Västerbottens 
läns Linjetrafikförening på initiativ av Edvard Sjöström i Burträsk som också 
blev dess ordförande. Men den föreningen hade inte förmågan att samla linje-
trafikföretagarna trots att Landshövding Nils G Ringstrand erbjudit att en om
nibussägareförening skulle fa bli remissinstans i trafikärenden. Länets lands
hövdingar var angelägna om att en förening skulle bildas och även ägarna dis
kuterade ett mera formaliserat samarbete.92 

Omnibussägareföreningen kan enligt Jan Gletes uttryckssätt säges vara en or
ganisation på mesonivå. D.v.s. den fungerade som ett nätverk med kontakterna 
uppåt mot myndigheterna som för bussägarna närmast representerades av 
länsstyrelsen. Omnibussägareföreningen har också utgjort mellannivån som 
haft ett stort antal kontaktvägar mot enskilda bussägare och de olika bussföre
tagen och samtidigt uppehållit en nära kontakt utåt mot samhället och dess lo
kala institutioner. 

Sveriges Omnibussägares Riksförbund inbjöd 1932 till ett möte på hotell Mar
gareta i Umeå. Efter ett långt föredrag av ombudsman Wickman och en lång 
diskussion var de nu redo att bilda en förening, under namn Västerbottens läns 
omnibussägareförening, som också anslöt sig till Riksförbundet. Landshövding 
Gustav Rosén föreslog direkt att den nya föreningen skulle få överta den gamla 
linjetrafikföreningens rättighet att vara remissinstans i trafikärenden vilket 
också skedde. Föreningen har sedan dess varit av stort värde för medlemmarna 
i deras gemensamma angelägenheter. Första året utgick ingen medlemsavgift 
utan de som valts till styrelseledamöter fick själva stå för kostnaderna. 1933 
beslöts att årsavgiften skulle vara 10 kr per företag och samma år togs också 
frågan om en busstation i Umeå upp men det dröjde till 1934 innan beslut togs 
i frågan. 

Då avstånden i länet är stora beslöts snart att dela föreningen i två avdelningar 
för att minska resekostnaderna till sammanträden. Delningen skedde samma år 
som föreningen bildades och den indelades då i två sektioner, sektion norr med 
säte i Skellefteå och sektion söder med säte i Umeå.93 De viktigaste frågorna 

92 Holmlund (1958) sid 7 
93 ibid sid 9 
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på dagordningen har varit remissbehandling av trafikärenden, biljettprisutveck
lingen och diverse andra trafikfrågor. Remissbehandlingen av ansökningar om 
trafiktillstånd som länsstyrelsen översänt var den ständigt återkommande 
punkten vid sammanträdena. Men omnibussägareföreningen fick också många 
olika typer av frågor och förslag från medlemmarna att behandla som t.ex. frå
gan om tillstånd att frakta ömtåliga varor inne i bussarna. 1934 gav så länssty
relsen tillstånd till bussägarna att få frakta ömtåligt gods t.ex. blomkartonger, 
blomkransar till begravningar och brödkartonger.94 

Kontakten med länsstyrelsen har varit god och de flesta lokala förordningarna 
har trafikutövama funnit vara till nytta för trafiken och dess utveckling. Läns
kungörelser som direkt gällde busstrafiken var t.ex. en kungörelse 1934-03-09 
som föreskrev att förbandslåda, av modell som fastställts av Kungl. Medici
nalstyrelsen, skulle finnas i fordonet och i länskungörelse 1935-12-03 kom den 
förut omnämnda föreskriften om att trafikutövare var skyldiga att minst en gång 
dagligen ordentligt städa och rengöra fordonet. 

Dessutom vidarebefordrade omnibussägareföreningen vissa önskemål och för
slag till Svenska Omnibussägareförbundet. Frågor som varit aktuella är i övrigt 
den ofta återkommande frågan om bussarnas högsta tillåtna hastighet. Under 
1940-talet var kristidens påverkan på busstrafiken en ständigt återkommande 
fråga, materialbristen fick till följd att antalet turer fick reduceras. 1941 kom en 
förfrågan från västra kristidsstyrelsen om nedsatta biljettpriser för bärplockare 
men bussägarna avböjde då de inte hade tillstånd sätta in extra reservvagnar 
om platserna inte räckte till vid ordinarie tur.95 

94 ibid sid 11 
95 ibid sid 14 
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VI KÖRDE FÖR FINLAND 
15 januari 1940 var en unik dag för bussägarna. Hela dagskassan för så
väl gods- som personbefordran gick nämligen till en pågående Finlands
insamling. Tidningarna skrev åtskilligt om saken. 

Några dagar senare kom länsstyrelsens resolution om ytterligare bensin
indragning. Då väntade man 40% nedskärning och diskuterade mera 
allmänt övergång till gengasdrift. 

Samma år var det som det kämpades hårt för försvarslånet. Omni-
busägareföreningen tecknade sig för alla tillgängliga medel - 500 kr. 
7 mars 1945 blev det bussdag för Norges lidande folk.96 

Västerbottens omnibussägareförening är medlem i riksorganisationen Svenska 
omnibusägareförbundet som före 1927 hade namnet Sveriges Trafikbilägares 
Riksförbund som bakåt i tiden har en lång historia. 

Historiskt har de yrkesmässiga transportörerna varit organiserade sedan 1600-
talet. 

"Åkarens yrke har hundraåriga traditioner i Sverige. Emellertid var av ålder en 
åkares sysselsättning främst att transportera gods. Någon personbefordran synes 
icke hava förekommit förrän på 1700-talet. Då var emellertid åkareskrået redan en 
gammal vördnadsvärd institution Sålunda bevaras i detta skrås gamla kista hos Taxi 
Trafikförening i Stockholm Södra åkareämbetets protokoll från åren 1653 - 1671 
och Norra åkareämbetets protokoll av 1769-1853 Tidigare handlingar i saken tycks 
icke ha blivit bevarade till eftervärlden."97 

Den första riksomfattande organisationen inom åkeribranschen bildades 1917 
under namnet Sveriges Trafikbilägares Riksförbund (STR) för droskbilägarna 
och Sveriges Åkeriidkareförbund (SÅF) för häståkerierna. Det fanns endast ett 
hundratal lastbilsägare och busstrafiken var i det närmaste obefintlig. Efter 
första världskriget försvann de flesta häståkeriema och lastbilarna tog över de
ras transporter. SÅF upphörde 1926 p.g.a. strid mellan häst- och lastbilsåkarna. 
Vid STR:s kongress 1923 beslöt man att även bussföretagarna skulle kunna 
anslutas till förbundet. År 1924 ombildades så STR till att omfatta både drosk-, 
last- och busstrafiken och de olika grupperna bildade egna sektioner men 1928 

96 ibid sid 13 
97 Holmström Gösta Red., Motorismen och dess män, 1951, Bygd och folk förlag, 

Uppsala, sid 147 
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utträdde drosk- och omnibusägaraa ur STR och bildade egna riksförbund. 
Svenska Droskbilägareförbundet (SDF) och Svenska Omnibusägareförbundet 
(SOF). Landsbygdens och en del större städers droskbilägare kvarstod dock i 
STR utan eget förbund. När så lastbilsägarna bildade eget förbund 1931 och 
trafikbilägarna fanns inom fyra olika förbund blev det stora meningsskiljaktig-
heter mellan trafikutövarna. Under många år pågick både många och långa dis
kussioner och förhandlingar och först 1938 kom man till ett avgörande. Då bil
dades särskilda specialförbund, Svenska Droskbilägareförbundet (SDF), Sven
ska Omnibusägareförbundet (SOF) och Svenska Lasttrafikbilägareförbundet 
(SLF) alla tre förbunden under en gemensam topporganisation, Sveriges Tra
fikbilägares Riksorganisation (STR). 

Efter omorganisationen 1938 samarbetade de tre förbunden i det nya Sveriges 
Trafikbilägares Riksorganisation främst för att bevaka gemensamma intressen 
inför myndigheter och för att kunna uppträda gemensamt där det var av värde. 
Det var också STR som tog initiativ till att Försäkringsbolaget Trafik och Bil
ägarnas Inköpsförening bildades och de två organisationerna blev av stort 
värde för yrkesutövarna inom trafikbilägarebranschen.98 

6. Sammanfattning 
De första automobilerna kom till Sverige 1892 och när fordonsantalet påtagligt 
böljade påverka gatu- och vägtrafiken fann riksdagen det nödvändigt att 1906 
ta det första trafikpolitiska beslutet gällande automobiltrafiken genom att 
fastställa regler för fordonens tekniska beskaffenhet och hur fordonen skulle få 
bruka vägarna. 

Spårvägs- och järnvägstjänstemännen var flitiga debattörer ifråga om den upp
dykande konkurrenten automobilen. Redan i den första förordningen från 1906 
avskiljdes yrkestrafiken med automobiler regelmässigt från den privata trafi
ken. Automobilförordningen 1906 innehöll också regler om taxesättning i yr
kestrafiken och från 1920 skulle taxa fastställas av länsstyrelsen i det län som 
tillstyrkte koncessionen och taxan skulle medhavas vid färd för att på anfordran 
kunna visas upp. Gemensam taxa för linjetrafik för godsbefordran fastställdes i 
Västerbottens län 1935 och taxan för linjetrafik för personbefordran 1936. 
Fram till 1956 har prisutvecklingen på bussbiljetter i linjebunden trafik sjunkit 
något i förhållande till den allmänna prisutvecklingen. 

98 ibid sid 138 ff 
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Utövarna av linjetrafik för person- och godsbefordran i Västerbotten bildade 
den första Linjetrafikföreningen 1927 men den lyckades inte samla linjetrafik-
företagarna varför ett nytt försök gjordes 1932. Då inbjöd Sveriges Omnibus-
sägares Riksförbund till ett möte i Umeå och efter en lång debatt var man mo
gen att bilda Västerbottens läns omnibusägareförening. Enskilda företagare 
startade och bedrev linjetrafik med egna koncessioner och taxor och utverkade 
efter ett antal år att taxorna för bussbiljetter blev enhetliga men för att bilda en 
gemensam branschförening fordrades direkt och indirekt hjälp och påtryck
ningar från myndighetspersoner som landshövdingarna varför den mer varak
tiga omnibussägareföreningen kunde bildades först 1932. 
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Bild nr 5 Bussar i Umeå 1927 - 1928 
Källa: Erik Degermans samling. Västerbottens museum, Umeå 

III DEN ALLMÄNNA UTVECKLINGEN I VÄSTERBOTTENS LÄN 
1900 - 1940 

1. Inledning 
Busstrafiken är en pusselbit i det utvecklingsblock som hade sin utgångspunkt i 
förbränningsmotorn och utvecklingen av automobiler. Omvärldsfaktorer skapa
de förutsättningar för en utveckling av samhället med kausalsamband mellan, å 
ena sidan, det nya utvecklingsblocket omkring automobiler och den landsvägs
bundna motorfordonstrafiken och, å andra sidan, förändringar i samhället i 
stort. Därför vill jag i det här kapitlet ge en övergripande bild av det samhälle 
i vilket de nya företagarna startade och drev sina företag med utgångspunkt i 
följande frågeställningar. 
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1. Hur såg befolknings- och inkomstutvecklingen ut? 
2. Gav dåtidens folkskola grundförutsättningar som gjorde människor öppna 

för nya innovationer och vilka massmedia hade västerbottningarna i 
allmänhet tillgång till? 

3. Hur utvecklades vägväsendet och vägarnas standard när 
motorfordonstrafiken började? 

4. Hur förändrades samhällsservicen? 

2. Befolkningsutveckling 
Under perioden 1915 - 1942 ökade befolkningen i Västerbottens län från 
168.378 till 221.563, d.v.s. med 32% vilket var mer än för Sverige som helhet 
där ökningen var 13%. Motivet till att åren 1915 - 1942 används i detta avsnitt 
är att för denna period även finns uppgifter om utvecklingen av den yrkesmäs
siga linjetrafiken (billinjetrafiken) som behandlas i kap 6. Olikheterna i be
folkningsutvecklingen inom länets olika regioner var stora. I region nord ökade 
befolkningen med 31%, i region syd 24% och i region Lappland 46% 
(diagram 2). Det var alltså i inlandet den stora befolkningsökningen skedde, 
beroende på höga födelsetal och nya arbetstillfällen vid järnvägsutbyggnader, 
nya gruvor och ökad skogsavverkning. 

Tabell 4. Befolkningsutvecklingen i Västerbottens län och i Sverig e 1915 - 1942 

1915 1925 1929 1932 1935 1939 1942 

Region 59723 67393 70 ]20 7277g 76697 7g3]8 7g206 

nord 
Region 6g 331 76 g45 79 220 80 30g gl 867 g2 743 g4 463 

syd 
Region 40 324 48 g42 51 666 52 36g 54 247 56 679 58 g94 

Lappland 

Vaster- 168.378 193.080 201.006 205.454 212.811 217.740 221.563 
botten 

Sverige 5.713.000 6.054.000 6.120.000 6.190.000 6.251.000 6.341.000 6.458.000 

Källa: SOS Folkmängden i administrativa områden. 
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Diagram 2. Periodvisa procentuella befolkningsförändringar i Västerbottens län och 
Sverige 1915 - 1942 

• Västerbotten 1. 

Ü Södra Västerbotten 3. 

• Lappland 4. 

B Sverige 5. 

1915-1925 1925-1932 1932-1942 

Källa: SOS Folkmängden i administrativa områden. 

3. Inkomstutveckling och taxerad inkomst. 
Ett sätt att se förändringar i köpkraften är att analysera utvecklingen av den 
taxerade inkomsten. Därigenom kan man få en viss bild av marknadsekono
mins utveckling över landet, inom länet och inom dess olika regioner. I detta 
avsnitt har inkomstutvecklingen i Västerbottens län och inom avhandlingens tre 
regioner följts under perioden 1917 - 1950. Varje administrativ enhet har i 
grundmaterialet registrerats separat och eftersom landsbygdstrafiken står i fo
kus har länet analyserats dels inklusive, dels exklusive städerna Skellefteå, 
Umeå och Lycksele." 

Analysen baseras på den taxerade medelinkomsten i löpande och fasta priser 
per invånare och inte per inkomsttagare. Inkomstspridningen mellan personer 
eller inom kommuner har inte analyserats. I taxerad inkomst ingår taxeringar 
till bevillning100 samt inkomst- och förmögenhetsskatt, d.v.s. beskattningsbar 
inkomst av fast egendom, kapital, arbetsanställning, tjänst eller pension, av rö
relse, yrke eller eljest plus taxerad (beskattningsbar) inkomst av inländska ak

99 Lycksele blev stad 1946 men i denna anal ys har Lycksele köping med startår 1929 
behandlats som Lycksele stad 

Statens inkomster indelas enligt Riksförsäkringsverket § 59 i ordinarie och bevillning. 
De ordinarie inkomsterna utgår, sedan de en gång genom lagstiftning eller på 
administrativ väg bestämts, för obestämd tid 
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tiebolag och solidariska banker samt andra skattskyldiga. Denna analys ger 
framför allt en bild av den ökade tillgången på kontanter i samhället som var en 
förutsättning för det framväxande industrisamhället med dess större efterfrågan 
på varor och tjänster. Vad den däremot inte visar är hur lönerna specifikt ut
vecklades. 

Västerbottens län hade år 1917 en medelinkomst på 226 kr i förhållande till 
Sveriges 465 kr. Vid periodens slut låg länet på 1.973 kr och Sverige 2.507 kr. 
Det vill säga att medelinkomsten i Västerbottens län 1917 var endast 49% av 
Sveriges medelinkomst men hade 1950 ökat till 79%.101 Vi kan alltså konsta
tera att inkomstutvecklingen i Västerbottens län var mycket positiv i jämförel
se med övriga landet under denna period men de olika kommunerna inom res
pektive region visar mycket olika utvecklingsmönster. Medelinkomsten var 
lägre på landsbygden. Troligt är att detta till viss del beror på att antalet invån
are per taxerad individ var högre där än i tätorterna, då jordbruksfamiljerna 
många gånger bestod av föräldrar, far- och/eller morföräldrar samt något vuxet 
barn, och dessa erhöll ersättningen för sitt arbete huvudsakligen "in natura". 

a/ Västerbottens län 
En analys av länet som helhet inklusive respektive exklusive städerna visar att 
landsbygden vid periodens början hade en medelinkomst på 85% av länets och 
ökade till 93% vid periodens slut. Denna utjämning kan förklaras med den in
dustriella utvecklingen i länet samt en stark urbanisering genom ökat boende 
även i tä torter som inte var städer och där inkomsterna erhölls i kontanter och 
inte "in natura" som många gånger tidigare. 

bl Region nord 
I förhållande till länet är följsamheten stor i region nord men det fanns några 
avvikande kommuner. Region nord som helhet låg på 95% av länets medel
inkomst vid periodens början och hade fram till 1950 ökat till 99%. I mitten på 
1930-talet ökade inkomsterna kraftigt, beroende på gruvnäringens expansion 
genom Bolidenbolagets etablering av ett antal gruvor och smältverket på Rönn
skär samt den därav följande industriutvecklingen.102 Under tidigt 1940-tal låg 
inkomsten i region nord på nytt över länet för att från ca 1942 och framåt ligga 
på medelinkomst för länet. Inom regionen låg Skellefteå stad klart över medel

SOS Taxering till inkomst och förmögenhetsskatt 
102 Lundkvist Gunnar (1980), Skelleftebygdens historia del 2. Den industriella utvecklingen 

1900 - 1975, Skellefteå kommun, sid 21 
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inkomsten för regionen. Extremt låg medelinkomst finner vi däremot i Lövång
er och Burträsk, två kommuner där de flesta hade sin försörjning från jord
bruks- och fiskenäringarna. Lövånger hade en medelinkomst på 21% av regio
nens och Burträsk 40% vid periodens början. 1950 hade medelinkomsten i de 
två kommunerna ökat till 79% resp 82% av regionens medelinkomst. En bidra
gande orsak till a tt även landsbygden runt Skellefteå starkt ökade sina medel
inkomster kan vara att skiftarbetarna på Rönnskärsverken i många fall 
"veckopendlade" från sina hemorter till Skelleftehamn. De fortsatte att vara bo
satta ute på landsbygden och kombinerade dessutom industriarbetet med jord-
och skogsbruk i liten skala, då de genom det skiftarbetessystem som tillämpa
des fick relativt långa sammanhängande ledigheter. Andra arbetsställen med 
"veckopendlande" arbetare var t.ex. sommarhalvårets timmersortering på 
Björnsholmen i Skellefteälvens mynning. 

c/ Region syd 
Södra regionen var inkomstmässigt en medelregion i jämförelse med de två 
andra. Även här fanns betydande skillnader. I jämförelse med länet låg Umeå 
stad vid periodens början på 238% och Nysätra kommun på 23%. Vid perio
dens slut år 1950 låg Umeå stad fortfarande mycket högt i förhållande till re
gionen och länet. Övriga kommuner som avvek var Sävar som vid periodens 
böljan låg på en medelinkomst på 19% , Bjurholm 25% och Vindeln 44% av 
södra regionens medelinkomst. Dessa kommuner hade vid periodens slut kom
mit upp till en medelinkomst av 71 - 90%. En annan awikare i region syd var 
Holmön som 1925 blev egen administrativ enhet. Vid denna tidpunkt låg 
Holmön på en medelinkomst av 41% av regionen men hade vid periodens slut 
halkat ner till 28% och befolkningen minskat från 430 till 315 invånare. Fisket 
och jordbruket som varit de viktigaste inkomstkällorna hade minskat, många 
personer hade flyttat och av kvarboende var gruppen äldre personer stor.103 

d/ Region Lappland 
Den region som hade exceptionellt låg medelinkomst vid periodens början 
(1917) var Lappland med 55% av länets medelinkomst. Den ökade emellertid 
starkt fram till år 1950, då Lappland hade en medelinkomst på 95% av länets. 
Den administrativa enhet som hade lägst medelinkomst under hela perioden var 
Tärna kommun som låg på 23% av regionens medelinkomst 1917 men ökade 
till 68% av medelinkomsten innan periodens slut. Detta var en stark uppgång 

Bert Eriksson m.fl., "Holmön", Västerbotten 1978, sid 55 
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men trots det låg Tärna kommun mycket under medelinkomsten i regionen. 
Dorotea kommun låg på 110% av medelinkomsten vid periodens början och 
halkade ner till medelinkomst vid periodens slut. Malå kommun ökade från 
62% till 96% medan Åsele kommun sjönk från 150% till 102% av regionens 
medelinkomst. För Tärnas del torde den låga inkomsten bero på den stora an
del av befolkningen som levde på naturahushåll genom renskötsel och fiske 
med mycket små taxerade inkomster.104 Malå kommun fick under perioden del 
av den stora gruvindustrietableringen i norra Västerbotten bl.a. genom Adak-
gruvan och för invånarna i Åsele var det skogsnäringen som blev den stora in
komstkällan. 

e/ Realinkomstutveckling 
Vid en jämförelse av realinkomstutvecklingen105 i länet, mellan dess regioner 
och Sverige finner man att för hela perioden 1917 - 1950 har den reala inkoms
ten ökat 2,1 ggr mer i Västerbotten än genomsnittligt i Sverige. I Västerbottens 
län steg realinkomsten 5,5 ggr och i regionerna med 5,8 ggr för region nord, 
4,4 ggr för region syd och 9,5 ggr för region Lappland (tabell 5). Detta inne
bär en stark köpkraftsökning och därmed även ökad efterfrågan på transporter 
och konsumtionsvaror. 

Tabell 5. Realinkomst- och levnadskostnadsindex i Sverige och Väs terbottens län 
1917 - 1950. Index 1917 = 100 

R e a l i n k o m s t i n d e x  

ÅR Levnadskostnads Sverige Västerbotten Region Region Region 
index nord syd Lappland 

1920 164 125 129 125 118 188 
1925 108 152 163 153 150 254 
1930 96 195 220 209 196 355 
1935 95 181 259 339 189 342 
1940 116 215 276 328 226 359 
1945 142 263 386 406 309 648 
1950 158 341 553 577 439 953 

Källa: SOS Inkomst och förmögenhet samt Statistisk årsbok. 

Realinkomstutvecklingen för tidsperioden 1917 - 1920 var tämligen likartad 
inom länet, frånsett Lapplandsregionen som startade på en mycket låg nivå, 

104 gös taxering till inkomst- och förmögenhetsskatt 1920 
105 Realinkomst = fasta priser mätt med levnadskostnadsindex. Realinkomst avser här 

liksom ovan den taxerade inkomsten 
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ökade mer än de andra regionerna och fick en snabbare utveckling i början på 
perioden men inte under 1930-talet. På 1940-talet fick Lappland på nytt en god 
utveckling för att vid perioden slut nästan ligga i nivå med länet. Region syd 
låg klart högst i länet utom under 1930-talet. Region nord hade en låg öknings
takt på 1920-talet sett ur ett indexperspektiv. Om man ser till den faktiska in
komstutvecklingen hade alla tre regionerna en klar ökning och fick den star
kaste utvecklingen på 1930-talet. Skillnaden mellan stad och landsbygd var 
stor men även där skedde en utjämning. 

Ur en utvecklingstakt på 5-års perioder hade 5-års perioden 1920-25 en in
komstutveckling på omkring 150 över index för region nord och syd men inte i 
Lapplandsregionen. Efter 1930 blev inkomstutvecklingen i d en norra delen av 
Västerbottens län mycket fördelaktigare än i Sverige som helhet. I hela Väster
bottens län låg reallöneindex 1935 på 259 medan Sverige hade ett index på 
181. Inom länet varierade index med mellan 189 och 342. Ar 1940 låg Sveri
ges realinkomstindex på 215. Västerbottens län låg på 276. Regionerna i länet 
varierade med en inkomstutveckling på mellan 226 och 359. År 1950 hade lan
dets medelinkomst ökat till ett index på 341 från år 1917, i Västerbottens län 
var det genomsnittligt reala medelinkomstindexet 553 och varierande mellan 
439 och 953 för länets regioner (diagram 3). 

Diagram 3. Realinkomstutveckling i Västerbottens län 1917 - 1950. Index 1917 = 100 

1000 

100 

•— Region nord 

•- - - Västerbotten 

- — Region syd 

Region Lappland 

1917 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

Källa: SOS Taxering till inkomst och förmögenhetsskatt. 

Realinkomstutvecklingen på landsbygden framgår av diagram 4. Där framgår 
tydligt region Lapplands starka utveckling speciellt perioderna 1917-1920 och 
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1940 - 1945 som vida överstiger övriga regioners inkomstutveckling och leder 
till en utjämning av skillnaderna. 

Johan Åkerman bedrev under 1930-40 talen forskning om ekonomiska föränd
ringar i de olika regionerna i Sverige. Konsekvenserna av industrialiseringen 
under mellankrigsperioden för de olika länen i Sverige plus Stockholms stad 
sammanfattade han sedan i ett berömt uppsvings- och krisindex. Åkerman be
räknade de olika index utifrån ett antal variabler för åren 1922 - 1937 d.v.s. 
perioden efter den stora krisen efter första världskriget och fram till högkon
junkturåret 1937. 

Diagram 4. RealinkomstutveckJing i Västerbottens län 1917 - 1950 exkl. städer 
(kr/inv) 
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Källa: SOS Taxering till inkomst- och förmögenhet. 

Som indikatorer på ekonomisk utveckling räknade han befolkningsförändringar 
såsom medelfolkmängd, migration och giftermålsfrekvens som bl.a. har stor 
konjunkturkänslighet och är av intresse för länens sociala utveckling och födel
sefrekvens. Produktionen mättes som industrins tillverkningsvärde, antalet ar
betare i industrin, antalet förbrukade hästkrafter per 100 arbetare och skörde
värdet samt arbetslöner och arbetslöshet. Dessutom ingick skattekraft och fas
tighetsvärden bland grunduppgifterna. 

För att fa slutdata överskådliga har Åkerman delat in dessa i sex grupper och 
förändringsrelationerna har grafiskt framställts som avvikelser från ett genom
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snittscentrum. De relativa uppsvingsrelationerna visar att Västerbottens län un
der perioden 1924 - 1937 hade det högsta uppsvingsindexet i Sverige på 112,0 
mot Kopparbergs län på 100 och Jämtlands län på endast 91,1. Grannlänet 
Norrbotten som hade sin stora utvecklingsfas vid sekelskiftet uppnådde upp
svingsindex 96,1 och Västernorrland som hade sin stora utvecklingsperiod un
der 1800-talets sista årtionden låg på 96,0. Utvecklingen i Västerbottens län 
var som Åkerman uttrycker det en sentida upprepning av industrialismens ge
nombrott. 106 

f/ Sammanfattning 
Både befolknings- och medelinkomstökningen i Västerbottens län översteg vi
da den i Sverige som helhet. Sveriges medelinkomst steg 3,4 ggr och Väster
bottens 5,5 ggr under perioden 1917 - 1950. Inom länet var det Lappland som 
ökade mest med 9,5 ggr. Den relativa ökningen ser stor ut beroende på de låga 
talen i periodens början, men regionen hade även stärkt sin position inom länet 
i förhållande till riksgenomsnittet från 55% 1917 till 95% 1950. Medelinkom
stutvecklingen i region nord låg 5,8 ggr över länssnittet och region syd 4,4 ggr 
över indexutvecklingen under hela perioden. Att region nord hade en in
komstutveckling över medelutvecklingen torde kunna tillskrivas industriut
vecklingen i norra länsdelen medan södra länsdelen hade ringa industriell ut
veckling. Där skedde utvecklingen i stället inom den administrativa sektorn. 
Den goda inkomstutvecklingen i länet blev en av förutsättningarna för den 
ökade efterfrågan på transporttjänster. 

4. Informationsspridning 
Den som ska bli företagare behöver information om det som rör sig i samhället 
och en av de viktigaste informationsförmedlarna i början på 1900-talet var 
skolan. Andra informationskanaler var tidningar av daglig eller periodisk ka
raktär samt telefoner och radio. 

a / Skolan 
Folkskoleutbildningen i början på 1900-talet var fortfarande inte helt utbyggd 
så alla barn hade inte tillgång till sexårig folkskola som riksdagen hade beslutat 
om. Ännu 1919 hade man i Västerbottens län endast nått upp till att ungefär 
hälften av barnen hade tillgång till heltidsläsande skola men 1930 hade heltids-

106 Åkerman Johan, (1941),De svenska länens ekonomiska utveckling under 
mellankrigsperioden sid 29 ff. Ekonomisk Tidskrift 1941 
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läsandet nått upp till 81%. Det vill säga att de som startade linjetrafik i många 
fall endast hade fem-sex terminers skolgång och trots det förmåga och kunskap 
att starta egna företag.107 

b/ Dagstidningar och kataloger 
Regelbundet utkommande lokala tidningar i länet startade i slutet av 1800-talet. 
Redaktör Stellan Rosén skriver att Västerbottens län har haft trettiotre tid
ningar, det största antalet 1910 - 1912. Då utgavs åtta tidningar i Västerbottens 
län varav fem i Umeå och tre i Skellefteå. Ingen av de tidningar som började 
utkomma under 1800-talet finns kvar och inget annat län tycks heller ha så 
unga tidningar som Västerbottens län.108 

I Skellefteå kom Skelleftebladet ut första gången 1887 och upphörde 1951 då 
tidningen gick upp i Nordsvenska Dagbladet som startade efter sammanslag
ning av Skelleftebladet, Umebladet och Norrbottens Allehanda. Nordsvenska 
Dagbladet lades dock ner redan efter sju år. Västerbottens-Kuriren startade 
1900, Norra Västerbotten 1910 och Västerbottens Folkblad 1917 och dessa tre 
sistnämnda dagstidningar utkommer fortfarande. Under perioden 1908 - 1914 
fanns en tidning vid namn Västerbottens Nyheter och dessutom fanns ett antal 
tidningar med mer oregelbunden utgivning. 

Under 1900-talets första decennier hade inte varje hem tillgång till en dagstid
ning men i de fall tidning fanns lästes den av desto fler personer och enligt obe
kräftade uppgifter var det inte ovanligt att flera familjer delade på en tidnings
prenumeration. De första lokala tidningarna omfattade ofta fyra sidor som ex
empelvis Skelleftebladet där en stor del av innehållet var varuannonser. I övrigt 
fanns familjeinformation om födelsedagar samt dödsannonser. En stor andel av 
övrig text gällde föreningslivet. Dessutom fanns information om aktuella hän
delser lokalt, nationellt och internationellt.109 Varukataloger blev från sekel
skiftet en annan källa till information om bl.a. ny teknik. Till exempel såldes 
hopsättningssatser till radioapparater via Åhlén & Holm som sedan 1899 drev 
ett postorderföretag.110 

107 Halvtidsläsande skolor innebar att lärarna alternerade mellan olika skolor och hade 
undervisningen i ol ika byar höst- och vårtermin eller att undervisningen gavs 
varannan dag eller vecka. Västerbotten 2/92 sid 10 ff 

108 Rosén Stellan (1986) Övre norrlandskretsen av TU 25 år, Umeå 
1°9 Gäller Skelleftebladet och Norra Västerbotten som exempel 1923-25 
1Mori tz  (1990)  s id  226  och Bonniers  s tora  lex ikon (1990)  s id  264/14  
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c/ Telefoner 
De första telefonerna kom till Västerbottens län vid sekelskiftet men det tog 
lång tid innan telefonlinjerna dragits ut så att telefon kunde räknas som allmän 
tillgång. Ännu i böljan på 1930-talet var telefon i privata hem en sällsynthet.111 

Inom vissa orter fanns privata telefonföreningar och som ett exempel: 

"Telefonförbindelse saknades men innan sekelskiftet hade ett antal p rivatpersoner bil
dat en telefonförening i kyrkbyn /Vilhelmina förf. anm/ En stolplinje anlades på 
sträckan från Åsele. År 1899 hade denna förening 12 st telefonapparater anslutna till 
telegrafverkets station i Åsele"112 

Ett likartat exempel på hur man ordnade telefonförbindelse var kvarnägare 
Hjalmar Forsell och chaufför Arthur Hellgren i Ostvik som 1928 på egen be
kostnad anlade en telefonlinje från Ostvik till televerkets station Storkåge 
(Kåge), en sträcka på ca 10 km. Där fick de samsas om en ledning och ett 
abonnentnummer, 43 A resp 43 B. När Televerket 1934 öppnade station i 
Ostvik överfördes abonnenter boende i Ostvik till den nya stationen och då er
höll de var sitt abonnentnummer.113 

På Umeå stads bibliotek finns en exklusiv utgåva av Sveriges offentliga statis
tik för Telegrafverket. Böckerna är årligen utgivna från 1911 i vackra ljusblå 
band, inbundna och med guldsnitt och pärmarnas tryck i guld. En känsla av 
exklusivitet var det att öppna och bläddra i dessa böcker med guldsnitt som ger 
ifrån sig ett speciellt ljud vid första öppnandet. Denna samling böcker har tyd
ligen inte intresserat umeborna eftersom jag var den förste som öppnat dem. Ur 
dem har följande uppgifter hämtats. 

1910 fanns i Västerbottens län 1.099 abonnentledningar varav 369 i Skellefteå 
och 516 i Umeå, resterande 214 abonnemang var spridda i länet. Först efter 
1915 drogs telefonledningar till Vilhelminaområdet och 1920 fanns i hela södra 
Lappland 297 huvudabonnemang. Det innebär att 1910 fanns det 145 personer 
i länet för varje abonnentledning och 1940 hade antalet minskat till 14 per 
abonnentledning (diagram 6). 

111 Olofsson John (1984)  Skel le f tebygdens  h is tor ia  de l  4  Byarnas  förvandl ing  1930-1980 .  
Skellefteå sid 60 

112  Lundberg  Henning ,  Ett  hundraårsminne ,  Sockenskrivaren nr  2 /1982  s id  22  Vi lhelmina 
1Ostviks - By genom tiderna Del I och II (1983) Oscar Marklund 1952 och 

Vuxenskolans Studiecirkel 1983. Ostvik sid 97 samt telefonuppgift från 
Telemuseet, Stockholm, Anita Kempe 950406 efter skriftlig förfrågan 
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Diagram 5. Televerkets abonnentledningar i Västerbottens län 1910 - 1940 (antal) 
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Källa: SOS Telefon, telegraf och radio 

Den största ökningen av telefonabonnemang skedde under perioden 1915 -
1920, då antalet ökade med 125% medan det i riket som helhet ökade med 
121%. 1935 - 1940 kom en andra stor utbyggnadsperiod då ökningen var 73% 
i Västerbottens län och 39% för riket som helhet. Procentuellt sett ökade anta
let abonnemang i Västerbottens län mer än i riket som helhet under perioden 
1910- 1940. 

Det innebär att de som på 1910-20-talen startade regelbunden persontrafik med 
bil i de flesta fall inte hade tillgång till telefon i hemmet. Kanske fanns telefon 
hos någon granne. Hos den som blev företagare drogs telefon däremot snart in. 
De hem som hade telefon blev ofta något av en kontaktcentral för grannarna. 
De fick förmedla bud om glädje eller sorg till grannarna eller att en båt kommit 
och "stuvarna"114 skulle åka iväg för att lossa eller lasta båten.115 Situationen 

114 Stu varna a l lmänt  ut tryck för  s tuver iarbetarna 
115  jag  minns  s jä lv  många te lefonbud som jag  och mina syskon f i ck  göra  t i l l  grannarna.  Vi  

bodde i östra d elen av Ostviks by, 2 mil norr om Skellefteå, i en grupp på 7 gårdar 
och vi var den enda familjen som hade telefon åtminstone till 1940-talet. Mestadels 
var det att springa och hämta någon medan den uppringande väntade i telefon men 
ibland skulle vi meddela till vem de skulle ringa. Det var i huvudsak kontakten 
mellan släktingar det gällde, ibland att något barn fötts m en ofta gällde det att 
någon blivit sjuk eller dött. Genom telefonen uppehölls på så sätt direktkontakterna 
med släktingar i t.ex. Adak, Fällfors och Piteå 
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var alltså en annan än för dagens trafikutövare som förväntas ha möjlighet till 
ständig direktkontakt med kunderna via telefon. 

d/Radio 
Radions födelseår i Sverige var 1923 och samma år började radioapparater 
säljas även i Västerbottens län.116 År 1925 började sändningarna från Sveriges 
rundradio i Boden men först under senare delen av 1930-talet blev det mera 
vanligt att privatpersoner skaffade sig radio och i samband med andra världs
kriget kom den första boomen. 

Julen 1923 fanns det många annonser i t idningarna om försäljning av radioap
parater och byggsatser för den som själv ville bygga sin mottagare. I januari 
1924 fanns i Västerbottens län 66 radioapparater varav 24 i Skellefteå, 13 i 
Umeå, åtta i Holmsund, sex i Robertsfors, fem i Vilhelmina, fyra i Lycksele, 
tre i Byske och tre i Nordmaling. Men mottagningsförhållandena var dåliga och 
det rapporterades att förutom den station som byggdes i Umeå var den skotska 
Aberdeen den mest hörbara.117 

Radion fick stor uppmärksamhet. Det var inte ovanligt att de som hade radio
mottagare ordnade lyssnarkvällar och tog inträde. N T Brännström i Östanbäck 
tog 10 öre i inträde enligt bybor och Karin Nordberg berättar att det fanns de 
som tog inträde i vilket ingick kaffe och bröd. Umeå radioklubb var mycket 
aktiv och sände t.ex. 1928 en lokal föredragsserie i aktuella Västerbottens frå
gor. Det närmaste dessa ämnen kom automobiltrafiken synes vara ett föredrag 
om vägväsendet. Radion var i sig själv en intressant teknisk nyhet men någon 
stor förmedlare av teknisk kunskap förutom radiotekniken tycks inte finnas i 
beskrivningarna om den första tiden med radion i Västerbottens län. Det som 
intervjupersoner minns var radioutsändningar av gudstjänster och idrottstäv
lingar. 

Den slutsats man kan dra är att de första trafikutövarna i huvudsak skaffade sig 
kunskap om det nya trafikmedlet automobilen via tidningar, kataloger, tidskrif
ter, böcker och personliga kontakter. 

116 Nä r  ya r  HU r  1945 s id  411  
117  Västerbotten  1 /95 ,  Radion,  Karin  Nordberg ,  Umeå,  s id  5  
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Bild nr 6 . Bärgning av buss i Bergliden 20/8 1931, linje No rsjö - Bastuträsk - Skellefteå. 

Förste ägare K A B Pettersson, Norsjö 

Källa: Erik D egermans samling Västerbottens museum, Umeå 

5. Vägar 
a/ vägar i allmänhet 

Människans behov av att förflytta sig är lika gammalt som människan själv. 
Att resa definieras i en av våra ordböcker som längre förflyttning med bil, tåg, 
flyg etc118 och är enligt nutida sätt att se detsamma som resande. År 1900 då 
den första automobilen kom till Västerbottens län hade länet god åretruntför-
bindelse med övriga landet genom Norra stambanan men vägarna var anpas
sade enbart för hästtransporter. Med väg avsågs enligt Nordisk familjebok 
1922. 

118 Bonniers  svenska ordbok (1991)  
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"banadt, mer eller mindre bredt stycke af marken, löpande i mer eller mindre rak 
riktning och afsedt, att man skall fardas därpå från ort till annan, vare sig gående, ri
dande, eller med fordon, utan att de senare därvid är bundna vid ett bestämdt spår 
såsom vid lokomotivbanor, hästbanor o s v."119 

År 1951 definierades väg som banad samfärdselled till lands.120 Men en väg 
kan också beskrivas som den fysiska delen av jorden som avgränsats för sitt 
speciella ändamål och som har bearbetats i olika hög grad. Den kan vara allt 
från den enklaste kärrväg där man utan speciell åtgärd började använda samma 
sträckning för att ta sig fram mer regelbundet till vår tids specialbelagda vä
gar.121 

Vägar kan även betraktas som en kollektiv nyttighet och en kollektiv nyttighet 
kan användas av någon utan att det hindrar andra från att använda samma nyt
tighet vid samma tillfalle. Många kan t.ex. färdas på samma väg på samma dag 
utan att hindra andra trafikanter. Det gemensamma användandet är ett rationellt 
och billigt sätt att skaffa sig tillgång till dyra anläggningar som fyrbelysning, 
brandförsvar, försvar, gatubelysning etc.122 I en uppsats av Bo Gustavsson 
behandlas just vägarna som en kollektiv nyttighet. Bland annat försöker han 
där förklara hur vägbyggandet och väghållningen förändrades, när stat och 
kommun övertog ett allt större ansvar från jordägarna under 1800-talet och 
kostnaderna fördelades bland alla skattepliktiga. Förbättringen av vägväsendet 
var en förutsättning för att bil- och busstrafiken skulle kunna utvecklas och bå
de företagare och resenärer försökte upprepade gånger förmå det allmänna att 
bygga nya vägar och broar. Å andra sidan låg det i det allmännas intresse som 
ansvariga för denna kollektiva nyttighet att kontrollera och reglera fordonstra
fiken, som praktiskt taget helt sköttes av privata företagare. 

Formellt sett har vägar delats in på olika sätt. Den numera vanligaste indel
ningen är i enskilda och allmänna vägar, två begrepp som infördes 1891. Tidi
gare indelades vägarna i landsvägar, häradsvägar och sockenvägar. Från 1891 
indelades Västerbottens län i nitton vägdistrikt som vanligen omfattade en 
socken eller ett tingslag. Landsväg var väg som förband olika län och riken och 
när de allmänna vägarna byggdes utgick statsbidrag med 2/3 av kostnaden. 

' 19 Nordisk familjebok (1922) 
120 Nordisk familjebok (1958) 
121 ib id  s id  83  
122 Gustavsson Bo (1987) Över gränser, Festskrift till Birgitta O dén, Lund. sid 84 
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Bygdevägar var väg mellan härad eller socknar, från allmän väg till kyrka eller 
tingsställe och därmed jämförliga vägar. Från 1914 utgick anslag till att bygga 
enklare bygdevägar i mer glest befolkade trakter och även vid dessas byggan
de utgick 2/3 av kostnaden i statsbidrag. 1919 infördes begreppet ödebygds
vägar, väg över fjäll, genom skogar och genom glest befolkade trakter. Till 
dess byggande utgick statsbidrag med 5/6. För enskilda vägar har det utgått 
statsbidrag från 1918.123 

Jordägarna var fram till 1891 skyldiga att både sköta och bekosta vägunderhål
let men från 1891 överfördes vägskatten på alla skattepliktiga. Detta innebar 
att ansvaret fördelades och att jordägarna fick viss avlastning från sina skyldig
heter för vägarna. Under 1920-talet avfördes underhållet helt från bönderna 
och överfördes till de offentliga vägkassorna. 

På 1920-talet förbättrades även de många spångade stigar som fanns i länet till 
att bli farbara inte enbart för cyklar utan även för motorcyklar och kärror. Det 
skapade förutsättningar för rationella person- och godstransporter och underlät
tade skogsavverknings- och bevakningsarbeten. Ansökningar om yrkestrafik 
med motorcykel var inte ovanligt under 1920-talet då dessa kunde transportera 
en person eller ett antal kg gods. 1929 tillkom ytterligare en kategori vägar, 
nybygges- eller odlingsvägar vilka också fick statsbidrag vid anläggandet. 
Materialvägar byggdes fram till Inlandsbanan och vägkassorna lämnade bidrag 
då deras avsikt var att göra materialvägarna till allmänna vägar så snart de 
öppnats för allmän trafik. 

"Enkronasvägarna" är ett begrepp skapat genom det initiativ som landshövding 
Gustav Rosén tog 1932 för att vägar i Västerbottens läns glesbygd snabbare 
skulle kunna förbättras och för att ge arbete åt dem som på grund av 1930-tal-
skrisen blivit arbetslösa. Till dessa vägbyggen bidrog staten med 1 kr/m, mot
svarande 25% av den beräknade kostnaden, därav namnet på vägarna. Vid or
dinarie byggande av nya vägar och broar utgick anslag från samhället via stat 
och landsting. Den framväxande industrin och automobilerna ställde större och 
större krav på framkomlighet och samhället tog så småningom helt över ansva
ret för de allmänna vägarna.124 

123 Lassila Mauno (1972) Vägar inom Västerbottens län, Umeå sid 194 f 
124 ibid sid 194 ff 
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b / Vägunderhåll 
Varje person eller grupp av personer som hade ansvaret för vägunderhållet un
der tidigt 1900-tal arbetade på sitt sätt och med sina metoder. Inga arbetsbe
skrivningar fanns på hur arbetet skulle utföras förrän 1935. Behovet av vägun
derhåll påverkades starkt av bilismens utveckling då kravet på allmänna och 
hållbara vägar ökade under 1900-talets första årtionden. Den allra första väg-
hyveln togs i bruk redan på 1700-talet, men 1923 sattes den första motordrivna 
(Fordsonmotor) väghyveln i arbete. Den blev populär och kallades allmänt 
"Bitvargen" efter sitt produktnamn och kom att användes över hela landet un
der lång tid. På uppdrag av "Väg och Vatten" utarbetade väginstitutet 1935 det 
första officiella förslaget till arbetsbeskrivning för vägbeläggningar.125 

Bild nr 7. Emanuel Marklund inspekterar väg vid Mensträsk 
Källa: Privat. 

125 Heddelin Bertil, Huvudredaktör (1991) Vägar Dåtid Nutid Framtid. Vägv erket, 
Stockholm och Borlänge, sid 38 ff 
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En pusselbit i utvecklingsblocket omkring motorfordonstrafiken var de omfat
tande vägarbeten som skapades och där ny teknik på olika sätt kom att utveck
las. Till vägunderhållet behövdes slit- och bärlagermaterial och i samband med 
nya vägbyggnader behövdes stora mängder av förstärkningsmaterial. Det 
hämtades dels från de krossade bergmassorna vid sprängningar för nya väg-
sträckor och dels ur intilliggande grusåsar. Infrastruktur- och teknikutveckling
en skapade nya arbetsuppgifter och yrken126 som arbete för åkerier och vid 
maskiner för krossning och sortering av grus. 

Det förbättrade vägunderhåll som bilarnas segertåg framtvingade möjliggjordes 
av ökade statsbidrag som finansierades genom den särskilda skatt som togs ut 
på motorfordon. Majoriteten av vägdistrikten i Västerbottens län övergick 
1923-25 till att låta vägkassorna överta underhållet och införde ett system med 
fast anställda vägvakter som mot ersättning underhöll viss vägsträcka. Efter
frågan på bättre vägar utnyttjades av Kungl. Maj:t och Statens Arbetslöshets
kommission under 1920-30-talen då man anordnade reservarbeten vid bland 
annat vägarbeten.127 (De gick allmänt under benämningen AK-arbeten). 

Vägarbeten var dock endast en del av de arbetstillfällen som skapades inom 
det nya utvecklingsblocket. Dit skall också räknas alla de nya företag som hade 
startats för tillverkning av bilar och biltillbehör samt för försäljning av dessa 
och antalet anställda inom dessa områden uppskattades 1939 till mer än 50.000 
i hela landet. Men observera att vad som kallas "sysselsättningsarbeten", det 
vill säga reservarbeten, var betydligt lägre detta år än i början på 1930-talet 
(tabell 6). 

Tabell 6. Antal anställda inom bilbranschen i Sverige 1939 

Bil-och bildelstillverkning 18.000 
Bil- och bensinhandel 12.500 
Ordinarie vägbyggnad 20.000 
Sysselsättningsarbeten inom vägväsendet 2.000 
Summa 52.500 

Källa: Söderberg (1966) sid 12 

'26 Söderberg Olof (1966), Motororganisationer i Sverige, Stockholm sid 12 
127 Reuter Kurt (1979) De hårda åren - om liv och arbete vid statliga AK-arbetsplatser 

under 1920-30 talen, Stockholm, sid 69 
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c/ Vägar för motorfordon 
De allmänna vägnätet i länet utvecklades snabbt under de första decennierna av 
1900-talet. År 1920 fanns 300 mil, 1930 500 mil och 1940 750 mil. I början på 
1940-talet fanns dessutom 140 mil ödebygdsvägar och drygt 200 mil enklare 
vägar i länet vilka var begränsat tillgängliga för motorfordon. 

På vissa vägar ökade trafiken mer än vad vägstandard tillät och vägunderhålla-
re och myndigheter planerat för. Vägarna runt Skellefteå fick en stor och kraf
tig trafikökning då Bolidenbolaget etablerade Rönnskärsverken i slutet på 
1920-talet.128 Först efter landshövdingens ingripande förbättrades till exempel 
vägen Skellefteå - Skelleftehamn. 

"1925 avstängde Yttre Ursvikens byamän v ägen för all trafik frånsett läkare, sjuk-
och barnmorskeskjutsar. Först efter ingripande av landshövdingen i länet gjordes 
vägsträckan i körbart skick och trafiken kom igång efter någon veckas uppehåll. 
Under åren 1920-38 omlades, breddades och förbättrades större delen av denna väg. 
År 1936 blev den permanentad 16 km, som första längre sträcka i Västerbotten.".129 

När samhället inte i tillräcklig omfattning klarade av eller prioriterade vägför-
bättringar hände det att företag gick in och satsade på vägarna. Ett exempel på 
företag som starkt bidragit till att förbättra vägstandarden är Bolidenbolaget 
som i större omfattning bidrog till väg- och brobyggnader inom Skellefteregio-
nen (tabell 7). 

Tabell 7. Kostnader för vägbyggen i skellefteregionen som helt eller delvis finansierats 
av Bolidenbolaget 1925 - 1970. Löpande priser. 

Period Total kostnad Bidrag från Boliden 
1925-43 3,9 milj kr 0,399 milj kr 
1944-70 4,9 milj kr 4,700 milj kr 

Källa: Lundkvist (1980) sid 169-170 

Trots att vägarna ofta var undermåliga tog linjetrafiken med motorfordon sin 
början redan på 1910-talet, men på grund av första världskriget hejdades ut
vecklingen och det var närmast en nystart som skedde efter 1920. Att man var 
starkt intresserad av att komma igång med trafiken vittnar tidsangivelsen i an

128 Lundkvist (1980) sid 55 
129 Renhorn B & Hedensjö Alvar (1945), redogörelse för Skellefteå stads hamn 1845 -

1945, Skellefteå 



63 

sökningarna om. Vid ansökningar angavs till exempel att tillståndet önskades 
så snart vägen fram till järnvägen var klar, det vill säga koncessionsansökan 
lämnades in under pågående vägbyggnad. Troligen var det för att försäkra sig 
om att vara förste sökande och därmed bli koncessionsinnehavare på väg
sträckan. Koncession tilldelades i första hand endast en juridisk person på 
varje vägsträcka, vilket i princip innebar att den som fatt det första linjetrafik
tillståndet också enkelt fick rätt till fler turer på den aktuella vägsträckan. Ett 
antal helt nya vägar byggdes i inlandet och Västerbottens väghistoriker Mauno 
Lassila har beskrivit bl.a. elva vägar som haft stor betydelse för trafikutveck
lingen i inlandet.130 

Dahmén skriver att utvecklingen inom ett område kan försenas om någon länk 
saknas eller försenas, den så kallade flaskhalseffekten.131 Om kraften i den nya 
innovationen är stor, skapas ett omvandlingstryck som påskyndar utvecklingen 
och driver fram förändringar för att eliminera flaskhalsarna. Ett mycket tydligt 
exempel på detta var de dåliga vägarna och den bristfälliga snöplogningen som 
hindrade motorfordonen att komma fram på vägarna vintertid. Först i mitten på 
1930-talet blev det nämligen vinterväghållning på allmänna vägar. Vägarna 
plogades tidigare med häst och ett antal fordonsägare konstruerade egna plogar 
som monterades i fronten på fordonet. Snöplogen "spetsplog" är det enda 
vägunderhållningsredskap som inte lånats från jordbrukstekniken.132 Som ett 
exempel, Ragnar Holmström, Skellefteå berättade vid samtal att han var en av 
dem som konstruerade en egen plog som användes fastsatt frampå den buss 
som körde på linjen Lövånger - Bureå - Örviken - Skellefteå. Företagamas 
problem med dåliga vägar och deras återkommande krav gav ibland resultat. 
1925 ansökte C A Johansson, Gravmark, Bullmark om linjetrafik med buss till 
Umeå men ansökan avslogs bl.a. med motiveringen att broarna inte var byggda 
för så tunga fordon. Johansson återtog ansökan 1927 men återkom med ny an
sökan 1928 då den beviljades. Övergången från bil till buss försenades på 
grund av broar som inte klarade tyngre fordon. 

I fjälltrakterna användes sjöarna som transportleder ännu under mellankrigsti
den. Så var det med Storvindeln som i väster slutar vid Gillesnoule. Vägen 
Ammarnäs - Gillesnoule blev klar 1922-23 och genast vägen blev färdig köpte 
Sven Forsvall och Adolf Johansson tillsammans en bil som Sven Forsvall se

130 Lassila (1972), sid 162, sid 172 ff 
131  Dahmén (1950)  s id  45  
132  Heddel in  (1991)  s id  37  
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nare övertog. Sven Forsvall hade från 1916 varit lantbrevbärare på sträckan 
Ammarnäs - Hemfjäll och med den inköpta bilen körde han sedan post och re
sande tur och retur Ammarnäs - Gillesnoule. Där vägen slutade i Gillesnoule 
var det väglöst fram till Sorsele och 5 mil sjövägen.133 

Andra exempel på vägproblem: 1926 ansökte åkare J O Forsberg och snickare 
J B Pettersson om att få utföra trafik på sträckan Ersmark - Kusmark - Högdal 
- Hebbersfors. De avsåg, att uppehålla trafiken hela året eller så länge det gick 
vintertid.134 Snöplogning i den omfattning som motorfordonen erfordrade hade 
ännu inte kommit igång och för bilägaren var enda alternativet att invänta våren 
då man på nytt kunde starta trafiken. 

1938 köpte Fällfors Trafikförening en ny buss AC 4946 för tjugosex personer i 
stället för AC 506 för 18 personer. Länsstyrelsen tillstyrkte användningen av 
den nya bussen under förutsättning att bussen vid regn och under tjällossnings
tider framfördes över Ostvik på grund av att bron över Frostkågebäcken vid 
Frostkåge var för svag. Detta förslag från länsstyrelsen innebar att bussen 
skulle köra en helt annan linjesträckning vissa dagar beroende på väder och 
väglag och det var klart oacceptabelt för bussbolaget. Problemet för resenärer
na skulle bli alltför stort då de under tjällossningstider och vid starkt regn inte 
kunde vara säkra på vilken väg bussen skulle komma. Som den serviceinrätt
ning bussbolagen har visat sig vara tog de problemet i egna händer och för
stärkte med egna medel bron så att överfart blev möjlig med den nya bussen.135 

Den 17 mars 1925 hölls Sveriges första vintervägdag i Lycksele.136 Där tävla
des det om den bästa plogtypen och vinnare blev "Lyckseleplogen" som till
verkats av J W Lundholm.137 Utvecklingen gick sedan ganska fort framåt men 
först 1936 började de allmänna vägarna att hållas öppna för biltrafik året 
om.138 Samma år gjordes också en trafikräkning för länet.139 Motorfordons
trafiken och i synnerhet den yrkesmässiga krävde god framkomlighet året om. 
De första årtiondena satte den undermåliga, kanske kan man säga gammal

133 Ammarnäs  (1981  )  sid  197  
134 Lindfors Viktor (1972), Några data och kort historik över utvecklingen för Kågedalens 

Trafik u.p.a., AB Kågedalens Trafik och AB Kust & Inlandstrafik (KIT), Skellefteå 
135  konc  109  
136 konc sid 192 
137 Verkstads-  och  bussägare  i  Umeå.  Se  även nedan rubriken Mångsyss larna)  
138 Västerbottens läns allmänna kungörelse 1936:140 
139 konc sid 210 
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modiga, väghållningen stopp för åretrunttrafik. Men sedan fordonsskatter in
förts fick staten större resurser och tekniska uppfinningar och god entreprenör
sanda underlättade vägunderhållet och de för sin tid väl preparerade och belag
da vägarna skapade förutsättningar för säkrare och snabbare trafik. 

6. Samhälls- och trafikforändringar 
a/ Tillgången till service. 

Tillgången på kontanta medel växte och gjorde det möjligt för allt fler att efter
fråga transporter för person- och godsbefordran. I och med att den regelbundna 
linjetrafiken startade fick byarna större tillgång till olika slag av varor. Buss
chaufförerna var serviceinriktade och erbjöd en omfattande service. Befolk
ningen utmed linjerna kunde få de flesta tjänster utförda, t.ex. inköp av sytråd 
och tyger, järnvaror och vin och sprit från systembolaget, och man kunde till 
och med fa ansökan om lysning inlämnad till prästen. Men den troligen största 
förändringen som den regelbundna trafiken skapade var möjligheten till regel
bundna leveranser av varor och förnödenheter till byarna. Tidigare fick köp
männen själva ordna med transporterna till sina butiker, men nu kunde de re
gelbundet fa varorna levererade till sin butik. Detta skapade också möjlighet 
till större sortering av färskvaror i byarnas affärer och varor som oförmodat 
tagit slut kunde snabbt erhållas med nästa busstur.140 

Under 1920-30 talen öppnades ett stort antal diversebutiker ute i byarna. Det 
var inte ovanligt att det fanns två livsmedelshandlare i samma by och de hade 
ofta ett mycket brett sortiment. Många gånger hade de service som inte direkt 
hörde till dagligvaror. Ett exempel är Bröderna Lundquists affär i Östanbäck 
som hade apoteksförråd från Byske apotek. De hade också bensinförsäljning 
fram till 1939. Bröderna Lundquist fungerade också som byns glasmästare, då 
de både skar till fönsterrutor och kittade fönster. Detta innebar att de alltid ha
de glas i lager. Dessutom hade de tavelramar och kunderna kunde lämna in si
na tavlor för inramning. En period under 1930-talet hade de också en kamera 
för uthyrning och var inlämningsställe för film som skickades för framkallning. 
Alla dessa extra varor och tjänster var även till fördel för busstrafiken som fick 
många extra paket att transportera. I detta fall gällde det busslinjen Östanbäck 
- Skellefteå i vilken brodern Hugo Lundquist var delägare.141 Under 1930-talet 
öppnades även modeaffärer och andra specialaffärer i byarna plus ett stort an

140 Enligt uppgift i intervjuer, bygdeböc ker samt egen kännedom 
141 Östanbäcks by (1985) sid 172 
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tal konsumaffärer. De nya konsumtionsvarorna hade nått ut till landsbygden. 

b/ Offentliga sektorns utbyggnad 
Sjuk- och hälsovården fick en kraftig utbyggnad under perioden 1900 - 1940. 
Antalet tandläkare i länet ökade från fyra år 1915 till trettiofem 1940, d.v.s. en 
åttadubbling. Under samma tid ökade antalet tandläkare i landet från 491 till 
2.230. Antalet läkare i länet ökade från 26 till 68 d.v.s. drygt en tredubbling 
mot en dubblering i hela riket.142 

I de flesta tätorter byggdes sjukstugor med både läkarmottagning, sjuksalar och 
BB. Uppbyggnaden av sjukvården gav många arbetstillfällen. Förutom tand
läkare och läkare fick även ett antal sjuksköterskor, tandsköterskor och annan 
servicepersonal arbete. Efterfrågan på deras tjänster stöttades genom den ut
byggnad av det allmänna sjukförsäkringsväsendet som kom tillstånd i och med 
sjukförsäkringsreformen 1931, då varje svensk medborgare som fyllt sexton år 
skulle vara sjukförsäkrad och därmed medlem i en sjukkassa.143 På 1920-talet 
togs krafttag mot den mycket svåra sjukdomen tuberkulos "Tbc" i länet. De 
sjuka behövde specialvård isolerade från andra på grund av den stora smitto
risk som sjukdomen innebar. Därför beslöt Landstinget att ett länssjukhus för 
Tbc-sjuka skulle byggas och det kom att förläggas till Hällnäs. Sanatoriet in
vigdes 1926 och hade 162 vårdplatser.144 Efterhand byggdes sanatoriet ut och 
hade som mest 384 vårdplatser. Många resor skapades därav inom länet, när 
patienterna skrevs in, anhöriga besökte sina sjuka och för några när de skrevs 
ut. Dessutom blev det många resor för personalen till och från den stora ar
betsplatsen då rekrytering av personal skedde från hela länet. 

Skolväsendet byggdes ut både vad gäller folkskolan och andra skolanstalter. 
En ökad efterfrågan på regelbundna transporter inom länet tillkom genom att 
ett antal folkhögskolor och andra utbildningsanstalter öppnades (tabell 8). 

Som exempel på folkhögskolornas direkta intresse av utökad trafik kan nämnas 
ett brev till Byske trafikförening från rektor Sven Bodin vid Solviks folkhög
skola, vilket 1936 bifogades trafikföreningens ansökan om ändrad turlista. Där 
påtalade rektor Bodin behovet av utökad trafik och speciellt behovet av en sen 

142 Bilaga 6 
143 Focus (1958) 
144 Bunte Rune, Gaunitz Sven, Borgegård Lars-Erik, Vindeln - En norrländsk kommuns 

ekonomiska utveckling 1800 - 1980, Vindeln 1982, sid 288 
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kvällstur från Skellefteå till Frostkåge för att underlätta elevernas deltagande i 
aktiviteter i Skellefteå, så att de skulle kunna åka hem till skolan på kvällen.145 

Tabell 8. Folkhögskolor och yrkesskolor i Västerbottens län som startade under pe
rioden 1900 - 1940 

Start år Antal elever Antal elever Ort 
läsåret 1934/35 läsåret 1941/42 

1905 204 157 Vindelns folkhögskola inkl. filial i Tärna, 
därav 42 elever på sommarkurser. 

1920 39 84 EFS Praktiska läroverk, handelsskola och 
folkhögskola, Umeå. 1933 flyttades skolan på 
nytt till Solvik, Frostkåge under namn Övre 
Norrlands kristliga folkhögskola 

1927 Byske yrkesskola 
1930 Yrkesskola i Renholmen för metall, gjuteri 

och snickeri. 
1940 0 30 Dalkarlså lanthushållsskola 
Källa: Tidskrift för Svenska folkhögskolan, Västerbottens läns landsting och Solviks 
Folkhögskola. 

c/ Befolkningens intresse av bussförbindelser 
Att införandet av linjetrafik skapade nya behov kan ses i det faktum att be
folkningen under de första åren av linjebunden motorfordonstrafik nöjde sig 
med att åka de dagar som det fanns utrymme i fordonet och i princip måste 
beställa plats även på de reguljära turerna. Men kunskapen om regelbundna tu
rer skapade efterfrågan på fler och man nöjde sig inte längre med i förväg pla
nerat resande utan krävde direkt tillgång till resmöjligheter utan förbeställning. 
Det räckte därför inte längre med en bil u tan ett fordon med fler sittplatser ef
terfrågades, d.v.s. nu började det behövas bussar i linjetrafiken. Detta är ett ex
empel på hur denna innovation inom transporterna vidgade marknaden. 
Dahmén uttrycker det mer generellt som att en innovation skapar ett behov 
som inte tidigare fanns eller i vaije fall inte manifesterat sig konkret.146 Exem
pel som visar på hur anspråken växte med möjligheterna är de namninsam
lingslistor som vid flera tillfällen finns bifogade ansökningar eller insända i 
samband med remisser i ti llståndsärenden. Då många busslinjer strålade sam
man på en vägsträcka till exempel norr om Skellefteå på Riks 13, antingen i 
Ostvik, Frostkåge eller i Kåge hade myndigheterna i vissa fall svårt inse eller 
bedöma transportbehovet för startorten, på vissa orter efter linjen eller vid viss 

145 k 100. Solviks folkhögskola var/är internatskola därav uttrycket "att åka hem till 
skolan" 

146 Dahmén (1950) sid 70 
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hållplats. Det blev en grannlaga uppgift att försöka avgöra om resenärernas 
önskemål var av så stor vikt att de skulle fa sina trafikbehov tillgodosedda ex
akt i önskat tidsläge eller inte. 

Några ytterligare exempel på befolkningens agerande från noteringar i trafikan
sökningar: 1926 sökte John Ruben Grönlund och Karl Manfred Wallin i Kåge 
att få tillstånd för automobilerna med registreringsnummer AC 95 och AC 
1486 att få idka yrkesmässig linjetrafik på sträckan Kåge - Skellefteå och åter 
tvenne turer dagligen alla helgfria dagar. Taxa 10 öre pr km. Remissyttrande 
över ansökan lämnades av landsfiskalskontoret i Skellefteå norra som inte hade 
något att erinra mot ett bifall till framställningen och dessutom bifogades en 
skrivelse från ett antal personer, köpmän, fabrikör, ombudsman, bagare, hand
lande, byslagare och grosshandlare lydande: 

"Undertecknade framhålla härigenom nödvändigheten av att s k. linjetrafik med au
tomobil upprättas på routen Kåge - Skellefteå och åter och såsom särskilda skäl för 
en sådan linjetrafik vilja vi framhålla: dels, att därigenom beredes möjlighet för envar 
att utan alltför stora kostnader resa till S kellefteå eller vice versa med ortens chauf
förer dels och, att ortsbefolkningen i Kåge därigenom får sina beställningar i Skellef
teå utförda av pålitlig ortschaufför. Kåge 4 augusti 1925" 147 

1932 kompletterades ansökan från innehavaren av busslinjen Ragvaldsträsk -
Skellefteå med en namnlista från befolkningen som önskade fa tillgång till en 
större buss. 

1933 klagade resenärerna på linjen Robertsfors - Skellefteå på att resan tog 
onödigt lång tid. Trafikbolaget tog till sig anmärkningen och turlistan ändrades. 
Turen gick som tidigare från Robertsfors kl 8.00 men med ankomst Skellefteå 
kl 10.45 i stället för 11.30, d.v.s. en förkortning med 45 min.148 Orsaken till att 
körtiden kunde förkortas så mycket torde vara en kombination av bättre vägar, 
högre teknisk standard på fordonen och kortare raster. Att den inte ändrats ti
digare berodde troligen på att ägarna inte riktigt följt med i vilka tidskonse
kvenser den tekniska utvecklingen fatt i kombination med att förarna gärna be
höll de extra rasterna. I linjetrafikens barndom var det vanligt med längre up
pehåll på olika hållplatser vid affärer eller kaféer där det i uppehållen även in
gick kafferast för förare och resenärer. Sedan väg- och fordonsstandarden för
bättrats förlorade den långa körtiden och de alltför långa och många rasterna 
sina motiv. 

147 konc 100 
148 konc 63 
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1934 ansökte Hellgren & Lundkvist om att få sätta in större fordon på sträckan 
Östanbäck - Ostvik - Skellefteå, en övergång från personbil till buss. Detta sy
nes ha vållat viss tveksamhet hos tillståndsmyndigheten varför långa namnlistor 
insändes från byarna bland annat med motiveringen att det måste vara möjligt 
att åka till Skellefteå på planerad dag. Som det nu var hände det gång på gång 
att man inte fick åka med turen på grund av att bilen var överfull.149 När 
Manny Andersson i Framliden 1938 sökte tillstånd på en linje Norsjö - Bjur-
träsk - Framliden - Örträsk bifogades en skrivelse där byamännen lovade att 
hålla byavägen farbar för buss om Andersson fick sökt tillstånd. Ett av tecknen 
på att trafiktillståndet endast var en del av försörjningen var att Andersson som 
sedan 1932 innehaft trafiktillstånd till Norsjö fortfarande 1938 titulerade sig 
hemmansägare.150 

De många trafikföretagarna, det stora antalet vägar och vägarnas bättre stan
dard tillsammans med befolkningens behov av linjebunden persontrafik resulte
rade i a tt Skellefteå 1932 var Sveriges busslinjetätaste kommun med 52 buss
linjer, tätt följd av Stockholm med 51 och Umeå med 45 busslinjer.151 

Varför Skellefteå blev största busstad finns det inga utredningar om. Några 
förklaringar kan dock antydas. Den geografiska belägenheten vid Skellefteälv-
ens utlopp och områdets många vattendrag och vägar hade viss betydelse och 
likaså att Skellefteå tidigt blev handelscentrum för norra länsdelen och Arvids
jaur- och Arjeplogsområdena i Norrbottens län samt gruvnäringens expansion i 
region Nord under 1920-30 talen. Det ideologiska klimatet i trakten har skapat 
en omfattande småföretagsamhet som kan liknas med den småländska företa-
garandan som i båda fallen grundas på en fri- eller lågkyrklig filosofi om för-
valtarskap152 samt nykterhetsrörelsen. Denna företagaranda gällde också i 
transportsektorn och fick många personer att starta busstrafik. Umeå som tidigt 
hade blivit en administrativ stad och var större än Skellefteå präglades inte av 
samma småföretagaranda. 

7. Fordonens tekniska utveckling 
De första fordonen var enkelt konstruerade, i princip en hästdroska som fått en 

149 konc 103 
150 konc. 243 

Modin Karl (1935) Rapport. Den ekonomiska utvecklingen i Skel lefteorten 1925 -
1934, Lidingö, sid 145 

152 D v s. att förvalta sitt pund. 
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motor under huven i stället för en häst framför. Fordonen var öppna, hade 
smala däck och tilläts endast att köra med mycket låg hastighet, 25 km/tim, 
men trots detta var ljudnivån mycket hög. Nittionioåriga Frida Stenman berät
tade att när hon som skolbarn första gången såg en bil hördes motorljudet flera 
kilometer. Barnen hade god tid på sig att springa ner till landsvägen då Ytterst-
forsbolagets bil passerade Kåge på väg mellan Byske och Skellefteå.153 

Snart fick bilarna täckta karosser och värme inne i fordonet. De första bussar
na, fordon för fler än sju passagerare, var mestadels hembyggen, byggda på 
lastbilschassier med lösa eller fasta karosser av fanér. 

"Bussen kom icke som en uppfinning, avsedd att fylla ett länge känt behov' Icke 
heller kan man säga, att bussen, som ju faktiskt redan fanns lanserades. Nej! - Bus
sen växte fram - i stockholmtrakten, i sundsvallsdistriktet, i Skåne, i Norrbotten -
växte fram ur samhället självt och dess behov. Och såtillvida äro bussarna skyldiga 
lastbilar och persontrafikbilar en vördsam bugning som dessa nog i dessa första år 
voro 'föräldrarna', ur vilka bussbarnet växte fram."154 

Bild nr 8. AC 550 och AC 1136. Byske och Renholmens ungdomsförenings första utflykt 
till Jävre 1925 eller 1926 
Källa: Skellefteå museum 

Intervju i Frida Stenmans hem i Fahlmark 1993. Uppgifterna bekräftas i 
hembygdsboken om Kåge. 

154 Nielsen och Falck (1938) sid 37 
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De två först inregistrerade bussarna i länet var importerade155 medan många 
hade karosser byggda på lastbilschassi. År 1923 började Scania-Vabis och Ti
daholms Bruk bygga bussar på speciella busschassier. Volvo började 1928 att 
bygga även bussar sedan de 1927 hade startat personbilstillverkning. Skillna
den mellan lastbils- och busschassier är att de senare har lägre höjd över mar
ken och därmed lägre instegsnivå.156 Bröderna Hägglund i Ö rnsköldsvik, som 
drev ett möbelsnickeri, byggde sin första busskaross 1921 på en lastbil och 
blev senare en av landets största karosseritillverkare. Hägglunds fortsatte att 
bygga på färdiga chassier, fritt valda av beställaren och de gick aldrig in på 
chassitillverkning.157 Vanliga bussfabrikat i Västerbotten under 1920-talet var 
enligt länsstyrelsens fordonsregister Scania Vabis, Graham Brothers, Chevro
let, International och Volvo (appendix bilaga 8). 

Samutnyttjande av fordon för olika trafikslag förekom ofta. En inte ovanlig 
kombination var lastbilen med sedvanligt flak för timmer och annat gods som 
helt plötsligt kunde förvandlas till ett fordon för persontransporter. Det bygg
des en helt lös kaross som kunde sänkas ned på lastbilsflaket och förankras, 
och så hade man ett fullt funktionsdugligt fordon för persontransporter. Karos
sen liknade en busskaross med fönster längs bägge långsidorna och dessutom 
fönster på framgaveln så att föraren kunde ha uppsikt över vad som försiggick i 
passagerarutrymmet. På bakgaveln fanns en dörr kompletterad med ett häng
ande insteg. Givetvis fanns ingen uppvärmning i passagerardelen men den ut
gjorde trots allt ett stort steg framåt för dem som i annat fall fatt transportera 
sig per häst eller cykel. Från Östanbäck norr om Skellefteå berättas: 

"Att resa till o ch från jobbet var den första tiden inte så enkelt. Cykel var det enda 
transportmedlet som gällde till Bjuröklubb /ca 8 mil förf. anm./ eller närmare hamnar 
1923 förekom taxi till jobbet, vid mycket otjänlig väderlek. Cykel var fortfarande det 
viktigaste transportmedlet. Sedan började man åka med en lastbil som hade bänkar på 
flaket, 26-27 personer kunde åka med. Senare påbyggdes en kur, som hade 25-30 
sittplatser"158 

För det fordon som C A Johansson, Gravmark, Bullmark hade för avsikt att 
använda vid sin ansökan 1925 hade en noggrann beskrivning upprättats av be
siktningsman Carl Öländer. Busskarossen var byggd på ett lastbilsflak och ha

155 AC 1002 och 927 
156 Gert Ekström, Lars Ericson och Lars Olov Karlsson, (1978) Alla våra bussar, 

Stockholm, sid 116 f.f. 
157 Andersson (1991) 
158 Östanbäcks by (1985), sid 130 
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de fyra soffor varav tre var överbyggda med tak. Soffornas ryggstöd var ned
fallbara så att man skulle kunna stiga över framförvarande soffa och ingången 
till sofforna fanns på förarplatsens vänstra sida. Det är ett intressant exempel 
på ägarnas uppfinningsrikedom för att fa fram tillräckligt många sittplatser 
(appendix bilaga 9). 

Den tekniska utvecklingen för olika typer av motorfordon kom även bussarna 
till del. De första svenskbyggda bussarna var försedda med fyrcylindriga 
förgasarmotorer och nästa steg var sexcylindriga motorer. Det vanligaste 
bromssystemet var en fotmanövrerad bandbroms som påverkade bakre hjulpa
ret. Därefter kom bromsar som påverkade samtliga fyra hjul och Scania-Vabis 
kombinerade detta med "vakuumservo" för att minska förarnas fotarbete. År 
1930 kom Tidaholm med en ny typ av fordon för att minska axeltrycket så att 
även större fordon kunde tillåtas på vägar med låg standard och lågt högsta till-
låtna hjultryck. Tidaholms bruk byggde en boggie159 bak med dubbla drivaxlar 
och förarplatsen långt fram. Med denna konstruktion kunde bussar med upp till 
sextio passagerare tillåtas köra på vägar där det tidigare var förbjudet för bus
sar med mer än femtio passagerare men som endast var enaxlade. 

Motorerna i de första bussarna var bensinmotorer. 1925 konstruerade svensken 
Jonas Hesselman den sk. "Hesselmanmotorn" som var ett mellanting mellan en 
förgasar- och dieselmotor och som drevs med "råolja", som var den tidens be
nämning på diesel.160 

Utvecklingen av karossernas utformning har varit en obruten kedja av förbätt
ringar med högre komfort inne i bussen i fråga om sittplatser och värme både 
för förare och passagerare. Sedan karosserna blev heltäckta och värmesyste
men förbättrats var ett av bekymren för förarna att klara skillnaden i värme 
mellan ute och innetemperaturen eftersom den förorsakade isbildning på fram
rutan hos föraren. Bussägare Torsten Holmlund berättade om hur chaufförerna 
försökte förbättra sikten genom att gnida framrutan med salt. (Föraren hade en 
tygpåse innehållande salt som han gned vindrutan med för att förbättra sikten.) 
Efter något år förbättrades ventilationen i bussarna så att varmluft direkt fördes 
mot framrutan och sedan motorn blivit ordentligt vann gav full sikt framåt. 
Chassi- och karosserifabrikanterna, många gånger i n ära samarbete med buss
ägarna, har fortsatt att utveckla bussarna för bättre kör- och åkkomfort, högre 

159 Boggie = vridbart vagnsunderrede med hjul 
160 Ekström m.fl. (1978) sid 116 ff. 
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hastigheter och i olika storleks- och standardklasser. 

Så i slutet av 1930-talet kom kristiden med däcks- och bränslebrist då endast 
fordon ombyggda för gengasdrift blev tillåtna. Gengasaggregaten drevs med 
björkved, sk. gengasknubb. Det försämrade motorernas styrka och hastigheten 
sänktes liksom antalet passagerare, då gengasaggregaten var tunga och bussens 
totalvikt skulle vara oförändrad. Gengasknubben bestod av björkved upphug
gen till småknubb i storleken ca 5x10 cm. Detta skapade nya arbetsuppgifter 
för många ungdomar att hugga och fylla säckar med gengasved som skulle fin
nas i lager för att snabbt lastas upp på fordonen eftersom man måste fylla på 
bränslet före start och efter ett antal mil och det därför alltid måste finnas ved
säckar med i fordonet.161 Busschaufförerna åsamkades mycket extra och smut
sigt arbete att rengöra och hålla gengasaggregaten i trim. När så småningom 
bränslebristen upphörde och det åter fanns flytande bränsle att köpa montera
des gengasaggregaten omgående bort, till stor glädje för förarna. 

Bild nr 9. Karl E riksons gengasbuss med chaufför Emanuel Marklund. 
Källa: Privat 

161 i mitt hem förvandlades bagarstugan till gengasvedsstuga eftersom den kunde hållas 
varm även vintertid. Där uppdelades golvet i ett antal olika fack, ett för vaije 
huggare. Några inlejda tonåringar plus familjens barn, även de som fortfarande gick 
i småskolan, skulle hugga knubben. Alla fick vi små y xor, allt för att klyva de ca 10 
cm höga björkklabbarna i små trekanter lämpliga so m bränsle i gengasaggregaten. 
Efter klyvningen fylldes knubben i säckar för transport till förrådet. 
Arbetsersättningen utgick per säck, högre ersättning fick de inlejda och äldsta men 
alla fick betalt för utfört arbete. 
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8. Utvecklingen av antalet fordon 
Personbilen var vanligtvis det mest använda yrkesmässiga trafikfordonet fram 
till 1920-talets början. Den första bussen för yrkesmässig trafik inregistrerades 
i Västerbottens län 1922. Antalet inregistrerade fordon steg endast långsamt 
fram till 1919 och utvecklingen bromsades som en följd av första världskriget 
men från 1920 ökade antalet kraftigt. År 1919 fanns 8.506 inregistrerade per
sonbilar i Sverige varav 133 i Västerbottens län och 1922 fanns 39.913 varav 
583 i Västerbottens län. Antalet motorcyklar var år 1919 9.059 och år 1922 
21.506 varav i Västerbottens län 170 resp 318. Ett antal motorcyklar inregist
rerades även för yrkesmässig person- och godstrafik (appendix bilaga 7). 

Bussar finns med i den offentliga statistiken första gången 1923 (diagram 6 och 
7). En oavbruten ökning av antalet fordon fortsatte fram till 1939 och andra 
världskrigets utbrott, då bristen på bränsle och däck tvärt minskade antalet in
registrerade fordon. Antalet inregistrerade personbilar minskade från 180.717 
år 1939 till 34.646 år 1940 och i Västerbottens län minskade antalet inregistre
rade personbilar från 4.070 till 864 och inregistrerade bussar från 205 till 179. 
Men antalet yrkestrafikfordon ökade ganska snart igen sedan man försett dem 
med gengasaggregat då man därigenom fick återuppta trafiken, dock i begrän
sad omfattning. Efter andra världskrigets slut ökade antalet personbilar mycket 
snabbt och busstrafiken började fa konkurrens av privatbilismen. 

1922 - 06 - 26 registrerades den första bussen i Västerbottens län med registre
ringsnummer AC 927, ägd av fru Hildur Eriksson i Skellefteå. Bussen var en 
GMC 1808 med 35 HK-motor. Vid samma tidpunkt inregistrerade också han
delsresande Ernst H Eriksson bussen AC 1002 även den en GMC av samma 
typ som fru Erikssons. År 1923 inregistrerades sammanlagt fjorton bussar i 
Västerbottens län varav en var en ombyggd lastbil. Sex av dessa bussar var 
registrerade på Postverket resp Kungl. Generalpoststyrelsen. Halvbussar eller 
så kallade kombinerade bussar för både person- och godsbefordran användes 
av många företagare men största andelen av kombibussarna vid denna tidpunkt 
ägdes av postens diligenstrafik. 

Första tillstånden för körning i någon större omfattning gällde som det står i 
länsstyrelsens handlingar "på vägar vid vilka telefonledningar dragits".162 Di

162 Anteckning i ekonomiska diariet, länsstyrelsen i Västerbottens län 
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rekta motiv för detta anges ej men jag har tolkat omständigheterna så att där 
telefonledningar dragits fram hade tyngre fordon trafikerat vägnätet och bro
arna hade förstärkts för att klara tyngre fordon än hästforor. 

Diagram 6 Antal fordon i Sverige 1916 - 1950 
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Källa: Länsstyrelsen i V ästerbottens län 
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Ett problem som snart aktualiserades när fordonen ökade i antal var trafiksä
kerheten. Trafikolyckor inträffade då som nu på grund av vårdslöshet i trafiken 
eller alkoholförtäring i samband med bilkörning. När förarna tidigare varit häst
förare hade hästen tagit över kommandot och hittade hem till och med med en 
sovande kusk på vagnen, men på en bilfärd berodde allt på föraren. 1920 års 
automobilstadga fastställde straffet för förare som uppträtt vårdslöst eller varit 
alkoholberusad till böter och/eller indraget körkort. Vid diskussion i riksdagen 
om en motion för skärpta bestämmelser vid innehav av körkort hävdade en herr 
Björkman att de flesta som påträffats berusade var privatbilister och ej yrkes
bilister. Herr Björkman fortsatte med att påminna om att i USA anställdes en
dast absolutister i yrkestrafiken men det hårda kravet ville han inte föreslå.163 

Var och när en person var så påverkad av alkohol att denne utgjorde en fara 
för trafiksäkerheten var emellertid en svår sak att fastställa. Redskap för att 
tekniskt eller kemiskt avgöra graden av onykterhet saknades och frågan debat
terades upprepade gånger i riksdagen men fick bordläggas gång på gång i brist 

163 Riksdagens skrivelser 1916:179 § 15 
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på tekniska bevismöjligheter.164 

Diagram 7. Antal fordon i Västerbottens län 1922 - 1950 
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Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län 

9. Sammanfattning 
Västerbottens län hade fortfarande fram till 1930-talet en inte fullt utbyggd 
sexårig folkskola, trots att den formellt skulle ha varit införd. Tillgången till 
massmedia var sparsam men utvecklades starkt fram till undersökningsperio
dens slut då de flesta hade fatt tillgång till dagstidningar, radio och telefoner. 
Befolkningen ökade med över 30% vilket var betydligt mer än landet i övrigt. 
Inkomstutvecklingen i länet var stark. Medelinkomsten ökade från 49% av lan
dets genomsnittliga inkomst till 79% vilket märktes speciellt i regionerna nord 
och Lappland. Den offentliga servicen ökade i takt med köpkraftsökningen. 
Vägstandarden fick en kraftig utveckling genom att de gamla vägarna förbätt
rats och många nya vägar byggts vilket var en grundförutsättning för automo-
biltrafikens utveckling. 

Under 1900-talets första årtionden slog penninghushållningen igenom i länet 
vilket skapade förutsättningar för en större efterfrågan på varor och tjänster. Ett 
vitt falt för företagande inom transportnäringen fanns då även den offentliga 
sektorns utbyggnad skapade ökad efterfrågan på transporter. Fordonens tek
niska utveckling medverkade till bättre och komfortablare fordon för person
transporter och det ökade resbehovet hos befolkningen var ibland motiv till att 

164 Riksdagsmotion 1916:262 
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företagarna bytte från personbil till buss på sina linjer. Bussägarna var ofta på
drivande för väg- och broförbättringar och genom sina transport- och service
tjänster bidrog de till att öppna landsbygden för marknadsekonomin. Det fanns 
en företagartradition i länet, speciellt i norra länsdelen, med stöd i låg- och 
frikyrklig ideologi, nykterhetsrörelsen och organisationsfrihet som främjade 
småföretagandets utveckling. 
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IV TRAFIKUTÖVNING MED BIL OCH BUSS 

1. Koncessionerna 
I den första automobilstadgan av år 1906 som trädde i kraft den 1 januari 1907 
lagstiftades för första gången om förutsättningarna för att bedriva yrkesmässig 
linjetrafik med motorfordon. Där föreskrevs att förare skulle ha gällande till
stånd, "körkort", och från 1930 krävdes att yrkesförare skulle vara 21 år och ha 
erhållit godkänt trafikkort för yrkestrafik. Efter det att ansökan om yrkesmässig 
trafik ingivits enligt 1907 års förordning skulle länsstyrelsen, på sökandens be
kostnad, undersöka om aktuella gator, vägar och broar hade tillräcklig kapaci
tet för det i ansökan angivna fordonet. Yttrande skulle också införskaffas från 
vederbörande vägstyrelse, från polismyndighet på sökandens hemort samt an
nat företag som eventuellt berördes av ansökan. I det fall ansökan avslogs hade 
sökanden först möjlighet att överklaga beslutet till länsstyrelsen som då hade 
att göra ny prövning och om sökanden inte heller var nöjd med detta beslut 
kunde ärendet föras vidare till Kungl. Maj:t. 

Omnibussägareföreningen var som nämnts remissinstans och i dess styrelse i 
Västerbottens län satt representanter för skiftande företag. De större företagen 
hade alltid någon representant i styrelsen vilket var både en styrka och en 
svaghet. Dessa hade ofta goda kontakter med länsstyrelsens befattningshavare 
och kunde därigenom i vissa fall indirekt påverka sina egna tillstånd. En av 
småföretagarna som författaren intervjuat gav ett exempel ur sin egen erfaren
het på när hans företag vid ett tillfälle hade fatt avslag på en ansökan, som även 
varit på remiss till omnibussägareföreningen. Det lilla företaget överklagade 
beslutet och tog även direkt kontakt med länsstyrelsen. De fick då sitt sökta 
tillstånd eftersom remissvaret från omnibussägareföreningens styrelse inte an
sågs vara objektivt behandlat i förhållandet mellan det lilla och det stora före
taget.165 

I det följande skall vi studera när och var de första koncessionerade linjerna 
startade och i v ilken omfattning samma ägare/ägargrupp bedrev trafik på flera 
linjer och under hur lång tidsperiod trafik bedrevs utan ägarförändringar. 

a/ Källmaterial 
Informationen om företagarna/trafikutövarna har hämtats från tidigare obearbe

165 intervju med Hilding Erikson 
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tade källor. Tack vare att myndigheterna registrerade företag och koncessioner 
går det att fä en ganska bra bild av hur trafiksystemet byggdes upp och vilka 
företagarna var. Undersökningen har i denna del fokuserats på primärmaterial i 
arkiven vid länsstyrelsen i Västerbottens län, landsarkivet i Härnösand, Sven
ska busstrafikförbundets arkiv i Stockholm, samt continentbus ab, arkiv i 
Skellefteå som finns deponerat på Företagsarkivet i Westerbotten. 

Materialet i länsstyrelsens arkiv består av myndigheternas registrerade hand
lingar vid ansökningar och vid tillståndsgivning. Diarieföringen av trafikären
den har tidsmässigt varierat. Under tiden 1909-25 diariefördes trafikärenden i 
den ekonomiska enhetens diarium under rubriken automobiltrafik och 1926-52 
har trafikärenden förts i den allmänna enhetens diarium under rubriken auto
mobiltrafik. Från 1924 har kortregister förts på aktuella tillståndsinnehavare. 
För tiden före 1924 finns inget kortregister utan där får handlingarna sökas via 
diarium för respektive enhet. För varje koncession finns förutom registerkorts-
noteringar en mapp med i de flesta fall samtliga handlingar kvar från första an
sökan. Det kan vara ansökningar om trafiktillstånd, turlisteförslag, teknisk be
skrivning av fordonet och/eller foton av aktuellt fordon. Mappen kan även in
nehålla remisskrivelser från landsfiskal eller berört konkurrerande företag eller 
överklaganden av tillstånd som inte tillstyrkts enligt ansökan. I några fall har 
protestskrivelser inlämnats från allmänheten till förmån för förändrade turer 
och i de fall då förändrad trafik ansågs konkurrera med annan trafikutövare på 
viss del av körsträckan. 

Originalansökningar finns alltså i autentiskt skick från 1920-talets början. För 
vissa större företag har materialet blivit av den omfattningen att flera mappar 
har fått användas. De flesta handlingar finns kvar hos länsstyrelsen i Umeå 
medan några har deponerats på landsarkivet i Härnösand. För varje konces
sionsinnehavare finns uppgift om ansöknings- och/eller tillståndsdatum, diarie
nummer, koncessionsnummer, tillståndsinnehavaren/na, yrke (dock inte i samt
liga ansökningar) samt sökandens adress. Ytterligare finns noterat linjens geo
grafiska utsträckning och vilket fordon tillståndet gällde, både vid ansökan och 
efter fordonsbyte eller när ägarförändringar skett, när tillståndet övergått till 
annan person eller när koncessionen har upphört. 

Tyvärr var inte ordningen de första åren den bästa vilket innebär att ett antal 
koncessioner som synbarligen inte tillhört samma ägare eller gått på samma 
vägar har förts på samma registerkort och getts samma koncessionsnummer. 
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För att kunna särredovisa respektive linje och region som används i denna av
handling har ny identifikation getts vissa linjer. De nya koncessionsnumren har 
fatt en tilläggssiffra. Koncessionerna har separerats så att första linjen behåller 
t.ex. nr 3, andra far 903 och tredje far 1003 o.s.v. 

Koncessionerna har upphört antingen genom aktiv ansökan eller därför att 
länsstyrelsen vid vissa tillfallen undersökt om trafiken fortfarande uppehållits 
och om så inte varit fallet har tillståndet annullerats. Detta innebär att enstaka 
koncessioner inte varit i aktivt bruk lika länge som de juridiskt existerat. På 
vissa registerkort finns tilläggsanteckningar som handläggaren ansett vara av 
speciellt intresse vid linjens start eller förändring. Källmaterialet är omfattande 
och det mesta är osorterat. Men för dem som före 1924 sökte tillstånd att bli 
yrkesförare finns endast diarienoteringarna kvar och ej ansökningshandlingar, 
varför vissa uppgifter t.ex. bostadsorten, inte har kunnat spåras för alla person
er. 

För att finna kopplingen mellan företagarnas tidigare yrken och yrkestrafikin-
nehavet har en excerpering av handelsbolagsägare inom Västerbottens län skett 
via handelsbolagsregistret. Detta är ett mycket tidsödande arbete då dessa re
gistreringar skett i tidsföljd och inget bokstavsregister finns att tillgå. Handels
bolagsregistret har bearbetats från 1888 och till för avhandlingen aktuell tid. 
För att ytterligare finna kopplingen med företagarnas tidigare affärsverksamhet 
har monografier och bygdeböcker studerats. Följande större monografier har 
bearbetats: "Omnibusstraßken och Linjetrafiken med lastbilar i Sverige del l 
och 2", "Sv eriges privata företagare, Norrland", "Motorismen och dess män", 
"Svenska stadsmonografier, Umeå, Skellefteå, Lycksele" och "Porträttgalleri 
från Västerbotten 1936". Med ledning av dessa monografier har kompletteran
de information om ca 80% av linjetrafikutövarna kunnat erhållas utöver uppgif
ter i länsstyrelsens register. 

Att ett antal av trafikutövarna hade direkt eller indirekt koppling till det gamla 
skjutsväsendet och/eller gästgiverierna trädde tidigt i dagen under instudering-
en av det material som finns om persontrafiken. Övergången av persontrans
porterna från häst till bil för skjutsstationernas räkning sträckte sig över flera år 
bl.a. beroende på den tidigare nämnda avsaknaden av motorplogade vägar som 
hindrade biltransporter under vinterperioden. Man övergick praktiskt sett från 
att skjutsa personer med häst till att skjutsa med motorfordon och under ett 
antal år var det häst på vintern och bil under sommarperioden. Som exempel 
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kan nämnas Albin Hörling, Johan Gustaf Lindgren, Johan Nilsson, J P Holm
lund och Johan Säfsten.166 

De personer som sökte de första årens koncessioner gjorde det i e genskap av 
privatpersoner. Några var sedan en tid tillbaka etablerade företagare och hade 
inregistrerade handelsbolag medan de flesta bedrev trafiken i enskild firma. I 
samband med det första formaliserade samarbetet mellan grupper av företagare 
bildades i första hand ekonomiska föreningar utan personligt ansvar som t.ex. 
Byske trafikförening u.p.a., Nordmalings Inköpsförening u.p.a. och Kågedalens 
trafikförening u.p.a. När ett antal trafikföretagare i Lövånger beslöt att formali
sera sitt samarbete sökte de först gemensamt tillstånd för att efter några år 
bilda ett aktiebolag under namn Löfängers Trafik AB. Fortsättningsvis fram till 
1940 bedrev dock det stora flertalet trafiken som enskild firma. 

b/ Utvecklingen av koncessionerna 
Den första koncessionen167 för yrkesmässig linjetrafik som länsstyrelsen i Väs
terbotten beviljade var år 1913 då Grosshandlare C A Gowenius i Luleå fick 
tillstånd på linjen länsgräns mot Norrbotten - Skellefteå.168 Huruvida någon 
trafik kom till stånd är ej bekräftat. Forskare inom hembygdsföreningen i Luleå 
hävdade vid samtal att någon trafik inte förekommit, men att det var möjligt 
trafikera vägen med motorfordon bekräftas av att J W Lundholm i Umeå hös
ten 1912 färdades med automobil från Umeå till Haparanda.169 Ytterligare ett 
antal tillstånd för länstrafik inom hela länet eller på viss angiven vägsträcka 
tillstyrktes under åren fram till 1919. År 1915 erhöll t.ex. Gusten Lind & Co, 
Stockholm linjetrafiktillstånd för lastbil på sträckan Hällnäs - Lycksele - Sten-
sele. 

År 1919 fick J G Lindgren, F W Lundholm170 och A Hörling, Umeå gemen
samt yrkestrafiktillstånd för vägsträckan Hällnäs - Lycksele - Stensele. År 

166koncl75, 65, 42, 5 och 63 
167 Koncession = tillstånd av statlig myndighet. I dagligt tal används mest ordet "tillstånd" i 

stället för koncession eller linjetrafiktillstånd. 
168 Två ansökningar ingavs, en till länsstyrelsen i Norrbottens län för trafik på 

kustlandsvägen på sträckan Luleå - Piteå - länsgräns Norrbotten/Västerbotten och 
en till länsstyrelsen i V ästerbottens län för sträckan länsgräns 
Västerbotten/Norrbotten till Skellefteå. 

Lindström Lennart, Red. (1986) Västerbottensåkare i samver kan, Västerbottens 
åkeriförening 1935-1985, Umeå. sid 87 

170 Lundholm var den förste entreprenören på linjen Tvärålund-Lycksele som körde för 
Diligenstrafiken. 
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1920-22 beviljades endast två tillstånd per år beroende på lågkonjunkturen och 
fortsatt brist på bensin och däck, men 1923 kom trafiken på nytt igång och 20 
tillstånd beviljades. Av dessa beviljades två till Kungl. Postverket. År 1923 -
1927 beviljades 13-27 tillstånd per år. Det stora etableringsåret för linjetrafi
ken var 1928 då 40 tillstånd beviljades och under åren fram till 1932 fortsatte 
de många nyetableringarna. 

Under lågkonjunkturen beviljades endast 8 resp 9 nya tillstånd 1933-34. 1935 -
1939 ökade på nytt antalet nyetableringar till mellan 14 och 21 per år för att 
under krigsåret 1940 stanna vid en nyetablering. Om man ser på länets olika 
regioner noteras att för region nord var åren 1927-29 och 1932 de stora etable-
ringsåren. För region syd var spridningen mellan åren större och jämnare men 
med viss övervikt för åren 1923-24 och 1931. I Lappland kom starten senare 
och 1928, 1931, 1932 och 1938 låg antalet nyetableringar över 10 tillstånd per 
år. Hindren för att starta linjetrafik var avsaknaden av för fordon farbara vägar 
och de stora avstånden mellan orterna. 

För att fa fram material till arbetsplatserna för inlandsbanebygget byggdes ett 
antal sk. materialvägar. Dessa blev snabbt efter Inlandsbanans färdigställande 
allmänna vägar och det var en förutsättning för att linjetrafik skulle fa etableras 
på väg. Av stationsorterna blev Vilhelmina den mest attraktiva. Trafiken i an
slutning till Inlandsbanan beskrivs närmare i avsnitt 5. 

c/ Ägare med flera koncessioner 
Av koncessionsinnehavarna 1940 hade 173 ett tillstånd vardera, tjugofyra in
nehavare hade koncession på två linjer, fyra på tre linjer, tre på fyra linjer, fy
ra på fem linjer och en på sex linjer. Av företag med tre linjer fanns tre i region 
nord och en i region syd, för fyra linjer fanns en ägare i region nord och två i 
region syd. För fem linjer fanns vardera två i region nord och syd och ett före
tag i region nord hade sex linjer (appendix bilaga 10). De stora rationalisering
arna då samma företag blev ägare till ett större antal linjer kom på 1950-60 ta
len och behandlas inte i denna avhandling. 

2. Startperioder 
Den tidsram som undersökningen avser är som tidigare angivits 1900 - 1940. 
Denna tidsperiod har indelats i kortare perioder om 5 år och varje period har 
fått en bokstav som beteckning. Tiden fram till 1920 har betecknas som en 
startperiod och fatt beteckningen A. Då skedde de första etableringarna för den 
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regelbundna automobiltrafiken men den trafiken raderades nästan ut av första 
världskriget och en nystart skedde efter 1920. Från denna tidpunkt har startper
ioderna indelats i 5-års grupper och slutperioden 1940 utgör en gräns då andra 
världskrigets konsekvenser starkt påverkade all automobiltrafik inkl. den yr
kesmässiga genom att däcks- och bränslebrist uppstod och även yrkestrafiken 
ålades stränga restriktioner. 

Tabell 9. Startperiodbeteckningar och tidsintervaller 

Startperiod Tidsintervall 
A < - 1920 
B 1921 - 1925 
C 1926- 1930 
D 1931 - 1935 
E 1936- 1940 

3. Innehavstid 
Med innehavstid avses i denna avhandling den tidsperiod som en och samma 
ägare eller grupp av ägare utan förändringar innehaft en koncession. Det inne
bär att samma person i praktiken kan ha varit ägare under betydligt längre tid 
än denna statistik utvisar beroende på t.ex. delägarbyte, men å andra sidan kan 
ägarförändring också ha skett utan att det registrerats då det gällt juridisk per
son, t.ex. ett aktiebolag där ägarbyte av aktier inte påverkat tillståndsinnehavet. 
Vid analys av totaltiden för innehav av koncessioner har utredningen sträckt 
sig fram till 1980 och inrättandet av det samhällsägda trafikplaneringsbolaget, 
Länstrafiken i Västerbotten AB, som fick det totala planeringsansvaret för 
kollektiv persontrafik i länet enligt riksdagens beslut 1978-06-01.171 

Innehavstiden för koncessioner har varierat från en månad till sextio år. Medel
innehavet är ca nio år. Anledningarna till ägarbyten har varit av varierande 
slag. Ibland har ny ägare övertagit tillståndet, i andra fall har byte av delägare 
skett. I några fall har ägarbyte skett efter dödsfall, där någon i familjen över
tagit trafiktillståndet i första hand, för att i vissa fall överlåta företaget till an
ställd eller annan person. Vid andra förändringar har sammanslagningar skett, 
då två eller flera koncessioner övergått till ny innehavare (diagram 8). 

Vid beräkningen av innehavstid har obrutet innehav beräknats även om kon
cessionsinnehavaren ombildat sin enskilda firma till juridisk person med 

171 Proposition 1977/78:92 
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Diagram 8. Medelinnehavstid för koncessioner per startperiod A - E 
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Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län. 

samma person som ägare. Så gjorde t.ex. J G Lindgren som först ingav en an
sökan som privatperson men senare ombildade sitt företag till handelsbolag. 

När han senare sålde sina andelar i handelsbolaget J G Lindgren & Co framgår 
inte av koncessionshandlingarna då det var den juridiska personen som var in
nehavare av koncessionen. Inte heller om det var ett aktiebolag som konces
sionen gavs till framgår någon tidpunkt för aktieägarförändring i länsstyrelsens 
register. Det innebär att aktie- eller andelsägare kan ha skiftat och man måste 
gå till andra källor för att finna tidpunkten för dessa förändringar. Tidpunkten 
för juridiska förändringar finns ej heller exakt angiven, eftersom noteringen i 
koncessionsregistret i de flesta fall skedde i samband med nästkommande an
sökan och inte när förändringen ägde rum. Det skall också noteras att det inte 
kontinuerligt har kontrollerats av länsstyrelsen att godkända koncessioner varit 
i aktivt bruk. Detta innebär att trafiken kan ha varit inställd under längre eller 
kortare tid utan att länsstyrelsen informerats. Trots dessa osäkerheter är det 
intressant att analysera det tidsmässiga innehavet. 

a/ Företag som långtidsinnehavare 
Vilka grundläggande förutsättningar fanns för de långa/längsta innehavstiderna. 
Berodde det på institutionella faktorer eller var orsakerna personrelaterade? 
Långtidsinnehav av koncessioner framgår av tabell 10 och respektive företags 
ombildningar framgår av den följande texten. 
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Tabell 10. Långtidsinnehav av koncessioner i Västerbottens län 

Region Konc Startår Första innehavare Företag Antal 
år 

2 
2 

104 1926 Carlsson C H, Skellefteå 
111 1928 Byske Trafikförening, Byske 
126 1933 Lundström Sven David, 

Skellefteå 
901 1924 Andersson Anton, 

Öhman Anton, 
Holmström Rudolv, 
Boström Axel och 
Nyman Oskar, Lövånger 

26 1928 Lindgren J G, U meå 
63 1928 Säfsten Jonas, Robertsfors 

78 1922 Pettersson G A, Piteå 
Anm: Region 4 = region övriga. 

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Trafik AB C H Carlsson 55 
Byske Trafikförening u.p.a. 46 
Skelleftedalens Trafik AB 44 

Löfangers Trafik AB 44 

Handelsbolaget J G L indgren 52 
Handelsbolaget Jonas 51 
Säfsten 
Trafik AB G A Pettersson 60 

Innehavare av koncession 26 var J G Lindgren, Umeå som även var delägare 
av koncession 62. 1937 bildade Lindgren ett handelsbolag under namn Han
delsbolaget J G Lindgren. Koncession 26 gällde linjen Umeå - Obbola och 
koncession 62 linjen Umeå - Robertsfors - Ånäset. 

Innehavare av koncession 63 var Jonas Säfsten, Umeå som bildade Handels
bolaget J Säfsten och körde linjen Umeå - Fällforsån - Bullmark - Robertsfors 
- Ånäset - Lövånger - Uttersjön - Skellefteå. Sträckan Ånäset - Skellefteå 
kördes i samarbete med Löfangers Trafik AB. 

Innehavare av koncession 78 var G A Pettersson, Piteå som senare ombildade 
till aktiebolag - AB G A Pettersson. Linjen omfattade sträckan Piteå - Skellef
teå på riks 13. Företaget kom senare att ingå i Linjebusskoncernen. 

Innehavare av koncession 104 var C H Carlsson som bildade -
AB C H Carlsson. Carlsson startade först linjen Örnsköldsvik - Umeå tillsam
mans med Gustaf Hammarberg och senare linjen Skellefteå - Piteå. Företaget 
kom senare att ingå i Linjebusskoncernen. 

Innehavare av koncession 126 var Sven David Lundström, Skellefteå som i sin 
tur bildade Skelleftedalens Trafik AB. Företagets trafik omfattade linjerna 
Medie - Skellefteå och Stenbacka - Skellefteå där Lundström själv byggde en 
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bro över Klintforsån för att kunna köra en rationell trafik. Aktieinnehavet i 
Skelleftedalens Trafik AB såldes till AB Karl Eriksson som i sin tur 1967 sål
des till AB Kust & Inlandstrafik. 

Innehavare av koncession 901 var Anton Andersson, Anton Öman, Assar Ny
man, Rudolv Holmström, Axel Boström och David Lövgren. De ombildade 
1928 sitt företag till Löfångers Trafik AB som 1974 såldes till continentbus ab. 

Förutsättningarna för de längsta innehavstidema var således att koncessionerna 
i ett tidigt skede överläts till juridiska personer, d.v.s. till handelsbolag eller 
aktiebolag där initiativtagaren var majoritetsägare. Samtidigt vill jag notera att 
dessa personer i de flesta fall fortsatte under mycket lång tid som aktiva före
tagsledare och/eller chaufförer. Andra gemensamma faktorer för dessa långli
vade företag var deras närhet till E4 (f.d. Riks 13) och trafik till eller från stad. 
Ett företag som inte finns bland de angivna med rak innehavstid är Kågedalens 
Trafik AB vars första koncessionsinnehavare överlät till andra personer och där 
andra generationen ägare bildade aktiebolag. Kågedalens Trafik AB bildades 
1928 och fortsatte därefter under lång tid men med namnändringar och aktie
ägarförändringar och är därmed ett gränsfall till gruppen långtidsinnehavare. 
Svaret på den inledande frågeställningen är således en kombination av perso
ners initiativförmåga och uthållighet samt institutionella faktorer. 

Bild nr 10. AC 2971, linjen Örviken - Skellefteå 1935. Löfångers Trafik AB, 
Källa: Skellefteå museum. 
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b/ Enskilda personer som långtidsinnehavare 
Ett antal män var också som enskilda personer under lång tid innehavare av 
egna koncessioner. Storleken på deras företag varierar från en personbil till ett 
antal bussar. I region syd fanns till exempel G A Johansson, Umeå, som var 
den som synbarligen under längst tid var personlig koncessionsinnehavare. Han 
var innehavare i 35 år under perioden 1928 - 1963. I region nord hade Jonas 
Gotthard Wikström, Fällfors längsta innehavet, 33 år under perioden 1929 -
1962 och i region Lappland var det Hjalmar Skog i Vilhelmina som började 
1928 och sedan under 27 år bedrev trafik (appendix bilaga 11). 

Bild nr 11. AC 2006, ägare Halvar Karlsson, Skellefteå, ca 1932 
Källa: Skellefteå museum. 

4. Start och målorter 
För att förstå företagamas roll i utvecklingsprocessen måste man söka efter 
deras motiv till att grunda sina företag och vilken funktion dessa fyller både för 
dom själva och deras kunder. Ett sätt att fa grepp om detta är att studera några 
centrala uppgifter för hela företagspopulationen, och det är den huvudsakliga 
metod som används i denna avhandling. I koncessionshandlingarna anges det 
som här uttrycks som start- och målorter för busslinjerna. Företagarna hade till 
99% sin adress på startorten och antas ha sett trafikbehovet från startortens 
horisont snarare än från målortens. Vad kan en blick på start- och målorterna 
säga om motiven? 

Västerbottens län med dess geografiskt stora yta172 och många men inte alltid 

172 Västerbotten län har en landareal på ca 55 428 km^ 1920 fanns 182.209 invånare i 
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för fordon farbara vägar gav utrymme för många trafikföretag rent fysiskt. Vi 
skall nu se var de första initiativen till yrkesmässig linjetrafik togs. Hur togs de 
nya marknadsförutsättningar tillvara av västerbottningarna under de första årti
ondena av 1900-talet? Inriktades utbudet till glesbygds- eller tätortsboende? 
Hur gick strömmarna, från städer och större centrum till mindre centrum och 
byar eller tvärtom? Fanns något marknadssug mellan mindre orter eller gick 
strömmarna till centrum och städer? Var målorten en by, närmaste centrum,173 

närmaste stad eller ett järnvägssamhälle? 

För att få svar på dessa frågor har jag undersökt vilken ortstyp som var start-
resp målort för linjerna, men mellanliggande orter har inte analyserats. Under
sökningen utgår helt från koncessionernas formella start- och målorter, d.v.s. 
de orter som i koncessionen anges som start- respektive målort. I praktiken 
kunde start- och målorter uppfattas i omvänd ordning av befolkningen beroen
de på hur tidtabellerna utformades och det hade ju inte heller någon praktisk 
betydelse för resenärerna. Som exempel kan nämnas att det fanns tillstånd för 
linje från Byske till Skellefteå och från Skellefteå till Byske, samtrafik rådde 
och resenärerna kunde köpa tur- och returbiljett och åka med vilken buss de 
ville oberoende av vilket företag som ägde linjen. 

Länets orter har delats in i fyra grupper, nämligen de två städerna, centra lika 
med handels och/eller kommunala centra, byar utan sådan funktion och slutli
gen järnvägssamhällen som inte var kommuncentrum. De tre förstnämnda har 
en avtagande grad av service att erbjuda, och man kan därför vänta sig en re
sandeström in från by mot centrum och från centrum till stad och tvärtom en 
varu- och paketström i motsatt riktning. Ju starkare köpkraft, desto större be
hov av att söka sig till varu- och serviceutbudet i centrum på de färdvägar som 
fanns. Detta torde ha varit det förhärskande mönstret under den aktuella tids
perioden. Tyngre transporter sköttes med lastbilar eller hästforor och turisttra
fik och dagspendling till arbetet hade inte kommit i gång. Ett annat motiv 
kunde vara att bredda sin egen eller andra företagares kundkrets genom ökad 
tillgänglighet, t.ex. till tandvård, sjukvård och kulturella arrangemang eller helt 

Västerbotten lika med 3,2 inv/km^. Sverige hade vid samma tidpunkt 12 inv/km^, 
1940 var antalet inv/km^ 15 resp 4. Källa: Statistisk årsbok och Bonniers stora 
lexikon (1990) 
Västerbottens läns allmänna- och bygdevägar utgjorde 1920 3.271 km väg för 
182.209 inv. innebärande 56 inv/km väg i förhållande till riket med 99 inv/km 
(65.807 km och 6.406.000 invånare), 1 940 fanns det 28 resp. 72 inv/km väg. 

'73 Sockencentrum och kyrkby likställs med närmaste centralort i denna unders ökning. 
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enkelt önskan att utvidga distributionsnätet. Vissa företagare hade börjat som 
transportörer åt Postverket och utvecklat trafiken till att omfatta linjetrafik för 
person- och godsbefordran inklusive postbefordran eller den efterfrågan på 
transporter som fanns mellan städerna inom och utom länet, från kommuncen
tra och dess företagare som börjat se marknadsfördelarna av regelbundna 
transporter från centrum och ut till periferin. Företagarna i byarna i periferin 
inriktade sig på att erbjuda en trafik som kunde tillfredsställa ortsbornas önsk
emål om att förbättra sin levnadsstandard genom att få tillgång till mer service 
och ett större varusortiment. Kostnadsaspekten på hur startorten valts får inte 
heller förglömmas då det, nästan alltid, var ägaren/ företagaren som körde for
donet och då startorten var boendeort innebar det att kostnaden för uppställ
ning på avgångshållplatsen var minimal och kostnaden för en garageplats för 
fordon var lägre på landsbygden än i centrum och städer. Med detta resone
mang öppnas möjligheten att tolka företagarnas motiv efter deras val av start-
och målort. Det stöds av de iakttagelser av hur trafiken faktiskt utfördes som 
görs i ett senare avsnitt (kapitel VI). 

Sammanlagt har 355 koncessioner analyserats och de fördelade sig med 130 
koncessioner på region nord, 114 koncessioner i region syd och 111 konces
sioner i region Lappland, tillsammans utgörande samtliga beviljade koncessio
ner i Västerbottens län fram till år 1940. 

a/ Startorter 
Av de 355 tillstånden har 163 (46%) startat i en by, 127 (36%) i ett centrum, 
44 (12%) i en stad och 21 (6%) i ett järnvägssamhälle. Inom de tre regionerna 
startade 44 - 49% av linjerna i en by. Större variation råder när det gäller cent
rum som startort. Där ligger spridningen från 27 till 47%. För stad som startort 
har region syd högsta andelen, 23% medan endast 12% av region nord startade 
i stad. För järnvägssamhälle som startort pendlar andelen mellan 4% och 7% 
(tabell 11). 

Denna bild avviker från den som Sven Godlund gav i sin avhandling. Där häv
dade han att linjetrafiken uppstod i tätbefolkade regioner samt i och kring tätor
ter och att initiativen eller i varje fall initiativtagarna kom därifrån. I Västerbot
ten som är ett glesbygdslän fanns ett stort antal centra men de var små i jämfö
relse med tätorterna söderut och initiativen kom till stor del från de minsta or
terna. 

De 355 startorterna fördelade sig så att 37% fanns i region nord, 32% i reg ion 
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syd och 31% i Region Lappland, en jämförelsevis jämn fördelning av startorter 
över länet men med viss övervikt för region nord och trots Lapplands låga an
del av bra vägar fanns initiativförmågan att starta trafik lika tidigt där som i 
övriga länet. I många fall var linjerna i Lappland korta och ibland fristående 
från andra linjer då vägförbindelse med yttervärlden saknades och det först ef
ter många år öppnades en möjlighet till direkt vägtrafik med omvärlden. Dessa 
företagare hade verkligen förmågan att se de nya möjligheterna och handlade 
förutseende genom att starta i liten skala för att senare ofta utvidga verksamhe
ten när tillfallet gavs. 

Ett exempel på detta var Sven Forsvall och Adolf Johanssons tidigare nämnda 
billinje Ammarnäs - Gillesnoule. Ett annat är Oskar Renman, Lycksaberg som 
1929 köpte en personbil som stationerades i Norrby, beläget 16 km därifrån. 
Först sex år senare blev vägen klar mellan Norrby och Lycksaberg.174 

Vad avser startorter varifrån det utgick två eller fler linjer låg region nord i tä
ten med 18 startorter följt av region Lappland med 13 startorter och region syd 
med 11 startorter. Region nord var och förblev den mest trafiktäta regionen och 
jag har redan tidigare pekat på den starka industriutvecklingen där som bidrog 
till en kraftigt ökad köpkraft och efterfrågan på reguljär trafik. Region Lapp
land hade andra förutsättningar med sin geografiskt stora yta och sitt stora antal 
handelscentra. Eftersom den saknade ort med stadsrättigheter blev de olika 
kommunernas centra de viktigaste startorterna. I region syd var det i första 
hand centra som var startorter för fler än en linje medan det i region nord var 
från byar som fler än en linje startade. Konsekvenserna av detta blev att 45% 
av startorterna med fler än en linje var ett centrum, tätt följt av en by (40%). 

Tabell 11. Andel startorter 1913 - 1940 i Västerbottens län efter ortstyp och region 

Startortstyp Region nord Region syd Region Lappland Summa per 
1%1 1%1 kategori (%) 

By 46 
35 

7 
12 

100 

44 
27 
6 

23 
100 

49 
47 
4 
0 

100 

46 
36 
6 

12 
100 

Centrum 
Järnvägssamhälle 
Stad 
Summa 

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län 

*74 Lycksabergs historia (1977), Södra Lapplands forskningskommitté, uppsatser, 
Häfte nr 3. Valmy Granström studieledare, Lycksaberg. sid 26 
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Startorterna för Diligenstrafiken ingår ej i denna undersökning, frånsett två 
linjer som startade före 1924. Den fick nämligen redan 1924 dispens från yr-
kestrafikförordningen och 1931 ändrades lagen så att statliga företag fick fri 
etableringsrätt. Därefter kunde de utan länsstyrelsens hörande etablera trafik 
och finns därför inte med i länsstyrelsens register. Diligenstrafiken skiljer sig 
även på annat sätt från övriga företag och behandlas i ett särskilt kapitel.175 

b/ Målorter 
Av målorterna i länet som helhet ligger centra på första plats, tätt följt av byar. 
I dessa centralorter fanns samhälls- och serviceinrättningar och under under
sökningsperioden växte denna sektor starkt. Som exempel kan nämnas utbygg
naden av sjuk- och hälsovård. För de linjer som utgick från ett centrum var en 
stad främsta målet och i andra hand kom annat centrum. När stad var startort 
var by främsta mål, i andra hand centrum och i tredje hand annan stad. I de fall 
startorten var ett järnvägssamhälle var annat jämvägssamhälle första målort 
och i andra hand en by. 

Tabell 12. Andel målorter 1913 - 1940 i Västerbottens län efter ortstyp och region 

Ort Region nord Region syd Region Lappland Summa 
(%) (%) (%) (%) 

By 29 29 50 
Centrum 26 44 50 
Järnvägssamhälle 6 4 0 
Stad 39 23 0 

Källa: Länsstyrelsen i Väste rbottens län 

Av de 40 orterna som hade två eller fler linjer som mål fördelades de så att 18 
orter fanns i region nord, 10 i region syd och 12 i region Lappland. 

För region nord gällde att om startorten var en by var centrum första målort 
och stad andra målort. Utgick linjen från ett centrum var stad första målort och 
by andra. När stad var startort var målet som länet i övrigt, d.v.s. i första hand 
var målet en by och i andra hand ett centrum. Var startorten ett järnvägssam
hälle var järnvägssamhälle även målort. 
I region syd var centrum klart överlägset som målort. Skedde starten i ett cent
rum var målet i första hand en stad och därefter en by och som tredje alternativ 
kom ett annat centrum. Skedde starten i en stad var målet by, centrum och stad 

35 
39 
4 

22 

175 Se kapitel VII 
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i tur och ordning. 
I Region Lappland som under undersökningsperioden inte hade någon stad var 
målet en by eller ett centrum. 

Tabell 13. Antal målorter for två eller flera linjer i Västerbottens län 1913 - 19 40 

Målort Region nord Region syd Region Lappland Antal 
By 2 15 8 
Centrum 6 5 8 19 
Järnvägssamhälle 2 2 0 4 
Stad 1 1 0 2_ 
Summa 11 9 13 33 

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Av målorterna i länet var 35% byar. Några av dessa hade tidigare haft skjuts
stationer medan andra byar blivit nya målorter. I några orter hade gruvor öpp
nats, industrier startat eller järnvägar byggts som skapat stationssamhällen. I 
andra orter åter hade kraftverksbyggen gjort byarna till serviceorter. En analys 
av de olika regionerna ger följande exempel på nya målorter: 
I region nord 
- Boliden hade 1923 blivit gruvort. 
- Finnforsfallet, vid järnvägslinjen Bastuträsk - Skellefteå - Skelleftehamn, ha 

de blivit en viktig järnvägsstation för Boliden och Bolidenbolaget. 
- Renholmen, som varit sågverksort, blev pendlingsort efter sågverksepokens 

slut och invånarna i behov av arbete och service från närliggande orter. 
I region syd 
- Holmsund, var hamnort och industriort. 
- Obbola hade blivit fabriksort. 
- Spöland vid järnvägen mellan Vännäs och Umeå hade blivit järnvägsstation 

och stationsnamnet har senare ändrats till Vännäsby. 
I region Lappland 
- Umfors var en av de sista byarna väster om Tärnaby på vägen mot Norge. 
- Risbäck var en skogsarbetarby. 
- Storuman hade blivit stationssamhälle och järnvägsknut vid Inlandsbanan. 

Av målortema för två eller fler linjer är centra klart överlägsna i antal ankom
mande linjer. Västerbottens stora antal kommuner torde förklara det stora anta
let linjer till centra med offentliga myndigheter och allmän service.176 

1 S o c k e n  =  b e n ä m n i n g  p å  d e t  l a n d s b y g d s o m r å d e  v a r s  i n v å n a r e  s ö k t e  s i g  t i l l  s a m m a  k y r k a  
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Karta nr 2 Region Syd 
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Källa: Länsstyrelsen i Väste rbottens län 

Kartunderlag och ritning Metria (ingår i Lantmäteriverket), Skellefteå kontoret 

Noter samt orts och linjeförteckning se sida 98 - 99 

j Skinnarbyn 

och bildade en församling. Indelningen av Sverige i socknar är naturvuxen. 
Sockengemensamma angelägenheter handhades av sockenborna på allmänt möte, 
sockenstämma. År 1862 då den komunala självstyrelsen reglerades blev socknen 
både kyrklig och borgerlig primärkommun, men miste denna ställning i och med den 
nya kommunindelningen 1952. Källa: Svensk uppslagsbok (1965) 1947-1955 års 
upplaga 
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Karta nr 3 Region Nordväst 
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Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Kartunderlag och ritning Metria (ingår i Lantmäteriverket), Skellefteå kontoret 

Noter samt orts och linjeförteckning se sid 98 - 99 
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Karta nr 4 Region Nordost 
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Källa: Länsstyrelsen i Väste rbottens län 

Kartunderlag och ritning Metria (ingår i Lantmäteriverket), Skellefteå kontoret 

Noter samt orts och linjeförteckning se sida 98 - 99 
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Karta nr 5 Region Lappland västra delen 
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Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Kartunderlag och ritning Metria (ingår i Lantmäteriverket), Skellefteå kontoret 

Noter samt orts och linjeförteckning se sida 98 - 99 
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Karta nr 6 Region Lappland östra delen 
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Källa: Länsstyrelsen i Väste rbottens län 

Kartunderlag och ritning Metria (ingår i Lantmäteriverket), Skellefteå kontoret 
Noter samt orts och linjeförteckning se sida 98 - 99 
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Karta nr 2. Region syd 

Första år yrkestrafiktillstånd under perioden 1907 - 1924 
År Ort År Ort År Ort 
1907 Umeå 1914 Nordmaling 1920 Täfteå 
1908 Robertsfors 1915 Hällnäs 1920 Åmsele 
1911 Holmsund 1916 Östansjö 1920 Nyåker 
1912 Ånäset 1916 Levar 1921 Stöcksjö 
1912 Bygdeå 1919 Överklinten 1921 Hörnsjö 
1912 Vännäs 1919 Flarken 1921 Ledusjö 
1913 Sävar 1919 Bodbyn 1921 Lögdeå 
1913 Bjurholm 1920 Skinnarbyn 1923 Vindeln 
1914 Hössjö 1920 Tavelsjö 

Linjetraflktillstånd 1907 - 1924 
Nr År Linje Nr År Linje 
1 1923 Umeå-Vännäs 4 1922 Hällnäs - Lycksele 
2 1923 Robertsfors - Lycksele 5 1920 Hällnäs - Sorsele 
3 1915 Hällnäs - Lycksele - Stensele 

Karta nr 3. Region nordväst 

Första år yrkestrafiktillstånd under perioden 1907 - 1924 
År 
1913 
1916 
1920 
1920 

Ort 
Norsjö 
Jörn 
Östersjön 
Bastuträsk 

År 
1921 
1922 
1923 

Ort 
Myrheden 
Kusfors 
Stensträsk 

Linjetraflktillstånd 1907 - 1924 
Nr År Linje 
1 1924 Bastuträsk - Norsjö - Malåträsk - Sorsele 
2 1924 Norsjö - Malå - Sorsele 

Karta nr 4. Region nordost 

Första år yrkestrafiktillstånd under perioden 1907 - 1924 
År Ort År Ort År Ort 
1909 Sunnanå 1920 Östanbäck 1920 Daglösten 
1909 Skellefteå 1920 Kusmark 1920 Uttersjön 
1912 Burträsk 1920 Ersmark 1922 Ostvik 
1914 Byske 1920 Kåge 1923 Drängsmark 
1915 Bureå 1920 Fällfors 1923 Högdalsås 
1916 Åbyn 1920 Grubban 1924 Ragvaldsträsk 
1916 Lövånger 1920 Bygdsiljum 1924 Sidbergsliden 
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Region nordost (forts) 
Linjetrafiktillstånd 1907 - 1924 
År Nr Linje 
1913 1 Skellefteå - Piteå 
1921 2 Skellefteå - Skelleftehamn 

Skellefteå - till Norrbottens gränsen 
1922 3 Skelleftehamn - Skellefteå 
1923 4 Skellefteå - Burträsk, Skellefteå - Lövånger 

Skellefteå - Bastuträsk 
1923 5 Burträsk-Bodbysund - Hjoggböle - Skellefteå via Klutmark 
1924 6 Bureå - Skellefteå 

Karta nr 5. Region Lappland västra delen 

Första år yrkestrafiktillstånd under perioden 1907 - 1924 
År 
1910 
1913 
1920 
1920 

Ort 
Stensele 
Vilhelmina 
Dorotea 
Umfors 

År 
1921 
1921 
1923 

Ort 
Gardvik 
Forsmark 
Tärnaby 

År 
1923 
1924 
1924 

Ort 
Gunnarn 
Laxnäs 
Slussfors 

Linjetraflktillstånd 1907 - 1924 
Nr År Linje Nr År 
1 1921 Forsmark - Tärnaby 3 1923 
2 1923 Laxnäs - Slussfors 

Linje 
Tärnaby - Slussfors 

Karta nr 6. Region Lappland östra delen 

Första år yrkestrafiktillstånd under perioden 1907 - 1924 
År Ort År Ort År Ort 
1914 Åsele 1919 Kattisavan 1920 Hälla(ström) 
1915 Malåträsk 1920 Vindelgransele 1923 Sorsele 
1916 Lycksele 1920 Fredrika 1924 Rusksele 

Linjetrafiktillstånd 1907 - 1924 
Nr År Linje 
4 1920 (Bastuträsk) - Malåträsk - (Sorsele kyrkplats) 
5 1920 (Bastuträsk) - Vindelgransele (Sorsele kyrkplats) 
7 1922 Åsele - Vilhelmina, Å sele - Fredrika 
6 1923 Lycksele - Tvärålund 



100 

5. Inlandsbanestationernas anknytning till linjetrafik på landsväg. 
Inlandsbanan som byggdes i början på 1900-talet från Bohuslän till Gällivare 
fick delar av sin sträckning genom det inre av Västerbottens län. Den första 
stationsorten i Västerbotten blev Dorotea som var första anhalt efter Hoting 
inom Västernorrlands län. Järnvägen fram till Dorotea blev klar 1915 och där
efter fortsatte järnvägsrallarna sitt arbete så att banan var klar fram till Vilhel
mina 1918, Storuman 1923, Sorsele 1929, och de fortsatte via Buresjön mot 
Arvidsjaur i Norrbottens län dit järnvägen blev klar 1933. 

Påverkades orterna vid Inlandsbanan av den nya strukturen och förändrades 
någon av de tidigare orternas struktur i större omfattning så att det påverkade 
utbyggnaden av busstrafiken? Förstärkte eller motverkade järnvägen den redan 
etablerade yrkesmässiga automobiltrafiken? 

Av de 14 linjer som utgick från ort vid Inlandsbanan hade 64% en by som mål
ort och 36% ett centrum som målort. När en stationsort vid Inlandsbanan var 
målort utgick 52% av linjerna från en by och 48% från ett Centrum. Det inne
bär att det i första hand var omkringliggande mindre orter som fick nya möjlig
heter till service och transporter genom de nya trafikförbindelserna som linje
trafiken på landsväg skapade men då i princip inga nya stationsorter uppstod, 
frånsett Storuman, ser inte själva Inlandsbanan ut att ha påverkat vare sig start-
eller målortsmönstret. Den största "bussorten" vid Inlandsbanan i Västerbotten 
blev Vilhelmina, som under aktuell period hade anknytning till femton linjer. 
Sorsele hade anknytning med nio linjer, Storuman med åtta linjer och Dorotea 
med fem linjer. Meselefors passerades av en linje på väg från Breselefors till 
Vilhelmina. 

Det var i huvudsak de tidigare centralorterna/kyrkbyarna som blev mål-
och/eller startort för busstrafiken. Ett undantag var Storuman som blev det nya 
samhället vid Inlandsbanan och den 3 km därifrån liggande tätorten Stensele177 

kom att hamna i skuggan av det nya järnvägssamhället. Sorsele och Vilhelmina 
hade tidigare även varit skjutsstationsorter liksom Kvarnbränna men denna by 
förblev en liten järnvägsanhalt vid Inlandsbanan medan Sorsele och Vilhelmi
nas betydelse som centra växte genom jämvägsanslutningen.178 

177 Enligt uppgift beroende på att bönderna i Sten sele inte ville ställa mark till järnvägens 
förfogande 

178 Enl telefonupplysning av SJ i Storu man 950221 
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Tabell 14. Antal startorter vid Inlandsbanan 

Startort Målort by Målort centrum Summa målorter Total procentuell andel 
Dorotea 2 1 3 14 
Vilhelmina 8 0 8 36 
Storuman 0 4 4 18 
Sorsele 4 3 7 32 
Summa 14 8 22 100 
Procent 64 36 100 

Källa: Länsstyrelsen i Väste rbottens län 

De materialvägar som byggdes fram till Inlandsbanan medan järnvägsbyggan
det pågick fick bidrag från vägkassorna i avsikt att omvandlas till allmänna vä
gar och "kort tid efter färdigställandet upplåts materialvägama för allmän tra
fik".»™ 

I Dorotea etablerades den första droskbilen 1920 och två år senare den yrkes
mässiga landsvägslinjen d.v.s. sju år efter tågstart. Vilhelmina som 1913 fatt 
sin första droskbil fick 1918 tåg och fem år senare landsvägsbunden linjetrafik. 
Stensele, som var centralort före Storuman fick 1910 sin första droskbil och 
blev därmed först av inlandsorterna med yrkesmässig automobiltrafik och fick 
1913 landsvägsbunden linjetrafik. Först tio år senare blev Inlandsbanan klar till 
Storuman men då förlorade Stensele delar av sin centralortsfunktion när 
Storuman blev stationssamhälle. Sorsele slutligen fick droskbil 1923, linjetrafik 
1924 och 1929 kom tåget. Det innebär att droskbilen i d e flesta fall kom före 
järnvägen (appendix bilaga 20). 

Inlandsbaneorterna kom tidigt i kontakt med det nya trafikmedlet automobilen, 
gamla vägar förbättrades och tillsammans med materialvägarna som byggts 
som servicevägar vid byggnationen av Inlandsbanan gav de förutsättningen för 
nya och bättre vägtransporter. Att det sedan dröjde ett antal år innan den 
landsvägsbundna linjetrafiken startade torde kunna tillskrivas de tekniska initi
alproblemen för fordon i kombination med problem som första världskriget 
förorsakade i form av bl.a. materialbrist. Först efter 1920-talets krisår kom ef
terfrågan på mer flexibla transporter och den landsvägsbundna linjetrafiken 
startade. En ny större stationsort etablerades. I ö vrigt var det de tidigare cent
ralorterna som fick ökad betydelse som stationsorter för tåg och automobil. 

179 Juhlin Julius (1928), Minnen I, Stockholm, sid 312 
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Tabell 15. Antal målorter vid Inlandsbanan 

Målort Från by Från centrum Summa Procent 
Dorotea 2 0 2 10 
Vilhelmina 3 4 7 33 
Storuman 2 2 4 19 
Sorsele 4 4 8 38 
Summa 11 10 21 100 
Ortstypsfördelning, 52 48 100 
Procent 

Källa: Länsstyrelsen i Vä sterbottens län 

6. Sammanfattning 
Den linjebundna persontrafiken blev en pådrivande faktor för näringslivets och 
den offentliga sektorns utveckling i länet. Genom att ett stort antal personer 
boende ute på landsbygden tog initiativet till att starta regelbunden busstrafik 
från hembyn till närmaste serviceort fick de gamla kyrkbyarna och centralor
terna ökad betydelse. Det var till övervägande delen i byarna som busstrafiken 
startade och i eller i närheten av den by där ägaren var bosatt. D.v.s. efterfrå
gan på trafik som innebar fler och snabbare förbindelser med centrum över
vägde efterfrågan på trafik från centrum till glesbygd. I några fall blev linjetra
fik med automobil en fortsättning på skjutsväsendets transporter när entrepre
nörerna övergick från häst till bil. Målet var i första hand närmaste centrum, by 
eller stad och i några fall gick busslinjen mellan järnvägssamhällen. I region 
Lappland som inte hade någon stad var målet till nästan 50% by eller centrum. 
I region syd var målet i första hand ett centrum och därefter by, stad eller järn
vägssamhälle. För region nord var målet i första hand staden därefter en by, ett 
centrum eller ett järnvägssamhälle och som resultat därav blev Skellefteå 
Sveriges största busstad under ett antal år med närmaste konkurrens om första 
placeringen från Stockholm och Umeå. 

Från målorterna som ofta var traktens serviceort ökade möjligheterna för trans
port av varor till byarna. Affärerna på målorterna fick en förstärkt kundkrets då 
tätare förbindelser med landsbygden etablerades. Samtidigt fick byarnas affars-
idkare och företagare förbättrad transportservice genom de regelbundna tran
sporterna vilket torde ha varit den största märkbara förändringen och den 
främsta fördelen för befolkningen på startorterna. Nu kom varorna regelbundet 
till orternas affärer och befolkningen kunde själv åka in till serviceorten vid den 
tidpunkt de själva planerade. Man behövde inte invänta nästa tillfälle då någon 
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annan skulle resa in till serviceorten utan avgjorde själv när man skulle resa. 

Vägarna förbättrades, nya byggdes och transportsystemet upplevde en stark 
utveckling då även Inlandsbanan och tvärbanorna byggts, men för de flesta 
västerbottningama var turbilens och bussens ankomst med linjetrafik det som 
öppnade för omvandlingen. 
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V TRAFIKUTÖVARNA FRÅN SKJUTSVÄSENDET MED HÄST 

TILL AUTOMOBILER 

1. Skjuts- och gästgiveriväsendet i Västerbotten 
En av förutsättningarna för att man skulle kunna resa längre sträckor var att det 
fanns väg. En annan lika viktig förutsättning var att det fanns en transportör, 
d.v.s. någon som kunde åta sig att sköta transporten och erbjuda mat och hus
rum. Regler för hur resandet i Sverige skulle organiseras har funnits sedan 
1200-talet.180 Det vill säga, att långt före det att motorfordonstrafiken startade 
fanns det statliga förordningar om resandes servicemöjligheter. I Kristoffers 
landslag från 1442 utvecklades stadgar som bestämde att tavernor d.v.s. gäst-
giverier skulle finnas längs de allmänna vägarna på ett avstånd av 2,5 mil från 
varandra. Erik XIV försökte 1561 genomföra två resandereformer och beslu
tade om de så kallade tavernepengarna. Tidigare hade kungens utsända haft rätt 
till gratis skjuts och gästning hos bönderna men nu skulle de betala för sig med 
så kallade tavernepengar. Samtidigt fick privatpersoner rätt att hyra hästar vid 
tavernor eller gästgiverier. Men då loingen avsattes återgick även resandet till 
gamla vanor och kungens tjänare skulle åter ha gratis mat och husrum hos bön
derna. Under 1600-talet ville Sverige bli en "stornation" och det innebar ökat 
resande över hela landet och större belastning på de bönder som var skyldiga 
att ställa häst och kusk till resenärernas förfogande. En ny förordning kom 
1633 men den reglerade enbart kronoskjutsarna. Allmogens fortsatta plikt att 
skjutsa civila och militära tjänstemän blev mer och mer betungande. 

Förordningen om kronoskjutsarna innebar en viss utjämning bland bönderna. 
Länsman skulle alltid vara bosatt vid stora landsvägen och nu skulle han få till
gång till hästar inte enbart från närliggande bönder utan även från bönder bo
ende vid mindre vägar i närheten. Hästarna skulle i tur och ordning finnas hos 
länsman klara för skjutsning. 1649 kom en ny gästgiveriförordning, "Krogare-
och Gästgifware Ordningh"181 som kom att gälla fram till 1800-talet. En ytterli
gare lättnad för skattebönderna blev det då adelns bönder som bodde inom 
frihetsmilen jämställdes med adelns övriga bönder och ålades halv skjutsplikt 
jämfört med vad skatte- och kronobönder skulle utföra.182 Endast adelns sätes

180 Garnert Jan (1978) Skjutsväsendets historia, Fataburen 1978, sid 91 
' 81 ibid sid 95 
182 ibid sid 96 
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gård var fortfarande helt befriad från skjutsplikt. Gästgivareförordningen av år 
1649 stadgade också att en tydlig skylt skulle ange i vilken gård gästgiveriet 
var beläget och en skjutsklubba skickades dagligen runt bland skjutslagets går
dar. Den som hade klubban var skyldig att ställa sin häst till förfogande om 
skjutsbud kom från gästgivaregården. 1664-års gästgivareförordning stadgade 
att skjutsningen skulle betalas med "6 öre silverpengar 15 öre kopparmynt per 
mil. Det gällde per häst, för två hästar skulle skjutslegan fördubblas".183 

Från 1762 blev det möjligt att överlåta all skjutsning till gästgivaren som erhöll 
vissa kontanta bidrag från bönderna. I 7578-års stadga skildes skjutsningsbe-
sväret från jordbruket och bidraget till skjutsentreprenaden togs från alla skatt
skyldiga genom en skatt på fast egendom och inkomst av kapital och arbete. 
Gästgivarna blev fria företagare som mot ersättning erbjöd resenärer mat, hus
rum och skjuts. För skjutsväsendets räkning hölls offentliga auktioner där ent
reprenaderna ropades ut, ofla för 5 år. Entreprenadsummorna täcktes nu helt av 
anslag från stat och landsting. Detta visar hur det äldre skjutsväsendet var in
tegrerat i bondesamhället. 

År 1911 kom en ny förordning om skjutsväsendet som helt och hållet befriade 
jordägarna från tidigare skyldigheter att ställa transportmedel och husrum till 
allmänhetens tjänst och "hållhägnaderna" d.v.s. den jord som skjutsentreprenö
rerna hade disponerat för bete och foder/slåtter skulle återgå till Kronan. Detta 
ledde till en rad tvister, rättegångar och förlikningar mellan byarna och Kronan 
om äganderätten till så kallade hållhägnader. Ett exempel: 

"Kungabrev 42/120 åfn:r 378/1925 till Herr dom havande i U meå domsaga /—/ enligt 
grunderna fôr stadgar angående skjutsväsendet den 22 juni 1911, vilken fullständigt 
avlyflat gästgiveribesväret från jorden samt infört ett obligatoriskt ordnande av 
skjutsningen på entreprenad med betydande bidrag i penningar från statens sida, skall 
all till gäs tgiveriernas understöd av kronan anslagen jord till kronan återgå. I följd hä
rav lär jämväl nu ifrågavarande hållhägnad, i Umeå socken, Stöcke och Innertavle 
byar, hållhägna 16,2190 hektar, böra återfalla till kronans fria disposition./—/ 
Stockholm den 25 april 192 5. Sten Grönvall".184 

Gästgivare och skjutsbönder stod för organisationen av transportarbetet och 
kunde vid behov mobilisera ytterligare resurser från byalagen. Det var de som 
var sin tids åkare. Efterhand ökade konkurrensen från nya transportmedel, som 
järnvägarna, men även de nya och förbättrade landsvägarna påverkade företa-

183 ibid sid 111 
184 Skjutsväsendet i Väst erbotten. Besvär = skyldighet 
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garnas möjligheter att erbjuda respektive utveckla reseservicen. Med ökad 
konkurrens och snabb teknisk utveckling minskade statens behov av att främja 
och upprätthålla en viss, nödvändig service. Regler luckrades upp, subventio
ner minskade och det kom in en hel del inslag av fri konkurrens i transportsek
torn. Den offentliga upphandlingen hade hållit priserna uppe och samtidigt som 
skjutslegan år 1878 låg på 1 kr/mil var forlönerna och ersättningen för post
skjutsar 0.50 kr/mil. Efter 1903 var skjutslegan 1.50 kr/mil (1.80 kr/mil i 
Lappmarken) men då började också en nedgång i trafiken och det blev billigare 
att ordna skjuts mot beting.185 Men det var fortfarande hästtransporter som 
gällde. Med de stora tekniska innovationer som först bilar och sedan även bus
sar innebar bröts det gamla systemet sönder, men som jag skall visa byggde en 
hel del av de tidigaste bil- och bussföretagen på erfarenheter och ibland även 
kapital från äldre transportföretag. Gästgiveri- och skjutsväsendet hade byggts 
ut i nära anslutning till vägbyggen och nya vägar men genom linjetrafiken med 
bil och buss och de allt vanligare privata fordonen minskade behovet av den 
trehundraåriga organisationen varför denna avskaffades 1933.186 

Under 1920-talet hade automobilerna böljat konkurrera med hästarna, auto
mobilen var bekvämare och snabbare, åtminstone under sommartid i första 
skedet. I gränsperioden mellan gammalt och nytt växlade bruket av häst eller 
bil med årstiderna och med vägarnas beskaffenhet, men så småningom kom 
bilen att vinna slaget. Skjutsväsendet fortsatte dock ytterligare ett antal år efter 
1933 i Västerbottens inland. I ett utlåtande till 1932 års skjutsutredning skrev 
landshövding Gustav Rosén ett brev daterat 25 juli 1932 att: 

"vid övervägande av frågan om möjligheten att vid utgången av nu löpande entrepre
nadperiod indraga samtliga eller en del av de skjutsanstalter till vilkas uppehållande 
statsbidrag nu utgår, har länsstyrelsen efter hörande av ortsmyndigheterna funnit nöd
vändigt att tillsvidare bibehålla gästgiverierna i Myrheden, Fällfors, Malåträsk och 
Risbäck samt skjutsstationerna i Laxnäs, Björkfors, Umfors och Strimasund. /—/ I 
detta sammanhang vill länsstyrelsen framhålla att en fråga, som jämväl k räver sin lös
ning, är tillgodoseendet av behovet av anstalter för de resandes befordran å de talrika 
vattendragen i länets väglösa bygder. Hittills hava bidrag av statsmedel i mycket be
gränsad omfattning lämnats till företagare, som anordnat reguljära båtförbindelser å en 
del större vattendrag mellan vissa orter. Emellertid föreligger i stor utsträckning be
hov av båttrafik å vissa mindre fjällsjöar in om länet. Trafiken å dessa med vanliga 
roddbåtar är v id otjänlig väderlek synnerligen riskfylld o ch stundom omöjlig Därest 
ordnad trafik me d sjövärdiga båtar å dessa fjällsjöar icke kan åstadkommas på frivil-
lighetens väg, torde med stöd av gällande stadga om skjutsväsendet åtgärder kunna 
vidtagas för åstadkommande av möjlighet till de resandes befordran å dessa vatten

185 Lassila (1972) sid 138 
186 ibid sid 212 
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drag. Upphäves emellertid skjutsstadgan, blir denna möjlighet stängd: och erfordras 
enligt länsstyrelsens mening för sådant fall åtgärder från de t allmännas sida för tillgo
doseende av det föreliggande behovet."187 

I enlighet med Roséns förslag fortsatte de statliga bidragen för att underlätta 
resandet i Västerbottens inland även sedan förordningen om skjutsväsendet 
upphört 1933. Så sent som perioden 1/1 1943 - 31/12 1945 finns uppgift om 
ersättning till skjutsanstalter inom Lappmarken.188 Av entreprenadsumman på 
975 kr/år för transporterna på Marssjöarna, Gikasjön, Stora Ransan och Bok
sjön utgick 50% av entreprenadsumman som bidrag från statsmedel och 50% 
från landstinget. 

Ordnandet av kommunikationerna i de nordligaste länen blev en viktig politisk 
fråga och ett led i detta var byggandet av Inlandsbanan genom Lappland samt 
tvärbanorna. Två tvärbanor anknöt till norra stambanan nämligen Hällnäs -
Storuman och Jörn - Arvidsjaur och så järnvägen Bastuträsk - Skellefteå.189 

Även vägnätet expanderade, speciellt under mellankrigstidens arbetslöshetsår 
då landshövding Gustav Rosén starkt engagerade sig i vägfrågorna. 

Av skjutsentreprenörerna inom Västerbottens län med avtal om transporter 
fortsatte ett antal direkt med yrkesmässig automobiltrafik för personbefordran, 
antingen i beställningstrafik eller linjebundet. Dessutom synes ett antal släk
tingar till skjutsentreprenörerna ha fortsatt inom persontransportbranschen med 
automobil. 

Allt eftersom vägarna förbättrades och behovet av transporter ökade blev det 
möjligt för privata automobilägare att träda in på arenan och effektivt konkur
rera med det offentliga skjutsväsendet. Övergången från anbudsupphandlad till 
konkurrensutsatt trafik var i stort sett fullbordad i början av 1930-talet. Det 
gamla systemet ersattes av ett nytt persontrafiksystem som var offentligt regle
rat men i privat regi. Några av de nya företagarna kom från det gamla systemet, 
men de allra flesta hade annan bakgrund. I det följande undersöks trafikutövar
nas yrkesbakgrund. 

187 inlaga till Skjutsutredningen, Växjö från landskansliet i U meå undertecknat av Gustav 
Rosén (landshövdning) 

188 Diarium 57-197-1930 Skjutsväsendet i Västerbotten 
189 Järnvägen Vännäs - Umeå byggdes i slutet på 1800-talet 
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A.n K 
ANASET 

V i N C E w N  

Bild nr 12. AC 1223, ägare Valdemar Johansson, ca 1930. 
Källa: Västerbottens museum, Umeå 

2. Trafikutövarnas tidigare yrken 
Vilka var de nya trafikutövarna? Vilken sysselsättning hade de innan de blev 
åkare? För att kunna besvara denna fråga har jag gjort två delstudier. Den 
första omfattar alla de personer som ansökte om tillstånd för yrkesmässig trafik 
i Västerbottens län fram till 1924, sammanlagt 69. Den bygger på koncessions-
ansökningarna i länsstyrelsens arkiv. Den andra studien omfattar ett tvärsnitt av 
de linjetrafikägare som var i verksamhet 1937 och bygger på den omfattande 
företagarmonografi för svensk buss- och lastbilstrafik som gavs ut av Nielsen 
& Falck. Denna baserades på länsvisa enkäter och omfattade i Västerbottens 
län 84 % av alla koncessionsinnehavare (142 av 170). Därigenom erhålles en 
överblick över dels de första företagarna, dels ett tvärsnitt av företagare i verk
samhet vid undersökningsperiodens slut. Alternativet att följa hela företagarpo-
pulationen för att med säkerhet kunna beskriva deras bakgrund skulle bland 
annat ha krävt en genomgång av mantalslängder, en arbetsinsats som inte har 
rymts inom ramen för denna avhandling. 

a/ Yrken vid trafikansökningar före 1924 
Den första gruppen, sökande före 1924, innehåller både personer som enbart 
sökte trafiktillstånd för beställningstrafik och länstrafik och sådana som sökte 
linjetrafiktillstånd. Det var dessa grupper som var pionjärer och fick delta i de 
inledande diskussionerna i frågan om man skulle kunna tänka sig att automobi
ler likaväl som hästskjutsar skulle fa rätt att använda landsväg. Några av dessa 
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var gamla åkare eller gästgivare som bytte från persontrafik med häst till per
sontrafik med automobil och därigenom både bokstavligt och bildligt "bröt 
mark" för automobilen i allmänhetens tjänst. Att motståndet var stort visar föl
jande beslut på komunalstämman i Skellefteå den 5 september 1910. Där fram
fördes tre förslag om vad som borde göras för att förhindra en upprepning av 
ett otäckt olyckstillbud. Det hade nämligen hänt, att en chaufför av tysk här
komst med anställning i Skellefteå stad med sin framfart hade skrämt både 
människor och djur. Följande förslag framfördes: 

"Det första - vi på landsbygden avstår alla gamla vägar till bilarna men tar bra betalt 
för dem och bygger för dessa pengar nya vägar där inga bilar får tillträde. 

Det andra - stämman utser tre personer som begär den tyske chauffören avskedad. 
Avvisas denna begäran, förbjuds all biltrafik på kommunens vägar, lördagar, sönda
gar och helgdagar. 

Det tredje förslaget - sådana bestämmelser införs, att alla bilar som möter hästfordon 
på en väg måste stanna minst 50 meter före och vänta där tills den mötande hunnit 
passera. 

Tur för bilisterna var det kanske att det var det andra förslaget som blev bifallet, inte 
det första eller det tredje. Men för resten - är det inte just det första förslaget vi nu 
som bäst håller på att förverkliga med alla våra cykelbanor och promenadleder?"190 

Denna pionjärgrupp, som ansökte om och beviljades yrkestrafiktillstånd före 
1924, bestod av 69 personer. För 66 av dessa är titeln känd, dels från konces
sionsansökningarna, dels genom några kompletteringar, främst från Nielsen & 
Falcks monografi. De fördelade sig på följande sätt: 

Åkare, åkeriägare, chaufförer, bilägare eller bilförare 44 % 
Grosshandlare, handelsföreståndare eller handlande 10 % 
Hemmansägare, jordbruksarbetare eller torpare 9 % 
Arbetare eller trävaruarbetare 7 % 
Varierande titlar 30 % 

Den sistnämnda gruppen innehöll bland annat gästgivare, distriktslantmätare, 
hotellägare, målare, poliskonstapel, postkörare, slaktare och redaktionssekre
terare. Av dem som uppgav sig vara åkare var några häståkare som övergick 
från persontransporter per häst till transport med motorfordon. Det gällde t ex 
Ernst Johansson i Umeå. För tre av de 69 sökandena saknas bostadsort, och av 

Olofsson (1990) sid 30 
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dessa var två arbetare och en åkare. Tre personer hade sin bostadsort utanför 
länet och var redan etablerade företagare, nämligen en grosshandlare från Lu
leå, en speditör från Domsjö och en fabrikör från Stockholm. 

Före 1924 hade Västerbottens inland fortfarande få vägar, trafikeringsbara för 
motorfordon. Därför är det ringa antalet koncessioner inte förvånansvärt. Men, 
trots detta kom den första automobilen till Västerbottens län till inlandsmet
ropolen Lycksele redan år 1900. En apotekare vid namn Jon H:son Hedin hade 
vid besök på en kurort i södra Tyskland blivit så förtjust i en bil han såg där att 
han vid hemkomsten till Stockholm köpte en bil hos Geistvagn.191 H:son Hedin 
lät transportera bilen på järnväg till Hällnäs varifrån han på den knaggliga vä
gen körde bilen till Lycksele. Bilen finns numera på Umeå museum.192 

b/ Regional fördelning för trafikutövarna före 1924 
Regionvis fördelar sig de 66 männen så att 19 kommer från region nord, 38 
från region syd och sex från region Lappland. Av de sökande från region nord 
fördelar sig yrkena så att 11% var arbetare, 5% chaufförer, 5% bilägare (olika 
beteckningar), 32% hemmansägare, 16% handlande och 31% hade en mång
fald yrken. Här dominerade de tidigare hemmansägarna, följda av handelsmän
nen, som i vissa fall var aktiva i många olika branscher. Bland dessa yrken kan 
gästgivarens intåg i automobilbranschen ses som en anpassning för att kunna 
fortsätta verksamheten. 

I region syd dominerade de som redan kallade sig chaufförer (39%) och bil
ägare (21%) d.v.s. de hade för kortare eller längre tid tillbaka skaffat körkort 
för automobil och därvid antagit titeln chaufför. Arbetarna och hemmansägarna 
var få och bland diverse yrken fanns bl.a. en hotellägare, J P Holmlund i 
Nordmaling, en man involverad i många branscher. 

Känd bilhandlare i Stockholm 
192 M:N Palmgren Holger, Västerbottens första bil till Umeå museum,Västerbotten sid 
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Tabell 16. Yrken vid ansökan om yrkestrafiktillstånd i Västerbottens län före 1924 

Region Antal Arbetare Chaufförer Bilägare Hemäg Handlande Diverse 
personer 

P r o c e n t u e l l  f ö r d e l n i n g  

Nord 19 11 5 5 32 16 31 
Syd 38 3 39 21 0 3 34 
Lappland 6 0 50 17 0 33 0 
Summa/ 
genomsnitt 63 5 30 16 10 10 29 
Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län 

I region Lappland, där möjligheten till motorfordonstrafik var liten vid seklets 
början hade dock sex personer sökt tillstånd till yrkesmässig trafik. Ett antal 
personer hade etablerat yrkesmässig trafik men först efter lång tid sökt lagen
ligt tillstånd hos länsstyrelsen. Av de sex personerna i inlandet var tre 
chaufförer, en åkare och två handlande i någon av Lappmarkens tätorter. 

c/ Tidigare yrken for yrkestrafikföretagare 1937 
Tvärsnittet för 1937 är inte fullt jämförbart med totalundersökningen av pionjä
rerna före 1924. Framför allt skiljer det sig genom att betydligt fler anger jord-
och skogsbruk som tidigare yrke i tvärsnittet. Den troligaste orsaken till detta 
är att koncessionsansökningarna fångar det aktuella yrket vid ansökningstillfal
let, medan uppgifterna till monografin lämnas i efterhand och avser första yrke. 
Därför är det också naturligt, att många personer uppger ett flertal yrken, som 
speglar en hel yrkeskarriär och som ofta resulterat i en företagsverksamhet som 
kan kallas för "mångsyssleri". De har inte bara bytt yrke utan utvecklat flera 
olika verksamheter, t ex handel och linjetrafik. 

Den monografi som sammanställts av Nielsen och Falck är uppdelad länsvis 
och omfattar hela Sverige. Kvaliteten på uppgiftena varierar mellan länen. I 
vissa fall, bland annat för Västerbottens län, är de detaljerade och omfattar 
namn, födelseår och tidigare yrken samt familjeförhållanden. Orsaken till skill
nadenia torde vara att uppgifterna har samlats in av flera olika personer med 
olika ambitioner. En kontroll mot koncessionshandlingama och med andra till
gängliga biografiska uppgifter har visat på god överensstämmelse mellan dessa 
källor och monografin vad gäller Västerbottens län. 

I de yrkesgrupper som redovisas i tabell 17 består gruppen "industri och han
del" bland annat av handlande, grosshandlare och handelsföreståndare och 
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gruppen "trafik" av chaufförer, åkare och åkeriägare. Beteckningen "flera yr
ken" innehåller de personer som hade haft mer än ett yrke innan de kom in i 
trafiken och gruppen "diverse yrken" är mycket blandad. Det brukar också 
fästas vikt vid att utländska impulser och erfarenheter kan ha stimulerat före
tagsbildningen, t ex enligt Dahmén.193 Redan detta att monografin i flera fall 
tar in vistelse i USA tyder på att denna erfarenhet ansågs värdefull. Från Väs
terbottens län var emigrationen stor under slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet, och ganska många kom tillbaka. Bland länets buss- eller linjebils-
ägarna 1937 hade två procent (3 personer) varit i USA men återvänt och startat 
egna företag här. Detta torde dock enbart ha varit en mindre del av det ameri
kanska inflytandet i länet, då många fler återvände till andra yrken och så 
småningom ännu fler enbart på tillfälliga besök. 

För att fä ett grepp om huruvida företagarrekryteringen i Västerbottens län 
skiljer sig från andra delar av landet har en jämförelse gjorts med fyra andra 
län, nämligen Västernorrlands, Värmlands, Kalmar och Kronobergs län. För 
alla dessa finns det utförliga uppgifter i den aktuella monografin. Jämförelsen 
visar att många av företagarna kom från jord- och skogsbruket i d e två skogs
länen, Värmland och Västerbotten, och att de som började som mångsysslare 
var betydligt färre i Västerbottens län. En annan anmärkningsvärd skillnad 
gäller ursprunget i trafiknäringen, där Västerbottens län intar ett mellanläge 
mellan å ena sidan Västernorrlands- och Kalmar län och å den andra Värm
lands- och Kronobergs län. 

Tabell 17. Tidigare yrken for de personer som 1937 var buss- och linjetrafikbilsägare i 
vissa län. Procentuell fordelning. 

Län Jord/ Industri Trafik Flera Diverse Summa Därav arbetat 
skog / handel yrken yrken i USA 

Västernorrland 18 09 54 17 2 100 2 
Värmland 48 19 7 25 1 100 10 
Kalmar 16 6 48 23 7 100 3 
Kronoberg 25 0 15 30 30 100 5 
Västerbotten 40 18 31 11 0 100 2 

Genomsnitt 32 14 34 17 03 100 

Källa: Nielsen och Falck (1938) 

193 Dahmén (1950) sid 65 
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d/ Mångsysslarna 
Ovan har visats att upp till en femtedel av trafikföretagarna kunde räknas som 
mångsysslare och hade en omväxlande yrkeserfarenhet. Några hade gästgivare-
och/eller skjutsentreprenörsbakgrund, andra var affärsmän inom olika bran
scher och hade lång tid före etableringen inom automobilbranschen skaffat sig 
handelsrättigheter. De var inte enbart yrkesmässigt utan också geografiskt rör
liga. För att belysa detta ges i det följande några exempel på sådana företagare 
i Västerbottens län. Det har sammanställts med hjälp av uppgifter ur bland an
nat handelsbolagsregistret, Nielsen och Falcks monografi, Svenska privata fö
retagare samt Svenska stadsmonografier för Umeå, Skellefteå och Lycksele. 

Edvard Sjöström, född 1884 i Bygdeå bildade år 1912 handelsbolag i Burträsk. 
Han titulerade sig handlande och uppgav att han hade varit anställd som skogs
faktor hos Robertsfors AB under många år. Han började köra beställningstrafik 
med bil 1912194 för att 1921 övergå till turbil på sträckan Burträsk - Bodbyn -
Skellefteå. Först 1926 sökte han koncession på sträckan. Sjöström var också 
aktiv kommunpolitiker. Bl.a. var han under 14 år kyrko- och skolrådsledamot, 
13 år skolkassor och 7 år överförmyndare. 

F W Lundholm, född 1887 i Lövånger och sedan bosatt i Umeå sökte 1914 
handelsrättigheter. Han var kakelugnsmakare och hade 1913 startat trafikrö
relse med så kallad phänomobil195 och övergick sedan till såväl last- som per
sontrafik. Tillsammans med en G Tegelström startade de tillverkningen av en 
snöplog, den så kallade "Lyckseleplogen" 1925.196 Lundholm var den som fick 
KAK: s första diplom för berömliga gärningar beträffande vägförbättringar. Han 
gjorde även andra uppfinningar, som en stålskena för besparing av bilgummi, 
en gengasvedsmaskin och en vägsladd med fjädrande upphängning. Från 1948 
hade Lundholm 12 personer sysselsatta vid den egna verkstaden. Förutom 
verkstaden drev Lundholm busstrafik Lycksele - Umeå.197 

J P Holmlund, Nordmaling var född 1879 i Grundsunda i Ångermanland och 
vistades 1902 - 1909 i USA, där han bland annat arbetade som förman i is-
branschen under fyra år. Holmlund återvände 1909 till Sverige och drev kafé
rörelse och åkeri i Nordmaling, först med häst och från 1914 med automobil 

194 ibid sid 700 
195 Tyskt bilmärke tillverkat av Gustaf Hiller i Zittau 1907-25. Phänomobilen hade tre hjul 

och användes i Sv erige mycket av stadsbud och expressbyråer 
196 Nielsen och Falck (1938) sid 686 
197 ibid samt konc 163 
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och startade därefter busstrafik, linjen Hörnefors - Umeå. Tillsammans med 
andra trafikägare bildade han Nordmalings omnibussägares inköpsförening där 
han var direktör och delägare. Dessutom hade han kommunalpolitiska upp
drag.198 

Erik Olof Herman Lindgren, Storuman, född 1896 i Sättna i Ångermanland, 
böljade som industriarbetare 1909 - 1915, var sjöman i handelsflottan 1916-17 
och 1918-20 vid flottan. Lindgren drev tillsammans med sin far D F Lindgren, 
Tärna linjetrafik på linjen Storuman - Slussfors åren 1921-23 och de var de 
första som bedrev linjetrafik med bil på sträckan. Därefter arbetade han hos 
Kramfors AB 1923-26 för att 1927-34 driva egen verkstadsrörelse och från 
1934 återgick han till busstrafiken då han började som förare åt Postverket.199 

Viktor Lindgren, född 1887 i Sättna i Ångermanland var sågverksarbetare i 
sundsvallsdistriktet fram till 1916 då han startade biografrörelse i Vilhelmina. 
År 1918 kom Lindgren till Storuman där han blev maskinist, till dess han bör
jade driva egen bilverkstad i Tärna åren 1921-25. År 1926 startade han linje
trafik Storuman - Tärna som han drev till dess att postverket övertog trafiken 
1932 och Lindgren blev entreprenör på linjen.200 

L Thunberg, född 1873 i Tuna, Ångermanland arbetade först som stamanställd 
i det militära. Därefter började Thunberg som masugnsmästare vid ett koppar
verk och så arbetade han som poliskonstapel för att därefter bli materialskriva
re vid norrländska banbyggen. Thunberg fortsatte därefter som gästgivare och 
åkare i Åsträsk från 1911 och övergick 1928 till att driva linjetrafik med auto
mobil på linjen Kalvträsk - Åsträsk - Ånäset - Burträsk och Åsträsk - Bygde
träsk - Ånäset.201 

Ernst Gabrielsson, född Johansson1®1 1898 i Umeå började som slakteriarbe
tare men bytte yrke vid 21-års ålder och blev häståkare i Umeå stad. Vid 23-
års ålder, köpte han sin första personbil för att tre år senare starta linjetrafik 
Umeå - Sörfors. Gabrielsson var också en av initiativtagarna och ordförande 
vid bildandet av Västerbottens läns Omnibusägareförening. Han drev även af-

ibid samt konc 5 
199 ibid samt konc 206 
200 ibid samt konc 206 
201 ibid samt konc 82 och 311 
202 Ernst Johansson antog efternamnet Gabrielsson då det fanns fler personer med samma 

namn i s amma bransch 
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får i bensin, oljor och andra bilfömödenheter i Umeå. 

Per August Lund, född 1872 i Norsjö började i skogsbruk med tjärbränning 
samt som jordbruksarbetare. Vid nitton års ålder, år 1891, arbetade Lund i ett 
järnvägsbygge och startade 1911 som egenföretagare med express- och omni-
busstrafik på linjerna Bastuträsk - Malåträsk och Skelleftehamn - Bastuträsk -
Malåträsk.203 

Johan Sigurd Lindblom, född 1902 i Norsjö började som telefonvakt för att 
därefter arbeta i ett bageri. Sedan hans far återkommit från USA deltog Lind
blom i faderns byggnadssnickeri och som chaufför i den trafik som hans far 
tillsammans med P A Lund startat 1920. Ar 1935 efterträdde Lindblom sin far i 
trafikföretaget med trafik Bastuträsk - Malåträsk och Skelleftehamn - Bastu
träsk - Malåträsk.204 

Johan Lundgren, född i Norsjö 1899 arbetade från 8 - 12 års ålder som vall
pojke, blev sedan dräng och skogsarbetare. Som 22-åring köpte han en motor
driven såg med hyvleri men denna anläggning sålde han 1928 för att börja i 
trafikbranschen och 1930 startade han egen linjetrafik Norsjö - Risliden.205 

Adolf Johansson, född 1895 i Nordmaling började 1928 med yrkestrafik. Jo
hansson hade arbetat vid Svartöstadens malmverk i Luleå 1914-17, vid SJ.s 
brobyggen 1918-19 och därefter drivit skogsaftarer, skinnaffarer m.m. Från 
1930 drev Johansson Baggårds Rävgård i Nordmaling med 100 djur. Dessutom 
hade Johansson både lastbils- och busstrafik på ett antal linjer.206 

Alvar Molin, född 1897 i G rundsunda, började 1925 med yrkestrafik i Sikeå. 
Tidigare hade Molin arbetat som maskinist på sjön och 1920 startat bilrepara
tionsverkstad och bilskola i Sikeå. Därefter började Molin köra i länstrafik 
1925. År 1927 startade han linjetrafik Sikeå - Robertsfors.207 

Allmänt om trafikutövarna kan nämnas att många förutom linjetrafik för per
sonbefordran även bedrev beställningstrafik för personbefordran (taxi). Dess
utom bedrev 14% av 1937-års företagare även yrkesmässig lastbilstrafik. Vissa 

203 Nielsen & Falck (1938) samt konc 159 
204 Ibid 
205 ibid samt konc 153 
206 Neilsen och Falck (1938) sid 392, ibid (1938) sid 679 
207 ibid samt konc 70 
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lastbilar d.v.s. de så kallade godsbilarna var ett komplement till busstrafiken 
för större godsmängder som inte var lämpliga som bussgods vilket i Skellefteå 
resulterade i att bussägarna efter ett antal år startade Skellefteå lastbilssta
tion208 som speditör för godsmängder mer lämpade för lastbil än buss men i ett 
nära samarbete för att kunna ge transportservice åt så många kunder som möj
ligt. Lastbilstransporterna bör därför i detta fall räknas som en marknadsut
vidgning,209 d.v.s. en utveckling av transportuppgifterna. Men ett antal buss
ägare ägde även lastbilar för transport av timmer, grus och andra varor. 

Av Lapplands mångsysslare visade sig många vara födda i Ångermanland vil
ket kan ha samband med att flera av de stora skogsbolagen i Ådalen, bland 
andra Kramfors AB under början av 1900-talet gjorde stora skogsuppköp i 
Lappland. Detta plus andra handelskontakter mellan de två landskapen med
verkade troligen till att många familjer flyttat dit. 

3. Trafikfamiljen 
När någon i en familj, nästan alltid maken eller ibland en eller ett par söner, 
startade linjetrafik med bil eller buss påverkade det alla dess medlemmar. Bilen 
höjde familjens status men det ställde också krav på att exakta "klocktider" 
skulle hållas vilket inte varit av samma vikt i jordbruksarbetet. Trafikarbetet 
kombinerades i många fall med jordbruks- eller skogsarbete och många fort
satte även under många år att kalla sig hemmansägare i sina ansökningar till 
länsstyrelsen. 

En vanlig småföretagarefamilj inom yrkestrafiken var en kärnfamilj210 där en 
eller flera personer blev aktiva trafikutövare. Detta framgår också av Nielsen 
och Falcks monografi om buss- och linjetrafikföretagare. Vid företagsöverlåtel
ser var det naturligt att en son övertog företaget eftersom han ofta redan i unga 
år arbetat med diverse sysslor inom trafiken, men det hände också att en måg 
övertog trafiken och blev aktiv företagare som t.ex. Carl Haegerlund, måg till J 
E Nygren, i Umeå. Carl Haegerlund var född 1897 i Stockholm och hade arbe
tat inom handeln. Han övertog svärfaderns trafikbolags linje Sandbacka -

208 start 1947 
209 Dahmen Erik (1950), sid 49 
210 Att samma mönster även gäller senare småföretagare har Olle Persson vid Psykologiska 

institutionen vid Göteborgs universitet konstaterat i en undersökning Att leva som 
småföretagare. Olle Persson (1991) Göteborg, sid 15 
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Nydala för att också senare bli föreståndare för Bilägarnes Inköpsförening och 
medlem i dess distriktsråd. 

Inom automobiltrafiken fanns även aktiva kvinnor tidigt med, bl.a. genom tra
fikens koppling bakåt mot skjuts- och gästgiveriväsendet. En del arbetade inom 
yrkestrafiken tillsammans med sina män, andra blev själva aktiva egenföretaga-
re direkt eller sedan deras män dött. Av de kvinnor som under perioden 1920-
40 blev aktiva egenföretagare inom yrkestrafiken med automobil var t.ex. 
Maria Lindberg, Bureå, som var den första kvinna i länet som fick yrkestra
fiktillstånd. En annan kvinna var Märta Menner, Degerfors (Vindeln) som tog 
körkort 1929 då hon var 22 år och skaffade trafiktillstånd 1930. Därefter fort
satte hon arbeta tillsammans med sin make i både läns- och linjetrafik. Under 
lång tid körde kvinnorna i huvudsak personbil i yrkestrafiken och först med de 
mer lättmanövrerade bussarna på 1950-talet kom kvinnorna att bli även buss
förare (appendix bilaga 21). 

De åkarfruar som arbetade i hemmet hade många gånger direkt arbete med fö
retagets administrativa uppgifter. De var inga "vanliga" hemmafruar utan fun
gerade i många fall som trafikassistenter. Deras arbetsuppgifter var t.ex. att ta 
emot körorder, vidarebefordra meddelanden och vara den förmedlande länken 
mellan allmänheten och trafikutövaren. Åkarfruarna fick också sköta viss re
staurangrörelse eftersom det var givet att de skulle bjuda anställda och kunder 
på kaffe eller mat om oväntade arbetsuppgifter förlängde arbetsdagen eller 
kunder fick vänta längre än beräknat på att fa sina uppdrag utförda. Gods be
lagt med efterkrav skulle lämnas ut och pengarna redovisas. Telefonen fick, se
dan den väl var installerad i hemmet, inte lämnas obemannad, för den var ju en 
del av familjens försörjningsmedel. Ett uttryck som användes var att åkarfrun 
var "klavad vid väggen".211 D.v.s. hon fick inte lämna hemmet utan ersättare 
och ersättare blev i många fall något barn som fick rycka in som biträdande tra
fikbiträde. 

Att vara trafikföretagare under inledningsskedet innebar att vara mångsysslare 
och dessa sysslor fördelades huvudsakligen inom familjen. Det gällde också att 
själv ordna inköpen av bensin, utföra service och mindre reparationer. För före
taget var det viktigt att inte enbart ägaren utan att hela familjen direkt eller in
direkt deltog i företagets verksamhet. 

211 I likhet med korna, fastsatta med kedja för att inte lämna sin p lats 
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4. Finansiering 
Det var bland hemmansägare och skogsägare som de fasta tillgångarna i hu
vudsak fanns vid 1900-talets början och det var de som hade möjlighet att 
ordna kontanter eller kunde ställa sina fasta tillgångar som säkerhet för lån vid 
inköp av fordon. För att investera i en bil eller buss behövdes ett ganska stort 
kapital och då fordon räknades till lös egendom måste andra tillgångar ställas 
som säkerhet vid lån. Vid intervjuer har det framkommit att när man inte hade 
eget kapital var det vanligt att låna av vänner i första hand och släktingar i 
andra hand. Närstående hade enligt mina sagesmän inget emot att förmedla 
kontakter med privata långivare, men lånade inte gärna ut sina egna pengar. Ett 
exempel på denna skepsis visade sig när bröderna Andersson i Flarken hade 
köpt första bilen och en släkting yttrade - "jaha ni har satt hjul på hemmanet 
och tänkt köra bort det".2121 vissa byar fanns besuttna bönder som fungerade 
som finansiärer och ett par bussägare har angett samma person som långivare 
vid bussköp. Samma bonde finns även angiven som långivare i ett mål vid 
tingsrätten i Skellefteå i början på 1900-talet.213 

I några fall kunde finansieringen ha skett via handelskapital som hade genere
rats i tidigare handelsverksamhet. Många bussägare förblev också aktiva hem
mansägare och titeln hemmansägare kunde användas många år efter det att yr
kestrafiken blivit en bestående del av familjens arbetsinsats. Enligt uppgift i 
ansökningshandlingar till länsstyrelsen och andra lämnade personuppgifter214 

var Manni Andersson i Norsjö hemmansägare, Olof Emil Mörtsell lantbrukare 
och linjetrafikinnehavare215 och J A Westin, hemmansägare och linjetrafik-
ägare.216 Ett uttag av skogsstämplingar samma år som investering gjorts i ett 
nytt fordon har räknats som en naturlig finansieringskälla. Tveksamhet råder 
dock om det var lönsamhet i den nya yrkesutövningen d.v.s. om avkastningen 
av verksamheten var tillräckligt hög för att bära även kapitalkostnaderna på 
fordonen eller om man genom att använda sig av eget kapital för nyinvest
eringen i stället för att låna av externa finansiärer klarade sig undan en strängt 
företagsekonomisk lönsamhetskalkyl. 

212 intervju med Bröderna Paul och Harry Andersson 
213 Överexekutor i Skellefteå protokoll 1925, Landsarkivet, Härnösand 
214 Nielsen & Falck (1938), sid 669 
215 ibid sid 690 
216 ibid sid 703 
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Bild nr 13. AC 8. Ägare G A Johansson, Umeå, 1925 - 1929, 
Källa: Erik Degermans samling, Västerbottens museum, Umeå 

VI TRAFIKEN 

1. Trafikens innehåll. 
Hur utformades den regelbundna linjetrafiken som startade på 1920-30-talen? 
Vilka behov av service och transporttjänster fyllde denna linjetrafik för lands
bygdens befolkning? 

Trafikutbudet gällde huvudsakligen transport av personer och gods men några 
linjer hade börjat enbart som linjetrafik för postbefordran och sedan fatt ut
ökade koncessioner även för person- och godsbefordran. De första tillstånden 
omfattade en tur- och returresa per dag, varierande mellan en tur och retur 
måndag till lördag, måndag till fredag, måndag, onsdag och fredag eller mån
dag, onsdag, fredag och lördag.217 Turerna anpassades i regel så att de ankom 
målorten före kl 10.00 fm och var kundanpassade till landsbygdens befolkning 
då dessa på 1920-30-talen utgjorde den största andelen av invånarna. De skulle 
hinna bli klara med arbetet i ladugården innan de kunde göra en resa till tätor

217Turlistor 1925-1936 
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ten och samtidigt måste de vara hemma före den tidpunkt då det på nytt var tid 
att sköta arbetet i ladugård och stall. Återresan till startorten skedde därför 
vanligtvis mellan kl 15 och 17. 

Trafiken hade som närmaste målgrupp resenärer som skulle till målorten för 
besök hos läkare, tandläkare och apotek eller för besök hos någon offentlig 
myndighet. Andra målgrupper var de som skulle göra inköp av olika slag för 
den egna verksamheten eller för sina privata behov av kläder och husgeråd. 
Vanliga motiv för privata resor var också besök hos släkt och vänner, för att 
fira någons födelsedag eller att någon var sjuk och behövde ett besök eller så 
kunde anledningen vara ett bröllop eller en begravning.218 Samspelet mellan 
företagare och resenärer var starkt och sedan antalet turer utökats och bussen 
även börjat gå på söndagar framkom starka önskemål från befolkningens sida 
om att turerna skulle vara anpassade till besökstiderna på sjukstugor och sjuk
hus. Söndag var den dag under veckan då man hade bäst tid att besöka sina 
sjuka släktingar och vänner som till exempel var intagna på sjukhus. På den ti
den var det fasta besökstider och på söndagar var den förlagd till ca kl 13-15. 
Samtidigt var resenärerna måna om att besöket inte fick ta för stor del av sön
dagen, och därför var de angelägna om att busstrafiken skulle ha så väl anpas
sade tider som möjligt. Detta var också till gagn för både företagen och resenä
rerna då de så snabbt som möjligt kunde göra sina besök och föraren inte be
hövde ha alltför lång uppehållstid utan direkta arbetsuppgifter.219 

På 1930-talet började viss arbetspendling ske med de bussturer som hade re
guljär trafik, fem eller sex dagar per vecka, men de flesta arbetsresorna före
togs i början mestadels av veckopendlande arbetare. Under 1940-talet började 
busstiderna anpassas även för arbetspendling för affårsanställda och elever vid 
folkskola, realskola och gymnasium. 

För landsbygdstrafiken i Västerbotten, liksom övriga delar av Norrland har all
tid smågodstransporter varit en viktig inkomstkälla vid sidan av personbeford
ran. Vissa linjer hade över 50% av sina intäkter från godstransporter. Om 
godsmängden var av större omfattning fanns olika möjligheter att klara detta. 
Antingen fanns extra stort godsutrymme längst bak i bussen eller kunde man 
koppla till en släpvagn, lasta gods på takräcke eller så var bussen av så kallad 
kombityp. D.v.s. främre delen av bussen upptog passagerarutrymmet och rest

218 Enl. intervjuer och bygdeböcker. 
219 Koncessionshandlingar och turlistor 
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en var avpassat för gods. Att lasta gods på bussens takräcke var mest vanligt 
fram till 1940-talet och där lastades säckar, läskedrycksbackar, skrymmande 
gods mm. 

De första fasta transportuppdragen kunde vara posttransporter som för J E 
Lundholm och J Säfsten. Ett antal av de allra första linjetrafikinnehavarna hade 
börjat som vanliga posttransportörer och sedan behållit posttransportuppdraget 
när de startat linjetrafik med automobil. En typ av uppdrag för postverket var 
transport av postväskor som plockades upp från speciella stolpar efter vägen 
och lämnades på närmaste postkontor för att på returresan transporteras tillba
ka till kunden. Andra transportuppdrag för postverket var transport av värde
post, samt vanlig post från postombud och postkontor till postverkets huvud
kontor. 

Ytterligare ett godsslag var producentmjölk220 till mejerier och konsument
mjölk221 i r etur. I returtransporten ingick även att transportera leverantörernas 
egna beställningar av mejerivaror. Leverantörerna kunde genom speciell rek
visition beställa smör, ost, grädde, skummjölk,222 sildukar223 och andra mejeri
produkter för direktleverans med mjölktransportören. Varorna debiterades må
nadsvis på leverantörens mjölkavräkning. Så småningom när mejerier byggts i 
de flesta kommuncentra och mjölkmängden ökat tog lastbilar över de stora 
mängderna av mjölk medan bussarna hade kvar transporterna från enstaka le
verantörer på mindre orter och transporten av viss konsumtionsmjölk till buti
ker. 

I de fall då det på linjens målort fanns järnväg hade många transportörer avtal 
med SJ om att sköta transporterna av gods från järnvägen till kunder ute i byg
den. Det innebar då att chauffören hade som fast rutin att varje dag kontrollera 
om gods fanns att hämta på SJ.224 Den troligen största betydelsen som linjetra
fiken hade under de första årtiondena var transporterna av gods till byarna. I 
och med de regelbundna transporterna fick affarsidkarna möjlighet till fasta be
ställningsdagar och kunde genom detta erbjuda kunderna färskvaror. Kunderna 
kunde då också planera sina inköp till den dag färska varor anlänt och i de fall 
en vara tagit slut kunde affärsinnehavaren snabbt informera kunden om vilken 

220 £)en mjölk som bonden levererade till mejeriet 
221 Den mjölk som mejeriet bearbetat och säljer till förbrukare eller återförsäljare/affärer 
222 Den nästan fettfria mjölken som ofta användes som djurföda 
223 Sildukar var filter genom vilka den varma mjölken silades ner i st örre mjölkhinkar 
224 SOU 1934:33 sid 240 f 



122 

dag eller tid varan åter fanns i butiken. Några affärer blev så kallat apoteksne
derlag som t.ex. Lundkvists affär i Östanbäck. D.v.s. de kunde sälja ej recept-
belagda apoteksvaror som exempelvis det populära huvudvärkspulvret acetyl-
salicylsyra, vilket inte fick säljas i vanliga speceriaffärer.225 

En bransch som i stor utsträckning utnyttjade bussarnas transporter var företag 
av typen reparations- och mekaniska verkstäder. Reservdelar av olika dimen
sioner kunde snabbt beställas och anlända med nästa tur. Många arbetsresor 
har räddats genom den kombinerade service som småföretagare i kombination 
med busstrafiken gett befolkningen. Som exempel: Anderssons bil gick sönder 
på väg hem från arbetet, men ortens bilverkstad var fortfarande öppen. Verk
stadsägaren kunde genom en snabb beställning av den aktuella reservdelen fa 
direktleverans från sin leverantör genom att denne snabbt levererade reservde
len till busstations godsexpedition som skickade paketet med första buss eller i 
extremfallet kunde paketet lämnas direkt till busschauffören och fraktsedeln 
stämplas in i efterhand på busstation för debitering. Genom god service från 
alla inblandade parter kunde Andersson dagen efter i vanlig ordning köra bil till 
sitt arbete.226 

Under uppehållstiden på målorten hade bussföraren också att verkställa alla 
beställningar som befolkningen gjort och som samtidigt utgjorde extra inkoms
ter för företaget. En chaufför uttryckte det så här "jag tror inte du kan hitta på 
en färg på ett garnnystan som inte jag har provat köpa i stan".227 En vanlig be
skrivning av dessa arbetsuppgifter var t.ex. att fru Johansson ena dagen bad 
chauffören gå till Öhmans eller Granbergs tygaffär och hämta några prover på 
ett rött klänningstyg. Dagen efter eller någon dag senare stod fru Johansson på 
nytt vid vägen och beställde fyra meter av den ena tygproven plus dragkedja på 
trettio cm samt åtta st platta knappar, stora som en tvåöring. Man hade fullt 
förtroende för chauffören att han tillsammans med expediten skulle finna lämp
liga knappar till tyget.228 

Samarbetet mellan beställaren, chauffören och leverantören var också mesta
dels mycket gott. Ett exempel på detta fick jag beskrivet vid intervjun med fru 
Jansson från Åbyn, Brännfors och det gällde beställning och leverans av tyg. I 

225 Östanbäck sid 171 
226 Ett fingerat namn, men händelsen har verklighetsbakgrund som framkommit vid 

samtal 
227 intervju Marklund 
228 Exempel från intervjuer med f.d. chaufförer 
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byn fanns en van och duktig sömmerska. När någon fått löfte av henne om att 
t.ex. fa en klänning sydd bad man herr Jansson att gå till Öhmans eller Gran
bergs och hämta några prover på ett tyg av viss beskaffenhet och färg. När så 
kunden bestämt sig för ett visst tyg skickade sömmerskan tygproven med herr 
Jansson. Han tog tygprovet med sig till stan och gick till tygaffären och fick 
låna hem hela tygpacken så att sömmerskan själv kunde mäta upp den nöd
vändiga längden på tyget, beroende på mönsterpassning och dyl. Så noterade 
hon längden på det avklippta stycket och skickade resterande i retur till affären 
plus pengar för det avklippta stycket.229 Detta är ett exempel på det fina sam
spelet och fulla förtroendet mellan bybefolkningen, stans affärer och chaufför
ernas viktiga servicefunktion. 

Att det fanns ett mycket stort förtroende för busschaufförerna visar även de 
penningtransporter som de hade att utföra. Vid avlöningsdags gick busschauf
fören eller konduktören upp på vissa företags huvudkontor och hämtade 
konvolut som innehöll kontanter avsedda för företagets anställda. Som exempel 
skickade Stuveribolaget i Skellefteå avlöningskuverten med buss. Konduktören 
gick vid avlöningsdags upp på kontoret och hämtade kuverten, innehållande 
lönen i kontanter, som skulle lämnas till angivna personer.230 Även rena pen
ningförsändelser förekom. Kontanter skickades ibland som gods och på frakt
sedeln kunde det stå 3-5000 kr till Skogsfaktor Norberg, Bastuträsk. Det var 
kontanter som han behövde när han skulle betala lön till sina arbetare.231 

Ett annat exempel är de lådor som kom från Stockholm till järnvägsstationen i 
Finnforsfallet. De lämnades av på järnvägsstationen och hämtades sedan av en 
busschaufför som tog med lådan till Kristineberg. Att den innehöll pengar 
kände inte chauffören till förrän den dag som bussen fick motorkrångel och 
blev stående några mil före Kristineberg. Emanuel Marklund berättar: 

229 intervju med fru Jansson i Åbyn, Brännfo rs 
230 informant Henrik Jansson, fd. konduktör på linjen Renholmen- Skellefteå 
231 Intervju Marklund 
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»aasana—anra i, •• a—=E==p==s====== i=—ge»̂ =e======agng| 

"Vi hadd då eint hunne skaffa hjälp då komme en gruvbolagets personbil å chaufförn 
var eld och lågor å fråga om jag hadd nån försändelse som skull till Kristineberg Jo sa 
jag, jag ha en låda där, chaufförn tog lådan och for me han och he var flera hundratu
sen, he var avlöningspengarna till gruvarbetarna, å den där lådan den var me ganska 
ofta, men he var sista gången hon var skicke på de där sättet. Så upptäckte dom att 
det där gick på väldigt lösa grunder, absolut, det var ingen som ana att de var värde 
på den där. Och den där lådan ha dde en gång tidigare blive stående i Finn fors på per-
rongen från en da till den andra, utan att nån visst om e."232 I 

Så kunde det gå till i busstrafikens barndom. Ytterligare ett exempel på den är
lighet som präglade samhället vid denna tid var det sätt på vilket likviden för 
månadens mjölkleveranser betalades ut kontant av transportören. Det gick till 
så att transportören hämtade pengarna till "sina" leverantörer, gjorde iordning 
kuvert innehållande kontanterna för var och en av dem och på avtalad dag sat
tes kuvertet fast i mjökkrukans lock. Detta betalningssätt fanns kvar fram till 
1960-talet och jag har själv deltagit i denna penninghantering. 

Under 1930-talet ökade efterfrågan på bussturer. Befolkningen hade fått till
gång till kontanter och ville själva göra sina inköp. Då turtätheten ökat fick 
chaufförerna kortare tid för serviceuppdrag och busstationerna blev viktiga 
förmedlare av smågods och annan service. Men fortsättningsvis har busstrafi
ken på landsbygden en viktig andel av sina inkomster från godstransporter. 

2. Busstrafikens utveckling 
Billinjetrafiken för personbefordran i Västerbotten mätt i trafikerad våglängd i 
km ökade enligt tabell 18 under perioden 1925-42 procentuellt mer än i övriga 
landet. Plus 247% i Västerbotten medan Sverige ökade med 169%. De största 
differenserna finns under perioden 1929-39 då trafiken i Västerbotten ökade 
med 96% och Sverige med 62%, samt 1939-42 då utvecklingen i Västerbotten 
fortsatte med +2% medan Sverige som helhet minskade med 3%. För Norr
lands del kan den fortsatta uppgången bero på att nyetableringen inte avstannat 
och att antalet turer på respektive linje var färre än i de tätbefolkade områdena, 
där det var möjligt med ett större antal neddragningar i trafiken. Trots den goda 
km-utvecklingen i Västerbotten under etableringsperioden och fram till 1929 
var den procentuella ökningen lägre än i landet i övrigt. 

232 ibid 
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Tabell 18. Utvecklingen av antalet km i billinjetrafik i Sverige och Västerbottens län 
1915 - 1942 

1915 1925 1929 1932 1935 1939 1942 
Km billinjetrafik i 
Västerbotten 280 1.700 2.960 4.060 4.770 5.800 5.900 
Km billinjetrafik i 1.035 20.740 35.230 44.980 49.880 57.130 55.700 
Sverige 
Källa: Godlund (1954) tabell 7 

a/ Antalet aktiva foretag 
Hur många företag var då vid varje tidpunkt aktiva inom Västerbottens län? 
Utifrån den frågan har en bearbetning skett av den information som finns i 
länsstyrelsens register och annan tillgänglig information om för varje år aktiva 
företag. 

Att exakt dokumentera antalet aktiva företag vid viss tidpunkt är ej möjligt då 
uppgifter saknas om detta. För de företag som erhöll tillstånd för yrkesmässig 
trafik före 1924 finns endast uppgift om tidpunkten när tillstånd beviljades och 
endast undantagsvis när tillståndet upphörde. Hur länge dessa företag varit ak
tiva har därför i vissa fall tolkats utifrån andra källor där företagen angetts som 
aktiva. Viss osäkerhet om antalet aktiva företag efter år 1924 föreligger likaså. 
Efter 1924 är uppgifterna visserligen säkrare men i några fall har företagen inte 
meddelat länsstyrelsen om att tillståndet inte längre är aktivt eller att trafiken 
uppehälles av annan person. Först efter länsstyrelsens direkta fråga har medde
lande lämnats om att tillståndet inte längre brukades. Sammanställningen av 
antalet aktiva företag har därför gjorts med den reservationen att enstaka före
tag som funnits registrerade som aktiva inte längre bedrev trafik. 

Utvecklingen i de olika regionerna avviker inte nämnvärt från utvecklingen i 
länet som helhet men det finns en viss eftersläpning för Lapplandsregionen. 
Under åren 1924 till 1929 ökade antalet företag, 1930 kom en minskning och 
1931 kom på nytt en klar uppgång. Endast åren 1933 och 1940 minskade totala 
antalet företag. Minskningen 1933 uppstod under ett av de svåra depressions
åren under 1930-talet och nedgången av aktiva företag 1940 hade sin grund i 
de restriktioner som yrkestrafiken ålades p.g.a. den bränsle- och däcksbrist 
som uppstod i samband med andra världskriget. Diagram 9 visar det totala 
antalet aktiva linjetrafikföretag för personbefordran samt det totala antalet ar
betsställen vid fabriker i Västerbottens län. 
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Diagram 9. Antal arbetsställen i industrin och linjetrafikföretag i Västerbottens län 
1913 - 1940 

250 -
Antal arbetsställen 

Antal linjetrafikföretag 

1913 1915 1917 1919 1921 1923 1925 19271929 1931 1933 1935 1937 1940 

Källa: SOS Industri och Länsstyrelsen i Västerbottens län 

b. Hållplatser 
Hållplatser för av- och påstigning efter vägarna fanns inte under den nu aktuel
la perioden. Chaufförerna stannade för resande som ville åka med och kände 
mestadels till var folk bodde så att när tillfälligtvis någon ny förare körde hände 
det att vissa personer åkte alldeles för långt eftersom de var vana att sitta i lugn 
och ro och diskutera med medresenärerna till dess bussen stannade vid grinden 
hemma. Först på 1950-talet då långlinjebussarna, de sk. "snabbussarna" starta
de blev på- och avstigningar på bestämda platser strikt fastlagda för lands
bygdstrafiken på de större vägarna i Västerbotten. 

c. Inställd trafik 
Linjerna trafikerades de första årtiondena varierande från två till sju tur- och 
returresor per vecka och var mycket beroende av ordinarie chaufför, vägens 
beskaffenhet och samhället runt omkring. Under 1920-30-talen var snöhinder 
en vanlig orsak till inställd trafik men även andra orsaker kunde vara motiv. 
Linjen Granåker - Skansnäs fick till exempel 1937 ändrad linjesträckning på 
grund av vattenförhållanden i Storvindeln och drabbades senare av att farjetra-
fiken över Vindelälven inte uppehölls i avsedd omfattning.233 

Giltigt förfall? 1927 kunde man tydligen bli tvungen att inställa linjetrafiken när 

233 konc 316 
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föraren var sjuk. I varje fall framgår det av en artikel i Norra Västerbotten den 
8 december nämnda år. Det gällde turbilen Örnsköldsvik - Skellefteå. Så här 
skrev tidningen bl.a.: 

"När resande som dagen före beställt och erhållit plats i turbilen kl. halv 8 i dag på 
morgonen infunno sig vid avgångsstationen uteblev turbilen utan vidare. Passagerar
na väntade otåligt närmare en halv timme men då ingen bil syntes till s atte en av de 
väntande sig i telefonförbindelse med omnibuscentralen, och möttes då av det över
raskande meddelandet att ingen bil s kulle avgå! Chauffören hade blivit sjuk och då 
var ingenting att göra åt saken. Där fingo alltså resande stå, hänvisade till att själva 
bäst de gitte skaffa sig framkomstmöjligheter till bestämmelseorten".234 

I början på 1940-talet var även chaufförens militärtjänst en orsak till inställd 
trafik liksom bristen på bensin och däck235 (appendix bilaga 23). 

3. Specialtransporter 
Många olika godsslag har transporterats med buss. En speciell varutransport 
redan från allra första början var transporterna av spirituösa under motbokssy
stemet. Dessa beställningar kunde ske på varierande sätt. När det börjat finnas 
inlämningsställen och busstationer lämnades rekvisitionerna in där, i a nnat fall 
skedde beställningen direkt hos chauffören. 

Motboken plus egenhändigt underskriven rekvisition skulle finnas i b eställarens kuvert, men 
var inte beställaren skrivkunnig ställde det till problem. En dag, det var i b öljan på 1940-ta-
let, stod n' Stor Peli vid vägen och skulle beställa en kvarting brännvin vi lket skedde vart
annat eller vart tredje år. Chauff ören tog emot beställningen undertecknad med bomärke for 
han kände till att n'Stor Peli inte var skrivkunnig. M en när han kom till S ystembolaget blev 
det stopp, frk. Isaksson hävdade att rekvisitionen skulle vara egenhändigt underskriven med 
namnteckning. Chauffören gick då upp till direktören och förklarade situationen och fick 
direkt besked om att bomärke var likställt med namnteckning enligt utskänkningsforord-
ningen vilket innebar att rekvisitionen godkändes och inköp kunde ske.236 

I och med den nya rusdrycksförordningen 1938 skulle Systembolaget stå för 
transportkostnaden till "köparens närmaste post, järnvägs- omnibuss- eller 
ångbåtsstation". Paragraf 73 st. 3 ger också närmare anvisningar om förutsätt
ningarna för att anta anbud på transporter. Det skulle vara det lägsta anbudet 
även om den stationen låg längre bort från centrum än näst lägsta anbud. Vi
dare föreskrevs att transporter endast fick ske med koncessionerad linje. 

Busstrafikförbundet uppmanade sina medlemmar att sluta lokala överens

234 Holmlund (1958) sid 27 
235 konc 70 1942 
23 6 Intervju i Tor sten Holmlunds hem 1990-01-19 
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kommelser om dessa transporter i det fall inte den lokala omnibussägareför-
eningen slöt överenskommelsen med Systembolaget. Om bussägaren själv 
skulle slutföra förhandlingen med Systembolaget var det viktigt, påpekade 
Busstrafikförbundet, att priset inte fick bli så lågt att man inte fick någonting 
över till sin egen vinst. För Västerbottens län har jag ej någon gemensam taxa 
tillgänglig för 1930-talet. Därför ges här några exempel på hur överens-kom-
melser med Systembolaget kunde vara utformade i andra län. 

Nedanstående exempel på taxor för systembolagsvaror har olika grundförut
sättningar. Jönköpings läns taxa gav en typ av mängdrabatt, d.v.s. lägre pri
ser/liter vid större mängd per sändning. Västernorrlands läns hade avstånds-
och mängdrelaterad taxa. Andra till exempel Skarborgs län hade endast en li
terberoende taxa på 50 öre/lit oberoende av avstånd. 

Tabell 19. Taxa för transport av varor för systembolaget i Jönköpings län 1938 

Liter Kronor 
1 0.50 
2 0.75 

3-4 1.00 
5-7 1.25 

Källa: Svenska Busstrafikförbundets cirkulär 3/1938 

Tabell 20. Taxa för transport av varor för systembolaget i Västernorrlands län 1938 

Liter Intill 5 mil Över 5 mil 
1 0.50 0.75 
2 0.75 1.00 
3 1.00 1.25 
4 1,25 1.50 

Källa: Svenska Busstrafikförbundets cirkulär 3/1938 

Utöver transportersättningen för spritpaketen fanns en tilläggsavgift på 25-50 
öre som kunden betalade till transportören för hantering av rekvisitionen, d.v.s. 
ett kuvert innehållande rekvisition, motbok och pengar.237 

Detta är ännu ett exempel på varor och service som bussägarna erbjöd. Att 
transportera dessa varor var också att transportera fysiskt ömtåliga och dess

237 Rusdrycksförordningen 1938 p.68 
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utom stöldbegärliga varor varför det fordrade stor uppmärksamhet och nog
grannhet från chaufförens sida att hantera paketen. Därför förvarades paketen 
inne i bussen. På fredagar och inför storhelger kunde busschauffören vara helt 
omgärdad av paket från Systemet. Större sändningar transporterades till buss
stationer och andra inlämningsställen där kunderna under hela öppettiden 
kunde hämta sina paket. Ett antal mindre paket var direktadresserade till pri
vatpersoner och hämtades direkt av beställaren vid bussen. Allt för kundens 
bästa. 

En ny typ av specialtransporter fick busstrafiken då det började finnas radioap
parater även i glesbygder som fortfarande saknade elektrisk ström. Radioappa
raterna innehöll två batterier varav de ena, ett glasbatteri, var uppladdningsbart. 
Detta uppladdningsbara batteri krävde upprepade uppladdningar. Batterierna 
transporterades i trälådor på vilka ägarna hade sitt namn skrivet. Lådan ställdes 
ut vid vägen och busschauffören tog lådan t.ex. till Norsjö för uppladdning. 
Emanuel Marklund berättade att lådorna lämnades in antingen hos Brandt eller 
Svensson. Priset för laddningen var 50 öre och för budet 50 öre. Genom denna 
service hade radioägarna ständigt tillgång till funktionsdugliga radioapparater. 
Det ger ett bra exempel på busstrafikens del i landsbygdens tillgång till kultur. 
Vid köp av nya batterier kunde chaufförerna dessutom tjäna egna pengar på 
grund av konkurrensen mellan de affärer som sålde dem. Brandt tog 27 kr per 
batteri men gav 5 kr till chauffören medan Svensson tog 25 kr och gav chauffö
ren 2 kr i provision, vilket var en officiell hemlighet. Men det var då en indirekt 
marknadsföring från företagarnas sida då goda kontakter med kunder
na/chaufförerna var av stor affärsmässig betydelse. 

4. Godstransporternas ekonomiska betydelse. 
Godstransporter med linjebussarna har varit av stor betydelse i h ela Norrland. 
För det första bidrog de starkt till a tt öppna landsbygden för marknadsekono
min. För det andra gav de stora kompletterande intäkter till persontrafiken och 
förbättrade därmed företagens lönsamhet. Många busslinjer startade som post-
transportturer och fick senare tillstånd även för person- och godsbefordran. 
Den första länsövergripande godstaxan trädde i krafi 1935 och den justerades 
därefter först 1943.238 För att klara större godsmängder hade man släpvagnar 
kopplade till både personbilar och bussar. Därigenom kunde man transportera 

238 Västerbottens läns allmänna kungörelser 1935:192 och 1943:55 
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Bild nr 14. AC 2840, linjen Lycksele - Norsjö 1935 
Källa: Skellefteå museum. 

såväl spisar som kylskåp, foder från "Lantmanna" till bönderna och stapelvaror 
till affärerna. 

Andelen av godsintäkter i reguljär linjetrafik med buss finns inte, så långt för
fattaren funnit redovisat, i den officiella statistiken för 1920-, 30- eller 40-talen. 
För många busslinjer har emellertid den betydande intäktsandelen av gods
transporter varit helt avgörande för lönsamheten vilket senare bekräftats vid 
den stora statliga utredningen på 1970-talet inför länstrafikreformen. Utredarna 
hade då tagit för givet att busstrafik enbart gällde personbefordran i likhet med 
vad som är fallet i tätortstrafik, men i samband med remissarbetet påtalades 
från norrlandslänen att godsintäkterna var av livsavgörande betydelse för stora 
delar av landsbygdstrafiken.239 

Jag vet att godsintäkterna har varierat mellan linjer och över tiden, men haft 
ungefar samma fördelning. För att ändå ge en uppfattning om intäktsmixen ger 
jag ett exempel på denna från ansökningar om statsbidrag åren 1974/75 -
1980/81 från continentbuskoncernen (diagram 10). På fyra linjer för vilka 
statsbidrag för olönsam linjetrafik erhölls varierade godsandelen mellan 17% -

239 Proposition 1977/78:92 sid 43 
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Diagram 10. Person- och godsintäkter i regional linjetrafik, vissa linjer inom Väster

bottens län 1974/75 - 1980/81 
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Källa: continentbus arkiv 

45% av totala intäkterna. Enstaka linjer låg under vissa perioder klart över 
50% för godsintäkter. Godstransporterna kan ses som en marknadsutvidgning 
uttryckt i de termer som Dahmén använder. Godstransporterna skedde i nära 
samverkan mellan företagare och kunder respektive leverantörer men även fö
rarnas intresse av godstransporter kunde påverka godsets omfattning. Då ny 
teknik förbättrade fordonen gavs också bättre förutsättningar för rationellare 
transporter. De regelbundna buss- och godstransporterna kom att få stor bety
delse för landsbygdens utveckling. 

Intäkterna från person- respektive godsintäkter varierade mycket mellan linjer
na. Diagram 11 visar inkomstfördelningen mellan person- och gods intäkter på 
två av de linjer som ingår i diagram 10. Linjen Skellefteå - Umeå - Skellefteå 
där personintäkterna dominerade bl.a. beroende på ett tidigt krav från resenä
rerna om korta körtider mellan städerna Umeå och Skellefteå varför körtiderna 
i huvudsak avpassades för persontransporter. På linjen Skellefteå - Arvidsjaur -
Skellefteå fanns förhållandevis liten befolkning varför antalet resenärer var re
lativt litet men kravet på regelbundna och snabba transporter av varor till in
landet var starkt och bussägarna hade lyckats få en stor del av dessa transpor
ter bl.a. på grund av att bussägarna i Skellefteå var aktiva godsförsäljare. 
Bussägarna i Skellefteå startade 1947 Skellefteå lastbilsstation som tog hand 
om det gods som bättre lämpade sig för lastbil än för buss och då arvidsjaurs-
och arjeplogsområdena, trots att de tillhör Norrbottens län, historiskt sett haft 
sina affärsförbindelser i första hand mot skellefteområdet har varutransporter 



132 

från och till Skellefteå haft stor omfattning vilket positivt gynnat även den lin
jebundna person- och godstrafiken. Förhållandet mellan intäktsslagen för olika 
linjer har varierat. För umeålinjen låg godsintäkter på mellan 12 - 33% under 
statistikperioden medan godsintäkterna på arvidsjaurs linjen låg på mellan 38 -
53% av totalintäkterna. Förhållandet mellan person- och godsintäkter kan 
också sägas avspegla linjernas geografiska - och befolkningsmässiga lokalise
ring plus förekomsten av andra godstransportörer. 

Diagram 11. Person- och godsintäkter på linjerna Skellefteå - Arvidsjaur 
och Skellefteå - Umeå 1974/75 - 1980/81 
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7S/79 79/» Ml 

5. Busstationerna 
Ett exempel på marknadsutvidgande åtgärder från bussägarnas sida var bussta
tionernas tillkomst. Under busstrafikens första år fungerade någon affar på 
målorten och en eller ett par efter linjen som inlämningsställen. På startorten 
var det ägarens hem som var första servicepunkt. Efter hand började buss
ägarna bygga busstationer i de större tätorterna eftersom olika företagare till-
lämpade olika avgångs- och serviceplatser på målorten. I Skellefteå fanns pe
riodvis fem bussuppställningsplatser i tätorten och i Umeå byggdes busstatio
nen 1935.240 

240 Holmlund (1958) sid 11 
Umeå busstationsbyggnad användes sedan fram till hösten 1995 då den revs för att 
ge plats åt en ny stationsbyggnad 
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Skellefteå fick 1939 sin busstation som då ersatte fem olika bussuppställ
ningsplatser inom stadens centrum. Det var en välkommen förbättring för 
Skellefteås alla bussägare och bussresenärer. Enligt en utredning var Skellefteå 
1932 som nämnts Sveriges största busstad med 52 linjer till eller genom sta
den. 1945 låg Skellefteå som nr två i landet efter Stockholm. Busstationens 
främsta uppgift har varit att ta emot och lämna ut paket och gods, ge service 
genom att svara på frågor om busstider, prisuppgifter på bussbiljetter och 
godstransporter samt tillhandahålla väntsal för resenärerna.241 Funktionen som 
speditör för gods har främst städernas busstationer haft. Genom denna verk
samhet har bussägarna haft låga kostnader för den allmänna servicen samtidigt 
som speditionsverksamheten alstrat intäkter i fråga om godset. 

Busstationerna har även fungerat som en social- och samhällsinrättning då de 
länge var ensamma om att tillhandahålla offentliga toaletter. I Skellefteå fanns 
en uppgörelse mellan kommunen och busstationen. Busstationen erhöll gratis 
vatten av kommunen som ersättning för att tillhandahålla en offentlig toalett 
samt för de merkostnader den förorsakade i fråga om tillsyn och renhållning då 
toaletten bl.a. flitigt användes av stans så kallade A-lagare.242 En liten men po
pulär service fick resenärerna i bl. a. Skellefteå av den person våg som fanns i 
väntsalen där man mot en betalning av 10 öre kunde väga sig och fa ett kvitto 
på sin vikt. Vågen gav samtidigt busstationen en merintäkt förutom den hyra 
som ägaren betalade för visst golvutrymme. Andra merintäkter på busstationen 
var hyresintäkter för reklamskyltar och olika typer av automater. 

6. Sammanfattning 
Bussarna gick en tur och retur per dag och två - sju dagar per vecka de första 
åren. Målgruppen bland resenärerna var i första hand privatpersoner som ville 
åka till närmaste eller längre bort belägna serviceort, kommuncentrum eller 
stad. Där fick de tillfälle utföra sina ärenden samtidigt som chauffören också 
utförde en mängd serviceuppdrag. Den andra målgruppen var företag som 
skickade eller rekvirerade varor av olika slag. De mest skilda uppdrag hade 
chaufförerna att utföra. Vissa slag av specialavtal hade bussföretagen med t.ex. 
systembolaget och mejeriföreningen samt postverket och godstransporterna 
utgjorde en viktig andel av totala intäkterna. 

241 SOU 1934:33 
242 intervju med Lennart Wincent 90-01-10 
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Antalet industriföretag i länet, enligt den offentliga statistiken, ökade under pe
rioden 1913 - 1940 från 129 till 383 och i den nya branschen, linjetrafik med 
automobiler och bussar hade verksamheterna utvecklats från 1 till 209 företag. 
I fråga om service till resenärerna hade fasta hållplatser för av- och påstigning 
inrättats vid de större vägarna och busstationer hade byggts i städerna. De er
bjöd befolkningen en omfattande service allt från godsbefordran och busstids
upplysning till allmän service via kiosker, kaféer och varuautomater. 

De privata företagarna i Västerbotten hade skapat ett serviceutbud som vida 
översteg trafikservicen på busslinjer i större och mer tätbefolkade områden. 

Bild nr 15. Busstation i Skellefteå i böljan på 1930-talet 
Källa: Skellefteå museum 
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VII POSTVERKETS DILIGENSTRAFIK 

Diligenstrafiken både är och är inte en del av linjetrafiken i Västerbottens län. 
Statliga myndigheter som postverket började tidigt köpa transporttjänster av 
automobil- och motorcykelägare. Generaldirektör Julius Juhlin tog 1922 ett 
personligt beslut som ledde till att Kungliga Postverkets Diligenstrafik243 
startade. Den fick ett unikt start- och utvecklingsmönster i förhållande till övrig 
linjetrafik i länet och kom bland annat inte att omfattas av yrkestrafiklagstift-
ning och därmed inte heller av länsstyrelsens tillståndsgivning. Men samtidigt 
kom Diligenstrafiken att förutom postbefordran även bedriva linjetrafik för per
son- och godstrafik i bland annat Västerbottens län som ett fristående företag 
trots att det var en intern del av postverkets egen transportapparat och inte en 
självständig juridisk person.244 En statlig verksamhet som anlitade entreprenö
rer som utförare av transporterna.245 Idag skulle det troligen anses vara ett 
franchisingförhållande mellan uppdragsgivare och utförare.246 Utifrån sett var 
det Diligenstrafiken som utförde transporterna men chaufförerna var under lång 
tid anställda som entreprenörer och svarade för driften mot fast månadsersätt
ning och med egen anställd personal. 

Idén till postdiligenserna torde Juhlin ha fatt när han i samband med en euro
paresa 1919 besökte flera europeiska länder och även "farit omkring överallt i 
Schweiz på deras präktiga postdiligenser".247 Postbussrörelse fanns emellertid 
vid Diligenstrafiken start 1922-23 även på betydligt närmare håll. Den 30 maj 
1921 startade finska postverket busstrafik på sträckan Rovaniemi - Sodankylä, 
alltså en typisk "norrländsk" linje.248 

a/ Generaldirektör Julius Juhlin 
Då Julius Juhlin som person starkt förknippas med Diligenstrafiken och dess 
unika start som statligt företag är det av intresse med en viss personbeskriv
ning. Vem var då denne Julius Juhlin? Enligt hans egna memoarer kan hans 
bana fram till befattningen som generalpostdirektör beskrivas som den mindre 

243 Kungliga Postverkets Diligenstrafik i fortsättningen kallat Diligenstrafiken 
244 först räkenskapsåret 1964/65 blev Diligenstrafiken eget kostnadsställe inom Postverket 
245 Postens årsbok 1932 
246 Franchising = en privatperson eller ett företag arrenderar namnet av ett annat foretag 

och samverkar med detta i fråga om marknadföring m. m. 
247 Juhlin (1928), sid 312 
248 Npx 1971:10. (Nordisk posttidskrift) Post- och Telegrafverket var 1971 Finlands 

största bussföretag 
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lantbrukarens son249 född 1861 i Viskeryd, Vårdbergs socken i Östergötland 
som tidigt blev faderlös men genom initiativ från en intresserad lärare fick fort
sätta utbildningen vid gymnasium och genom idogt arbete bl.a. som informator 
kunde fortsätta vid universitetet i Uppsala. Efter färdig utbildning blev Juhlin 
1892 först lektor och senare rektor vid Skara högre allmänna läroverk. År 1906 
utnämndes han till civilminister utan att först ha varit riksdagsman, men hans 
tid i regeringen blev kort. 

Den Lindmanska ministären hade gett två jurister i uppdrag att göra en intern 
utredning i en social stridsfråga. Svaret skulle ges direkt till civilminister 
Juhlin men de två juristerna lämnade information om promemorians innehåll till 
en Göteborgstidning och lät därefter registrera utredningssvaret hos den offent
liga registratorn. Regeringen beslöt att ta ut promemorian ur registret för att 
studera dess innehåll. Då pressmän kom och önskade få del av akten fick de 
beskedet att den har statsrådet tagit och ärendet fick stor uppmärksamhet i 
pressen. Juhlin påtog sig allt ansvar och inlämnade sin avskedsansökan till 
statsministern. Han erbjöds då posten som chef för Kungliga postverket och 
antog erbjudandet.250 År 1907 tillträdde han posten som direktör för General
poststyrelsen. 

Noggrann som han var använde han sin första månad som chef med att studera 
instruktioner och reglementen för verket. Han skaffade sig personlig kunskap 
om postverket genom egna iakttagelser och begärde bl.a. in statistik över vär
debrevbärarnas utburna försändelser per tur sedan han träffat alltför många 
sittande på kafé under arbetsdagen. "Regering och riksdag hade 1905 godkänt 
generalpoststyrelsens förslag om anordnande av särskild värdebrevbäring och 
tillsättande av ett stort antal värdebrevbärare. På grund härav - man kan väl sä
ga på grund av brevbärarnas yrkande och förslag voro i S tockholm anordnade 
5 värdebrevbäringsturer dagligen".251 Statistiken visade att antalet försändelser 
per tur var låg. På tur 3 var antalet försändelser 0,5 per brevbärare. Detta resul
terade i att 3 av 5 turer drogs in utan att allmänheten märkbart fick sämre ser
vice men bland tjänstemännen väckte rationaliseringen stor förargelse.252 Även 
andra märkbara förändringar och rationaliseringar vidtogs under Juhlins tid vid 
postverket som dock enbart sträckte sig fram till 1925. Dessa uppgifter om 

249 ibid sid 9 
250 ibid sid 111 
251 ibid sid 123 
252 ibid sid 124 
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Juhlins första tid som generaldirektör är värdefulla att känna till när man stude
rar och analyserar hans sätt att starta och organisera Diligenstrafiken. Trots att 
Juhlin själv var statstjänsteman hanterade han frågan om Diligenstrafikens start 
som privatföretagare. 

b/ Diligenstrafikens start 
Då entreprenören för posttransporter på sträckan Tvärålund - Lycksele i sep
tember 1922 sagt upp transportkontraktet tog Juhlin saken i egna händer och 
ordnade ett antal provturer med buss Tvärålund - Lycksele under december 
1922 med J W Lundholm som entreprenör, en åkare som sedan 1912 bl.a. ex
perimenterat med anordningar på fordon för att möjliggöra snöplogning och 
därmed kunna utföra automobiltrafiktransporter hela året. 

Den 30 december 1922 skickade Juhlin in en ansökan om tillstånd på linjen till 
Kungl.Maj:t och startade trafiken 1 januari 1923 och generaldirektör Julius 
Juhlin var själv närvarande då bussen introducerades i Lycksele. Eftersom bus
sen som Postverket satte in på linjen var en egen specialkonstruktion och fanns 
på plats torde det i praktiken vara så att Juhlin ansåg ansökan som en nullitet 
eftersom ärendet gällde det statliga Postverket. Bakhjulen gick över mattor 
och från början utgjordes dessa mattor av vanlig balatarem253 med utvändiga 
slirskydd av vinkeljärn och en invändig styrning för hjulen. Senare utbyttes de 
mot specialkonstruerade gummiremmar. Omnibussen var även försedd med 
elektrisk självstart och lyse, vilket var en nyhet häruppe, där de flesta bilar var 
försedda med karbidlyse som ofta strejkade vid kyla. Slutligen var bussen för
sedd med s.k. Norrlandväxel.254 

Den ingivna ansökan besvarades av kommunikationsdepartementet 9 feb. 
1923. Kungl. Maj:t 

"som låter vid vad sålunda förekommit bero, föreskriver att då 
Generalpoststyrelsen i sinom tid har att avge redogörelse för trafiken åligger det 
styrelsen att, innan nya automobillinjer av ifrågavarande s lag anordnas, underställa 
frågan Kungl. Maj:ts prövning".255 

253 Balata utvinns ur balataträdet och är en gummiliknande produkt 
254 Lindström (1986) sid 89 

Norrlandsväxel innebar att växellådan hade en överväxel d v s där varje växel 
dubblerades så att en 5-växlad växellåda fick 10 växlar. Ett annat namn var 
kardanväxel och denna typ av växellåda tillverkades enbart av Volvo 

255 Sundgren Sixten (1975) Den moderna postdiligensrörelsen i Sverige 1923 - 1973. 
B-l kvällskurs Vt 1975, ekonomisk historiska institutionen, Umeå universitet sid 15 
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Juhlin hade alltså ordnat diligenstrafiken på ett för trafiken ekonomiskt men för 
postverket unikt sätt. 

"Med en utvald, skicklig och pålitlig chaufför upprättades kontrakt, enligt vilket 
han erhöll viss fast månadsarvode och 10 å 15 procent av passageraravgifterna samt 
till jul en gratifikation av några hundra kronor under förutsättning, att det visade 
sig, att han under året efter granskning av postverkets sakkunnig skött och vårdat 
automobilen väl. Om så ej skett, fick han sluta."256 

Postverksförbundets styrelse uppvaktade Juhlin med krav på att chaufförerna 
skulle anställas som statstjänstemän men detta motsatte sig Juhlin.257 

"hellre vill jag nedlägga rörelsen, sade jag, ty skulle jag följa ert råd, kommer det 
hela att misslyckas på alla sätt. Nu tjäna dessa chaufförer lika mycket och ibland 
mera än om de bleve fast anställda, och de ha aldrig klagat utan äro tacksamma och 
glada att få stanna. Men de ha ej alltid 8-timmars arbetsdag Stundom är den 6 
timmar och stundom 15 timmar, nu äro d e angelägna att få resande. Nu vårda de 
automobilen bättre än om den vore deras egen."258 

Inom Diligenstrafiken har i efterhand hävdats att Juhlin under lång tid hindrade 
chaufförerna från att bli statstjänstemän. Men Juhlin kunde inte ha varit det 
formella hindret då chaufförerna först 13 år efter hans avgång blev statstjänste
män, utan troligt är att även senare generalpostdirektörer och chaufförer 
(entreprenörer) fann den gamla anställningsformen fördelaktig. 

c/ Inomstatlig kamp 
Det snabba igångsättandet av postens busstrafik kan delvis bero på att en stat
lig utredning, den så kallade Malmska utredningen259 som enligt direktiven 
skulle läggas fram i maj 1923 föreslog att SJ skulle ta över busstrafik av biba
nekaraktär i Norrland, tvärt emot Juhlins åsikt att sådan trafik skulle utföras av 
postverket. Regeringens kommitté som arbetat med automobiltrafik hade inte 
tagit hänsyn till postverkets transporter utan föreslog att SJ skulle ordna auto-
mobillinjer i Norrland. Juhlin skriver att 

256 ibid sid 129 
257 Någon gång under perioden 1923-25 medan Juhlin var generaldirektör för postverket 
258 ibid sid 130 
259 sou 1923:54 Betränkande angående regelbunden automobiltrafik samt angående 

Maskinell vägtrafik i de nordliga länen 
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"hade kommittén besvärat sig att telefonera till Generalpoststyrelsen, hade den 
genast fått meddelande om att postverket redan då i olika delar av landet 
befordrade posten med automobiler å omkring 140 postlinjer".260 

Diligenstrafiken som statligt företag inom postverket hade redan etablerat linje
trafik i Västerbotten när utredningen lades fram och i kombination med Juhlins 
hårda motstånd kom inte SJ att etablera någon trafik i länet vid denna tidpunkt. 
Däremot startades en linje i norra Norrbotten. 

d/ Organisation och linjer. 
Organisationsmässigt låg Diligenstrafiken under de lokala postmästarna som 
fungerade som trafikledare, för vilket de erhöll en årlig ersättning på 100-400 
kr per år.261 Först 1955 inrättades en trafikledarorganisation där trafikledare 
underställda postmästarna anställdes. Separat ekonomisk redovisning infördes 
först räkenskapsåret 1964/65. Fram till dess var hela Diligenstrafiken en verk
samhet inom den allmänna postbefordran. Därav kom sig uttrycket att eventu
ellt trafikunderskott togs ur "frimärkspengarna".262 Viss uppfattning om antalet 
transporterade personer och antal ton gods som transporterades skaffades sig 
Diligenstrafiken via sporadiska trafikräkningar och andra statistiska uppgifter. 

Diligenstrafiken har omfattat Västerbotten, Norrbotten, Lappland, Härjedalen 
och Jämtland samt i ringa omfattning Västernorrlands, Värmlands och Koppar
bergs län i inledningsskedet. Dess huvudsakliga arbetsområde kom senare att 
koncentreras till Västerbottens och Jämtlands län och med viss trafik även i 
Norrbottens län. Diligenstrafikens huvuduppgift var posttransporter plus per-
son- och resgodstrafik men utökades senare med vanligt gods på vissa linjer. 
År 1925 blev Diligenstrafiken undantagen från kravet på koncessioner för sina 
linjer. Den kunde därmed utan länsstyrelsens hörande ändra turer, starta nya 
linjer och lägga ner andra, allt utan att ta hänsyn till andra trafikinnehavares in
tressen eller till att privata företagare drabbades ekonomiskt. Diligenstrafikens 
uppbyggnad skedde huvudsakligen under 1920-30 talen. 1925 trafikerades 

260 Juhlin (1928) sid 128 
261 Sundgren (1975) sid 18 
262 J sou 1962:52 sägs att "det måste anses principiellt oriktigt om postverket 

subventionerade passagerar- och godstrafik. I den mån ett sådan stöd inverkade på 
prissättningen av postverkets allmänna tjänster borde direkt stöd till 
diligensrörelsen från statens driftbudget övervägas. Poststyrelsen är ense med 
Postutredningen på denna punkt. Förluster på diligenslinjernas person- och 
godsbefordran bör inte få påverka priserna på postens allmänna tjänster, d v s. 
betalas med t.ex. högre brevporton 
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1840 km, 1929 2976 km, 1932 3409 km, 1935 3786 km och 1951 5829 km.2« 
De flesta av Diligenstrafikens linjer i Västerbottens län har gått från kust eller 
stambaneanhalt mot inland och fjälltrakter frånsett linjen Umeå - Ånäset -
Skellefteå som följt kusten. 

Diligenstrafiken startade 14 linjer 1923-33 i Västerbottens län. På sex av dessa 
linjer fanns redan ordinarie linjetrafik och på övriga fanns linjetrafik på del
sträckor (tabell 21). Då Diligenstrafikens linjer har gått ut från centralorten på 
morgonen och privata linjer gått in mot centralorten på morgonen har Diligens
trafikens linjer i vissa fall utgjort ett komplement för persontrafiken men sedan 
Diligenstrafiken börjat befordra även vanligt gods blev den en allvarlig konkur
rent till redan befintlig trafik. 

En annan nackdel med Diligenstrafikens linjer var att någon samordning för att 
sprida trafikutbudet inte skedde då Diligenstrafiken hade "monopol" på sina 
turer och inte behövde efterfråga länsstyrelsens syn på trafiken och därmed inte 
heller i förväg bli föremål för remissbehandling av bland annat Busstrafikfören
ingen. Efter andra världskriget fick busstrafiken i länet konkurrens bland annat 
av den ökande privatbilismen. Genom Diligenstrafikens unika ställning som 
formell transportör åt postverket men med möjligheter att i praktiken fungera 
som ett vanligt bussbolag, men utan företagsekonomiska förutsättningar, kom 
därför Diligenstrafiken att i det närmaste konkurrera ut eller köpa upp de pri
vata bussföretagen i Västerbottens inland. 

e/ "Stockholmsperspektiv" 
Det var ingen nyhet att skicka post med motorfordon i Västerbotten 1922 då 
postverket sedan 1919 hade anlitat entreprenörer med personbil och från 1920 
även anlitat motorcykeltransport för postbefordran på ett antal linjer i länet.264 

Juhlin sade sig vara intresserad av att förbättra posttransporterna på landsbyg
den och "särskilt hade jag föresatt mig att upphjälpa förhållandena i Norr
land"265 och därför hade han arbetat tillsammans med postverkets uppfinnare 
Ernst Nyberg för att "åstadkomma en automobil, som kunde gå fram även un
der vintern"266 Juhlin skrev: 

263 Krantz Olle (1986), Historiska Nationalräkenskaper för Sverige Transporter och 
kommunikationer 1800 - 1980, Lund. sid 60 

264 Forssell Nils, (1936) Svenska postverkets historia II, sid 90 
265 Juhlin (1928) sid 125 
266 ibid sid 128 
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Tabell 21. Diligenstrafikens linjer i Västerbottens län 192 3 - 1933 

Är Linje Km Noteringar 
1923 Tvärålund - Lycksele 82 15/12 1924 överförd till jvg. 
1923 Jörn - Arvidsjaur - Aijeplog 167 1/12 1928 till jvg. (Jörn - Arvidsjaur, 

förf. anm.) 
1923 Anundsjö - Åsele - Dorotea 170 under 30-talet utökat Örnsköldsvik -

Anundsjö och Dorotea - Borgafjäll 
1923 Umeå - Ånäset 94 
1924 Lycksele - Storuman 106 till jvg. 1/12 1930 
1925 Bastuträsk - Malåträsk 90 trafiken utbyggdes sedermera från 

Malåträsk till Slagnäs, Sorsele resp 
Kristineberg 

1925 Umeå - Vännäs 36 
1925 Ånäset - Skellefteå 80 utökning av linjen Umeå - Ånäset 
1925 Umeå - Nordmaling 149 
1926 Norrfors - Åsele 121 året runt trafik frå n 1 /6 1927 
1931 Vilhelmina - Lycksele 120 
1932 Vilhelmina - Malgomaj - 48 

Lövnäs 
1932 Umeå - Fredrika 123 
1933 Stensele - Tärnaby 137 utsträckt i omgångar (Ängesdal, Joesjö 

m.fl.) Strimasund från 1/ 11 1938 
Genomsnittslängd 109 km 

Källa: Sundgren (1975) sid 8 ff. 

"jag anordnade den ena postdiligenslinjen efter den andra, där sådana bäst behövdes. 
Mitt mål var vunnet. Norrlands vägar blevo öppnade för vintertrafik, for turister, för 
civilisation och kultur. Mycken tack och mycken glädje har jag haft för detta mitt 
arbete". 267 

Detta är sett från hans horisont, med ett modernt språkbruk ur ett "stockholms
perspektiv". Han beskyllde 1923-års trafikkommitté för att inte ha tagit reda på 
vad andra hade för verksamhet, men nu begick han själv samma misstag. Med 
sina resurser bidrog Diligenstrafiken till att vintertrafiken fick ökade resurser 
och större uppmärksamhet men den utvecklingen delade den med många priva
ta företagare. Ar 1923 då Diligenstrafiken startade trafiken Tvärålund - Lyck
sele fanns det yrkestrafik och linjetrafik i länets alla dåvarande 24 kommuner. 
År 1933 fanns det 170 privata trafikföretag i länet och långt fler trafikerade 
linjer. Under perioden 1923 - 1933 hade Diligenstrafiken startat sammanlagt 
13 linjer. 

267 Sundgren (1975) sid 1 
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Den första vintervägtrafikdagen som Svenska Vägföreningen ordnade hölls i 
Lycksele 17 mars 1925.268 Där tävlades det om vilken plog som bäst klarade 
att ploga en viss angiven sträcka på Umeälven. Förutom postverkets plog med 
Juhlin som plogförare och Lundholm med sin plog var bland andra även norska 
tillverkare med på tävlingen. Åkare J W Lundholm hade sedan 1912 experi
menterat och byggt plogar för automobiler och även företagit längre vinterresor 
med dessa.269 Lundholms plog var överlägsen och vann första pris och det blev 
också den modellen som Diligenstrafiken sedan beställde till sin trafik.270 

Även om jag menar att Juhlin såg saker och ting från stockholmshorisont så 
måste han omnämnas som en av dem som personligen intresserade sig för vin
tertrafik. För vilken annan generaldirektör skulle vara så intresserad av sitt fö
retags experiment, även om det hade initierats av honom personligen, att han 
själv var med som provförare och fysiskt satt i snö, kyla och snörök och manö
vrerade postverkets plog vid tävlingen i Lycksele 1925? Diligenstrafikens buss 
från 1923 med medar finns kvar på Postmuseet i Stockholm men som nämnts 
ovan är det inte det första exemplaret av bussar med medar i Västerbottens län. 

f/ Sammanfattning 
Motiven för postverket att starta busstrafik i egen regi gavs i en utredning 1943 
vara271 att nedbringa postbefordringskostnader, förbättra samfardselmöjlighe-
terna för eftersatta områden och finna möjligheter till vinterdrift eller vinterväg
hållning som tillät motorfordonstrafik året om. De två senare motiven var inte 
unika men har bland allmänheten och i trafikkretsar ofta gett Diligenstrafiken 
en unik ställning som föregångare inom linjetrafiken. Men dess resurser och 
intresse av att marknadsföra sig och vid jubileum ta fram historiskt omfattande 
och intressanta uppgifter har fatt Diligenstrafiken att framstå som ett överdrivet 
förutseende och framgångsrikt företag och ställt de många initiativen från de 
redan verksamma privata företagarna i skymundan. Som här har visats är det 
en stark överdrift att säga att det var den som öppnade Norrland för trafik. 

I norrlandsutredningen 1923272 konstaterades att jämvägsutbyggnaden i Norr
land skulle dröja lång tid och som ersättning för de uteblivna transportmöjlig

268 Juhlin (1928) sid 91 
269 ibid sid 87 
270 ibid sid 93 
271 Postdiligensutredningen 1943, betänkande avgivet i januari 1 943 av byråsekreterare 

Birger Ähsberg 
272 SOU 1923:54 
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heterna på järnväg borde det statliga postverket stödja den privata busstrafik
ens utveckling genom att anlita den för postbefordran. Av egenintresse utökade 
istället Postverket den egna transportorganisationen via Diligenstrafiken utan 
hänsyn till samhällsekonomiska konsekvenser. Det var ju först räkenskapsåret 
1964/65, efter drygt 30 år, som postverket införde särredovisning av Diligens
trafikens verksamhet och fick kunskap om de verkliga transportkostnaderna. 
Diligenstrafiken fortsatte i praktiken sin expansion som allmänt linjetrafikföre-
tag med den frihet ledningen tog sig att själv utforma trafiken utan hänsyn till 
övrig linjetrafik. Från 1940-talets mitt då konkurrensen från privatbilismen 
ökade och urbaniseringen förändrade boendemönstret kom många privata 
busslinjer att på olika sätt läggas in under Diligenstrafiken som därefter under 
lång tid behöll sin dominans över linjetrafiken i Västerbottens inland. 
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VIII LINJETRAFIKUTVECKLING I NORGE 

Hur utvecklades linjetrafiken i Norge? För att få svar på den frågan har ett an
tal jubileumsskrifter använts. De omfattar för det första Norges Rutebileierför-
bund avd. Nordlands jubileums skrift - RUTEBILEN - ti ll tjeneste i 50 år och 
för det andra PÅ HJUL MOT FRAMTIDA 1985 - Bilrutestyming i sogn og 
Fjordarne genom 75 år, om Norges rutebileierförbund, avdelning Sogn og 
Fjordane. De är intressanta genomgångar av busstrafikens utveckling i två tra
fikområden i Norge. Linjetrafiken för person- och godsbefordran hade i många 
stycken ett likartat utvecklingsmönster som i Sverige men låg tidsmässigt före. 
Första lagstiftningen om automobiltrafik i Norge kom 1899. Danmark fick sin 
första lag 1903, Sverige 1906 och Finland 1922.273 De första automobilerna 
fick vägmässigt starta på hästens villkor och vid möte på vägen var hästen den 
privilegierade. 

"Det kunne vaere så som så med kjennskapen til trafikkreglene. Mosjöavisen 
Helgelands Tidende understreket 18. mai 1920 at bilförerne skal vike till höyre, 
men når de kjörer Fjordvegen fra Mosjöen til Drevja - Vefsnfjorden ligger da på 
venstre side - bör de holde til venstre når de möter hestekjörertöyer. Da slipper man 
å risikere at hesten springer på sjöen".274 

Eller när häst och bil möts ska bilen hålla ut på den yttre sidan nära stupet.275 

Vägar byggda för hästskjutsar var egentligen alltför smala för motorfordon. 

"Statsminister Mowinckel var en gang passasjer hos Karl Helmersen, bilen er 
bredere enn veien' utbröt statsministeren, det har jeg aldri opplevet för'. Det fikk 
han oppleve på Helgeland."276 

Persontransporter i Norge vid sekelskiftet skedde mestadels med båtar men har 
när det gäller landtransporter liksom Sverige ett klart samband med skjutsvä
sendet. Skjutsväsendet började som en pålaga men blev sedan ett privilegium 
då man kunde utföra skjutsningen mot ersättning.277 Skjutsstadgan i Norge 
ändrades under 1900-talet åren 1924 och 1933 och upphörde 1951.278 I början 
på 1900-talet reste förutom den lokala befolkningen framför allt ämbetsmän, 
offentliga funktionärer, äventyrare, upptäcktsresande och en och annan på rym-

273 Godlund (1954) sid 12 
274 Jensen Jens S, (1986) NRF, Avd Nordland 1936, Rutebilen - til tjeneste i 5 0 år, 

Bodö. sid 47 
275 peersen Harald (1985), På hjul mot framtida, Bergen, sid 24 
276 Jensen (1986) sid 46 
277 Peersen (1985) 
278 ibid sid 31 
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men. Sedan kom de verkliga pionjärerna inom turismen, engelsmännen. En bra 
sommarperiod före första världskriget kunde ca 20.000 turister besöka Norge. 
Efterfrågetrycket från turisterna på nya och bättre resmöjligheter tvingade 
skjutsstationsägarna att börja erbjuda bil i stället för hästtransport. Till exempel 
Tomas Sölfesten som 1910-01-29 sökte tillstånd för bil med motiveringen att 
turisterna inte längre ville åka med hästskjuts.279 När den första bilen kom till 
Nordfjord280 hade hotellet redan existerat i nästan en mansålder och det var 
ofta i anknytning till någon lanthandel som de första hotellen hade öppnats. 
Kunskapen om automobiler kom också troligen via resenärer från utlandet. 
1901 gjorde en holländsk turist den första bilturen över Fileljell och den första 
norska bilutställningen hölls i Kristiania 1909. Så snart möjligheten att använda 
bil kom utvidgade hotellen sina tjänster till att omfatta även biltransporter. 

På 1910-talet kom många "automobilselskap"281 igång, men endast under som
marperioden. Det dröjde minst 20 år innan man fick igång åretrunttrafik bland 
annat därför att hästskjutsarna behövde bra slädföre och det ansågs vara mer 
angeläget. Ett av bevisen på att hästen var privilegierad när det gällde använ
dandet av vägen var att vid snöplogning skulle 10 cm lämnas kvar på vägen så 
att det skulle vara bra slädföre för hästskjutsen, helt i strid med bussägarnas 
önskemål.282 De ekonomiska förutsättningarna för busstrafiken i initialskedet 
var svåra och många var både chaufförer och bönder och givetvis skulle de 
själva kunna reparera bussen. Busskvalitén var inte den bästa och det ansågs 
bra att ha med sig "hesjestreng og knipeteng".283 Om Abraham Terdal vid Ru-
tebilarne i Bremangen sägs: "Han hadde bensin i blodet, bak ratten på dagarna 
och under bilen på kvällarna, och under de sena kvällstimmarna skulle admi
nistrationen skötas".284 

Bussägarnas önskemål om vägförbättringar hade låg prioritet hos myndighe
terna för det fanns ju båt, och sjövägen behövde inget underhåll. På samma sätt 
som i Sverige fanns det grindar över vägarna,285 till hinder för fordonen och 
dess förare. Därför sände länsman ut varningar till djurägarna att de skulle 

279 ibid sid |3 
280 Nordlands fylke 
281 automobilföretag 
282 ibid sid 28 
283 ibid sid 30 
284 ibid sid 69 
285 grindarna var del av det stängsel som omgärdade gårdstunet och där djuren fritt kunde 

ströva omkring 
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hålla djuren borta från vägarna så att de inte skulle vara i vägen för de allt fler 
bilarna. Men som ordspråket säger, "inget så ont att det inte har något gott med 
sig", som i det här fallet då ett nytt yrke uppstod, "grindvakten". Unga pojkar 
fick anställning som grindvakter som t.ex. John Fröysa som blev anställd redan 
som åttaåring med 50 öre/dag plus mat och husrum. Grindvakten låg på fram-
skärmen under körningen för att inte ta upp plats inne i bussen och för att 
snabbt kunna öppna grindar.286 John Fröysa var unik även i ett annat avseen
de, 1936 tog han studentexamen på Örskog mellomskule och hade då både 
studenten, körkort och bil, hans far hade nämligen bil. 

Företaget Bilruter i Aurland i indre Sogn i Sognefjorden hade, modernt uttryckt 
infört incitamentsavtal287 med chaufförerna redan i april 1928. Chaufförerna 
hade procent på intäkterna, frånsett persontrafikintäkterna. I Norge kom ibland 
kommunerna att ingå som intressenter i bussbolagen när behovet var uppenbart 
men ingen privatperson ville starta eller när ägarna inte längre kunde eller ville 
driva busstrafik. Bilruter i Aurland såldes som exempel 1933 till kommu
nen.288 Att vara busstrafikföretagare i Norge under 1930-talet var svårt. Det 
fanns många företag och konkurrensen var hård. Det var en ständig kamp ex
empelvis om att fa frakta post men så böljade man samarbeta och i några om
råden gick företagen samman. Kommunerna kom att alltmer intressera sig för 
busstrafiken och då nya vägar öppnades steg kommunernas intresse för trafiken 
och kommunerna gick in som aktieägare i bolagen och styrelseplatserna besat
tes av de främsta kommunpolitikerna.289 

I Norge liksom i Sverige fanns personer som förutom andra yrken drev buss
företag. Ett exempel var Edvard Boldevin i Glomfjord. Han kom 1912 till 
Melöy kommun för att skaffa sig sitt levebröd vid industrin och kraftverksut
byggnaden. 1933 startade han ett linjetrafikföretag som han drev vid sidan om 
sitt arbete som verkmästare på Haugvik Smelteverk, och hans söner Edmund 
och Johan var chaufförer "og var i mange år gutta bak rattet!".290 

Under 1930-talet var det svårt för de privata företagen att klara ekonomin. Pri

286 ibid sid 37 
287 ibid sid 53 
288 jbid sid 53 
289 Långt senare har detta aktualiserats även i Sverige T.ex. var 1994 av Svenska 

Lokaltrafikföreningens styrelse på 22 personer 68% antingen kommunal- eller 
landstingsråd 

290 Jensen(1986) sid 49 



147 

set för en biljett var 75 öre, det blev för dyrt för resenärerna så de svek trafi
ken. Men bussägarna var resultatinriktade och en marknadsanpassning av bil
jettpriset genomfördes. Biljettpriset sänktes med 1/3 och det accepterade rese
närerna. De började åka buss igen och ekonomin förbättrades och stabilisera
des.291 I likhet med de svenska bussentreprenörerna var service en viktig faktor 
i trafiken. Det kunde gälla ärenden till apoteket eller veterinären, och de häm
tade varor och ordnade betalning.292 De kunde till och med frakta levande re
nar inne i bussen,293 allt för att fa behålla kunderna och därmed inkomsterna. 
Vid Bilruter i Årdal tillämpande man differentierade taxor. 1936 betalade turis
ter 12 öre/km och ortsbefolkningen 5 öre/km.294 

Trafiken stabiliserades under senare delen av 1930-talet då nya vägar byggdes 
och fler faijor och båtar kompletterade resmönstret. Men kriget kom och ut
vecklingen dämpades. Stora svårigheter uppstod i samarbetet med tyskarna och 
chaufförerna gjorde en beundransvärd insats för att hålla trafiken igång. Bland 
annat förhandlade man sig till att högst 5 tyskar fick åka på varje tur.295 

Bussägarna var i många fall arga konkurrenter men hade också förmåga att ti
digt se fördelen av att ha en central organisation som slog vakt om sina intres
sen. 1929 startade Norges Rutebilseierforbund där fylkesavdelningarna var 
självständiga. Rutebilseierförbundet skötte rådgivning till bilägare och fylkes-
förbund, samt bevakade frågor rörande lagar och fackliga angelägenheter. 
Chaufförerna å andra sidan bildade redan 1925 en fackförening, Firda sjåför-
förening där man samarbetade i ekonomiska och sociala frågor. Kontingenten 
var 1 kr/år 1925.296 

Vid en jämförelse av trafikutvecklingen mellan länderna Norge och Sverige 
finner man ett rätt likartat mönster men samtidigt kan konstateras att lagstift
ningen om biltrafik kom sju år tidigare i Norge än i Sverige, 1899 resp. 1906. 
Troligtvis var det Norges närhet till England och turistkontakterna med detta 
land som snabbt drev fram biltrafik i Norge. Kampen mellan gammalt och nytt, 
enligt Dahméns sätt att uttrycka det, d.v.s. mellan häst- och bilägarna inom 
busstrafiken var av likartat slag som i Sverige där starka krafter arbetade för att 

291 ibid sid 66 
292 ibid sid 50 
293 ibid sid 54 I boken finns ett foto av en same och en ren inne i bussen 
294 Peersen (1985) sid 59 
295 Jensen (1986) sid 62 
296 Peersen (1985) sid 83 
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slå vakt om hästtrafiken inför hotet från motorfordonstrafiken. Däremot hade 
de svenska bilägarna inte båttrafiken som stark konkurrent om passagerare och 
skattepengar till vägarna. Skjutsväsendet fanns i Norge på likartat sätt som i 
Sverige men det fanns också en stor grupp utländska turister, i första hand un
der somrarna vars motsvarighet inte fanns i Sverige. Det var också turisternas 
efterfrågan på bättre transporter som fick vissa skjutsentreprenörer att byta från 
häst till bil. Biltrafiken sommartid kom tidigare i Norge än i Sverige bl.a. på 
grund av denna tidiga efterfrågan på biltransporter medan övergången till 
åretrunttrafik försköts framåt i tiden på grund av myndigheternas ovilja att 
lägga pengar i landsvägar då gratis väg redan fanns på sjön. 

Under 1930-talets krisår drabbades även de norska bussägarna ekonomiskt vil
ket skapade en hård konkurrens mellan bussägarna vilket blev negativt för lön
samheten. Men så började de samarbeta i stället för att konkurrera och i vissa 
fall ledde det till sammanslagningar av företag. I några områden gick kommun
erna in och blev aktieägare även i företag på landsbygden. I Sverige gällde lik
artade förhållanden i södra och mellersta Sverige under 1930-talet enligt God-
lund med däremot inte i Västerbottens län så långt jag funnit. 

Som tidigare nämnts gjordes en intressant marknadsanpassning av biljettpriser
na under 1930-talet då A/S Lofotens trafiklag297 sänkte biljettpriset med 33% 
vilket resulterade i att kunderna åter började åka buss och den krisdrabbade 
trafiken stabiliserades. En marknadsanpassning i motsatt riktning infördes i 
mitten på 1930-talet då biljettaxorna differentierades. Turisterna var inte i stör
re utsträckning priskänsliga varför taxan för turisternas bussbiljetter var 140% 
högre än för ortsbefolkningen (12 kr resp 5 kr). Någon liknande prisanpassning 
har inte noterats i Sverige eller Västerbottens län. 

Tidsmässigt bildade bussägarna i Norge och Sverige ungefar samtidigt 
branschföreningar. Detta innebär att det troligen inte fanns samma tryck från de 
offentliga myndigheterna att bilda branschsammanslutningar som det fanns i 
Sverige och Västerbotten där Västerbottens läns omnibussägareförening bil
dades 1932 med dess föregångare i Västerbottens läns linjetrafikförening från 
1927. I Norge bildades Rutebileierförbundet 1929. Sammanfattningsvis kan 
konstateras att utvecklingen av den linjebundna busstrafiken i de båda länderna 
hade ett likartat utvecklingsförlopp. 

297 Jensen (1986) sid 64 
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IX. ETT UTVECKLINGSBLOCK 

1. Utvecklingsblocket bilismen 
Samhällsförändringarna som följde med automobiltrafikens utveckling blev 
omfattande och kan i stora drag beskrivas med användning av Dahméns teori 
om utvecklingsblock. Denna tar sin utgångspunkt i att det finns ett kausalsam-
band mellan teknisk utveckling och företagarverksamhet, där man kan iaktta en 
kamp mellan gammalt och nytt och finner att utvecklingen i en ny bransch ska
pas genom en mångsidig företagarverksamhet. När väl de nya varorna eller 
tjänsterna har börjat marknadsföras kan det uppstå ett marknadssug från en 
kundkrets med växande köpkraft och stora behov. Samtidigt kan man vänta sig 
att företagarna prövar nya kombinationsmöjligheter och etablerar sig på nya 
lokala marknader. I detta dynamiska skede uppstår komplementära verksamhe
ter och behov både på utbuds- och på efterfrågesidan, och detta kan då också 
ge upphov till en snabb nyföretagsbildning. I senare stadier ändras bilden, och 
när den redan beprövade tekniken vidareutvecklas sker det ofta i samband med 
en koncentration av företagen och produktionen. Ny teknik är alltså mark-
nadsskapande och öppnar möjligheterna för regionala innovatörer och för in
troduktion av nya varor som skapar nya behov. Delar av utvecklingsblocket 
kompletteras av enstaka personer eller grupper av entreprenörer, eller som 
Dahmén uttrycker det: 

"Thus it is not a matter of responding to actual market signals or other sources of in
formation but instead of creating markets by coordinated entrepreneurial activities 
which go far beyond advertising, conventional sales promotion and marketing".298 

Marknadens eflerfrågesida beskrivs i Dahméns analysschema med termerna 
marknadssug som skapar ökad efterfrågan och marknadskrympning med mins
kad efterfrågan på äldre produkter som trängs bort och därigenom skapar ett 
omvandlingstryck. 

Innovationer initierar nya marknader och kan leda till en marknadsutvidgning 
vilket innebär att företagarna själva måste söka eller skapa kunskaper inom vi
dare områden.299 1 Dahméns beskrivning av utvecklingsblocket ingår innova
tionerna som det som skapar en ny marknad som utvidgas och som ställer krav 
på olika kompletterande produkter eller tjänster för att kunna realiseras fullt ut, 

298 Dahmén (1988), Development blocks'in Industrial Economics i Scandinavian Economic 
History Review No 1, sid 7 

299 ibid sid 4 
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och helheten blir ett utvecklingsblock som i sig innehåller ett stort nätverk. 

I den utveckling som ligger i det växande industriella utvecklingsblocket är nä
ra samverkan ett nyckelbegrepp. En nära samverkan mellan kund och företa
gare och mellan företagare och arbetare är starka drivkrafter i utvecklingen. 
Genom marknadsmekanismerna binds också agerande på mikronivå till skeen
den på makronivån. Här är de institutionella faktorerna särskilt viktiga och 
spelar en förmedlande roll300 oavsett om det gäller sociala, legala eller politiska 
faktorer. De är utsatta för ständig förändring och företagarna tvingas till stän
digt hänsynstagande. Särskilt när genomgripande nya innovationer introduce
ras, t.ex. inom bilismen, är utformningen av nya institutionella regelverk och 
organisationsformer betydelsefulla. 

Passar då busstrafikens utveckling in i Dahméns teori och kan automobiltrafi-
ken inklusive linjetrafik för personbefordran beskrivas som ett utvecklings
block med dess spridning mot ett stort antal områden i samhället och utveck
lingen av nya branscher och marknader? 

I kampen mellan gammalt och nytt är automobilägarnas kamp mot hästägarna 
mycket framträdande, ja ända upp till regeringen gick kampen för att förbjuda 
de nya vidundren som skrämde hästarna samtidigt som skjutsentreprenörerna 
insåg fördelarna av automobilen och tog den till transportmedel när det var 
möjligt och fördelaktigt för kunderna/resenärerna. 1920-talets vägar var av
sedda för hästar varför de nya fordonsägarna blev både påtryckare och förbätt-
rare av vägar och broar. Ytterligare förbättringar kom till stånd för person
transporterna med automobiler då samhället engagerade sig och tillskapade 
maskinell vinterväghållning så att automobilen kunde användas året om, vilket 
skedde i Västerbotten 1936. 

Utveckling skapar nya behov skrev Dahmén301 och det gjorde verkligen auto-
mobiltrafiken. En mängd små entreprenörer etablerade sig på många orter och i 
många olika delbranscher som leverantörer och servicegivare till bilisterna men 
även ett antal tidigare företagare kompletterade sitt varuutbud med för bilismen 
nödvändiga varor, som exempelvis lanthandlare som började sälja bensin och 
oljor. Aktiva hantverkare utvecklade sitt hantverk till att passa även automobil-
branschens behov. Som exempel kan nämnas tapetserama som började åta sig 

300 Jämför med Glete (1985) 
301 Dahmén (1988) sid 4 
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att reparera eller sy helt nya bilstolsklädslar. 

Jag vill beskriva utvecklingsblocket bilismen som ett stort nätverk av företag 
som startade som en konsekvens av innovationen automobilen vars förutsätt
ning var uppfinningen av förbränningsmotorn och dess utveckling för att kunna 
användas i ett rörligt vägbundet fordon. D.v.s. automobilen var förutsättningen 
för den nya transportmarknad som uppstod och då automobilens tekniska kon
struktion var flexibel kunde den anpassas för skilda transportbehov för varor 
och/eller personer. Men den nya innovationen automobilen krävde en omfat
tande service både i tid och rum då den genom sin rörlighet snabbt förflyttade 
sig från ort till ort med resultat att en helt ny marknad för både person- och 
godstransporter uppstod. Det regionala transportutvecklingsblocket kan be
skrivas som idéer, kunskaper och initiativ som tas för att tillgodose gamla och 
nya transportbehov inom ett visst geografiskt område.302 

Förutsättningen för utvecklingsblocket bilismen var de många små företagarna 
som erbjöd sin nischservice till bilisterna. En avgörande skillnad från andra in
novationer vars produktion kan etableras på en eller ett fåtal orter var att bilis
men avsatte ett stort nätverk av service på ett stort antal orter vid eller i närhe
ten av alla vägar som var eller blev farbara för automobilen. Författarna till bo
ken - Bilen i Sverige - nämner följande tjänsteföretag som exempel på företag 
som etablerades inom automobilblocket: 

"Svenska bilfabrikanter och sammansättningsfabriker 
Bilimportörer och bilhandlare 
Bil- och motorrenoveringsverkstäder 
Bilelektriska foretag, verkstäder och laddningsstationer 
Svenska bilgummifabrikanter, importörer och återförsäljare 
Gummiverkstäder och karosseriverkstäder 
Bilklädslar, bilsadelmakare och bilglasmästare 
Billackeringsverkstäder och bilplåtslagare 
Svenska tillverkare, importörer och försäljare av bilreservdelar och biltillbehör 
Bensin- och oljebolag, privata importörer och producenter 
Bensin- och oljedistributörer 
Garageägare 
Besiktningsmän for motorfordon 
Bilskolor"303 

Inhemska bilfabrikanter och bilimportörer för marknaden med fordon och för 

302 Gaunitz (1994) Näringslivet Nolaskogs sid 106 
303 Bilen i Sverige (1947) Dess drift, service och underhåll, Företagen och deras ledande 

män, S tockholm, sid 2 
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service och reparationer startade bil- och motorrenoveringsverkstäder och sär
skilda specialister behövdes för fordonens elektriska utrustningar. Fordonen 
körde på gummidäck av bättre eller sämre kvalité, som tyvärr alltför ofta var av 
det senare slaget. Det blev en starkt expanderande marknad för importörer och 
återförsäljare med periodvis mycket stora bekymmer för att kunna tillhandahål
la däck av någorlunda användbar kvalité och bilisterna behövde p.g.a. däckens 
dåliga hållbarhet ofta anlita gummiverkstädernas service och så småningom 
etablerades även svenska bilgummifabriker. 

En förutsättning för bilismens marknadsutvidgning var vägar av god standard 
och att de underhölls och förbättrades. För detta utvecklades nya maskiner som 
väghyvlar och gruskrossanläggningar vilka producerade vägmaterial som i sin 
tur skapade en mängd arbetstillfällen. Under de första årtiondena av automobil-
trafikens historia var Västerbottens vägar dåliga, förarna oerfarna och fordonen 
inte alltid av bästa kvalité vilket gav karosseriverkstäderna rikligt med arbete 
förutom att de också byggde karosser i viss utsträckning som hos Vindelns 
Mekaniska Verkstad. Fordonen behövde helrenovering med vissa tidsinterval
ler och bilstolar behövde ny klädsel till glädje och gagn för tapetserarna som 
fick en ny nisch. Efter renoveringar och vid ägarbyten kunde det dessutom vara 
nödvändigt med ny lackering vilket skapade arbete för verkstäder med lacke
ringsutrustning. 

Diagram 12. Nätverket omkring bilismen 

Blf&isåkmgsfdrsfcag Aiitcmobiltrafildagstiftnmg 

Mofororganissîioîier 

Bismen Verkstider 

Bilskolor 

K':— 

Källa: Söderberg (1966) 
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Reparationsverkstäderna var i behov av stora uppsättningar verktyg och reserv
delar och för leveranser av dessa tillbehör startade företag som tillverkade, im
porterade och/eller sålde verktyg och bilreservdelar. Alla fordon var i behov av 
bensin och oljor för vilket importörer blev mellanhänder till bensin- och olje
bolag vilka distribuerade och sålde varorna till bensinstationer och förbrukare. 
Andra nya kategorier var fastighetsägare som byggde garage och hyrde ut bil
platser, detta framförallt i tätbefolkade områden. 

Den första automobilförordningen föreskrev att automobiler skulle besiktigas 
vid första registreringen och därefter vart tredje år. Förarna skulle ha giltiga 
bevis (körkort) och i och med detta skapades behovet av professionella lärare 
varför bilskolor etablerades. Detta som ytterligare exempel på nyetableringar i 
utvecklingsblocket bilismen. Nätverket omkring bilismen kan också illustreras 
som diagram 12 visar. 

De olika intressegrupperna i det nya utvecklingsblocket kan dessutom delas in 
i olika kategorier som privatbilägare, yrkesbilägare, bilägarkooperationen, pro
ducentintressen, transportkonsumentintressen, direkta arbetsgivare- och arbets-
tagarintressen, konkurrentintressen, motorsport och övriga organiserade intres
sen jämte vissa samarbetsorgan.304 

Antalet sysselsatta inom bilismen ökade starkt de första årtiondena. Söderberg 
sammanställde antalet anställda inom olika yrken inom bilismen och fann att 
från 1933 till 1939 ökade antalet med 39% med inbördes olika utveckling. 
T.ex. minskade antalet personer som arbetade med vägunderhåll och i drosk-
trafik då de stora vägbyggnaderna minskade i omfattning och antalet privata 
personbilar steg kraftigt vilket minskade efterfrågan på tjänster från 
drosktrafiken (diagram 13 och 14). 

Utvecklingsblocket automobiltrafiken skapade ett stort antal företag och ar-
betstillfallen. Av diagram 13 framgår att busstrafikens andel av bilismen i Sve
rige mätt som sysselsättning ökade från 6% 1933 till 8% 1939. Under samma 
period ökade hela utvecklingsblocket bilismen med 39% och antalet anställda 
inom busstrafiken dubblerades. 

304 Söderberg (1966) sid 4 
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Diagram 13. Andelen sysselsatta inom olika delar av bilismen 
1933 och 1939 
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Källa: Söderberg (1966) sid 12. 

Anm: Med åkeritrafik avses den yrkesmässiga lastbilstrafiken i beställnings- och linjetrafik 
medan lastbilstrafik avser privat lastbilstrafik som till största delen omfattade företagens eg
na lastbilar. Med övrig personbilstrafik avses i första hand företagens personbilar med an
ställda förare, de så kallade firmabilarna med privatchaufförer. 
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Diagram 14. Antal sysselsatta inom olika grenar av bilismen 193 3 och 1939 
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Källa: Söderberg (1966) sid 12 

Det civila samhällets bilägare och intressenter kom dessutom att få stor bety
delse för bilismen och dess utveckling genom de många frivilliga organisatio
ner som bildades i anslutning till automobiltrafiken. Även delar av lagstiftning
en och de nya förordningarna tillkom på direkta eller indirekta initiativ från 
dessa organisationer. De bidrog alltså aktivt till att utforma de regelverk och 
institutioner som krävdes för att det nya utvecklingsblocket skulle fungera 
(appendix bilaga 26). 

2. Busstrafiken i Västerbottens län som ett utvecklingsblock 
Busstrafiken i sig kan med fördel brytas ut ur det stora blocket bilismen och 
studeras som ett eget utvecklingsblock där grunden ligger i de tidigare offent
ligt styrda persontransporterna som skjutsväsendet utförde. Sedan automobilen 
kom övertog den i första hand denna service, och för att dess nya möjligheter 
skulle kunna tillvaratas krävdes en god och utbyggd infrastruktur. 

Det första fröet till det som senare blev regelbunden linjetrafik med buss såd
des i Västerbotten när apotekare Jon H:son Hedin i Lycksele köpte sin första 
automobil år 1900 vilken också blev länets första. Året därefter skickade C H 
E Bäckström i Skellefteå in en ansökan till Kungl. Maj:t om att få uppta regel
bunden automobiltrafik från Skellefteå till Jörn, Bastuträsk respektive Åsträsk. 
Någon trafik kom inte till stånd men ideén hade väckts. 
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Intresset för automobiltransporter växte och 1907, det år den första automobil-
trafikförordningen trädde i kraft, tillstyrktes det första yrkestrafiktillståndet i 
länet för Ossian Bergström i Umeå. A E Östlund, Skellefteå fick yrkestrafik
tillstånd 1909 och Alfred Sahlman, Sorsele 1910. Efterfrågan på biltransporter 
ökade och några såg möjligheten att starta regelbundna turer från hemorten och 
till närmaste centrum men den första ansökan om linjetrafik kom inte från länet 
utan inkom 1913 från grosshandlare C A Gowenius, Luleå som önskade till
stånd från norrbottensgränsen - Skellefteå (Luleå - Skellefteå). Därefter kom 
1915 ansökan från Firman Fabrikören Gusten Lind & Co, Stockholm om linje
trafik på sträckan Hällnäs - Lycksele - Stensele. 

Utvecklingen försenades av första världskriget som dämpade automobilut-
vecklingen genom bristen på bränsle och däck. Men efter krigets slutet kom en 
nystart för automobilen och omkring 1920 fanns godkänd linjetrafik för person-
och godsbefordran i länets tre regioner. Företagarna, initiativtagarna, fick 
kämpa hårt för att få användbara vägar som tidigare helt dominerats av hästar 
och var dimensionerade för dess fordon. Bussägarna blev starka påtryckare och 
fick ibland ta egna medel i anspråk för att fa broar i farbart skick för tyngre 
fordon vilket var en förutsättning för att erhålla tillstånd för linjetrafik med buss 
eller bil. 

De flesta iniativtagarna startade trafiken från sin bostadsort ute i länet vilket re
sulterade i att för länet som helhet var det i första hand en by som var startort 
och målorter var ett kommun- eller handelscentrum. Den regelbundna busstra
fiken öppnade landsbygden för nya varor och skapade möjlighet för befolk
ningen att åka till närmaste centrum för att göra inköp eller besöka någon av 
den växande offentliga sektorns institutioner som läkare och tandläkare. Under 
den aktuella perioden från 1900-talets början fram till 1940 ägde en stor be
folknings-, teknik- och marknadsutveckling rum i hela Västerbottens län. Be
folkningen ökade med 29% och inkomsterna steg 5,5 ggr. Folkskolan blev ob
ligatoriskt 6-årig och de flesta västerbottningar hade vid 1930-talets slut till
gång till dagstidningar och radio. 

De som startade busstrafik kom till 40% från jord- eller skogsbruk och 18% 
var redan etablerade företagare som engagerade sig i busstrafik. Linjetrafiken 
med automobil blev ett intressant arbetsområde som även lockade gruppen 
mångsysslare och några av dem som hade varit till USA men återvänt till fä-
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deraeslandet. En slutsats som jag dragit av min forskning och genom samtal är 
att det från länet utvandrade ett stort antal personer till bl.a. Amerika men i 
gengäld fick länet tillbaka influenser via brev och återvändande personer som 
bidrog till att länet tidigt fick en väl fungerande och brett utbyggd busstrafik. 

Västerbotten fick en betydligt tidigare start för busstrafiken än vad Godlund 
funnit nämnligen att glesbygden fick sin linjetrafik under perioden 1931 - 1939. 
Av de koncessioner som beviljades för linjetrafik i Västerbottens län fram till 
1940 startade 73% före år 1933 med spridda etableringar under resten av 
1930-talet. Det största etableringsåret var år 1928 då 40 nya koncessioner be
viljades i länet. Den industriella utveckling som ägde rum i region Nord, genom 
gruvnäringens expansion, torde ha bidragit till busstrafikens starka utveckling 
vilket resulterade i att Skellefteå under ett antal år på 1930-talet var Sveriges 
största busstad. 

Ett viktigt komplement till de direkta person- och godstransporterna var den 
stora mängden serviceuppdrag som busschaufförerna åtog sig. Denna service 
omfattade det mesta från inköp av sytråd och tyger till inköp av kapitalvaror 
och alkohol. Samspelet och det stora förtroendet mellan busschaufför - kund -
leverantör bidrog till att varor och tjänster skapade en kraftig marknadsutvidg
ning av industriellt producerade varor i hela länet. Tillkomsten av Åhlén & 
Holms varuförsäljning via katalog och busstrafikens vitt förgrenade transport
nät gav befolkningen i inlandet tillgång till industriellt producerade varor i så 
stor mängd att postverket öppnade nya kontor även i fjälltrakterna. De regel
bundna bussturerna skapade också förutsättningar för byarnas affärer att utvid
ga sortimentet av färskvaror genom de fasta leveranstider som busstrafiken till
skapade. 

Bild nr 16. AC 1979, linjen Skellefteå - Byske - Renholmen. 
Källa: Erik D egermans samling, Västerbottens museum, Umeå 
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Då de första bilarna i linjetrafik var personbilar på 5 - 7 passagerare blev de 
snart för små och befolkningen nöjde sig inte längre med att åka när plats fanns 
i fordonet utan krävde resefrihet. Efterfrågetrycket på större fordon ökade och 
när länsstyrelsen inte tillräckligt snabbt godkände större fordon engagerade sig 
befolkningen och skickade långa namnlistor till stöd för bussägarnas ansök
ningar om större fordon. Den tekniska utvecklingen av bilar och bussar var 
stor. De första bussarna var ofta så kallade hembyggen, de var byggda för ca 
15 passagerare. Man anlitade ortens snickeri till att bygga en kaross för passa
gerare på ett lastbilschassi. Men de två allra först inregistrerade bussarna var 
importerade fordon. Den tekniska utvecklingen av bussarna gick snabbt och i 
samband med att vägarna började medgiva större och tyngre fordon blev det 
allt vanligare med bussar som tog 30-40 passagerare. 

Busstrafikens service skapade tillgång till marknadsproducerade varor även för 
dem som frivilligt eller av kostnadsskäl avstod eller i brist på tid inte hade 
möjlighet att resa in till tätorten. Som en äldre man uttryckte det "varför ska jag 
kosta på mig att åka till stan då jag kan få hem det jag vill ha med bussen". 
Busschaufförens tjänster sparade både tid och pengar för byborna. 

De flesta bussägarna var så kallade enbilsåkare, d.v.s. de ägde en buss och var 
både ägare och chaufför, det som ibland kallas levebrödsföretag. Många chauf
förer kom också att räknas som rena institutioner för de byar de regelbundet 
passerade under många, många år. Exempelvis när någon talade om att de skul
le åka med en viss busstur eller göra någon beställning talade man oftare om att 
vi ska åka med n Jokke (Johan Karlsson) och inte vi åker med Karlssons 
Trafik, eventuellt sa man att vi åker med Myrhedsbussen.305 De regelbundna 
varutransporterna till landsbygdens affärer i kombination med de omvända 
transporterna av t.ex. mjölk från bönderna till mejeriet stärkte landsbygdens 
utveckling och alla ärenden som chaufförerna gjorde minskade det emotionella 
avståndet mellan landsbygden och tätorterna. Busstrafikens produkter kan ock
så illustreras på det sätt som sker i diagram 15. 

Samverkan mellan företagare och arbetare var ett viktigt drag i utvecklings
blocket busstrafiken och förhållandet mellan arbetsgivare och chaufför i ett 
bussföretag är rätt unik då produktionsmedlet - bussen - ställs helt till chauffö
rens förfogande och denne utan arbetsledares närvaro ensam sköter hela pro

305 konc. 105 
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cessen. Det innebar ett stort mått av ansvar men också av frihet att vara chauf
för i linjetrafik, och chauffören skulle ha förmåga att klara alla situationer. En 
chaufför skulle klara av att köra, lasta och utföra de olika serviceuppdrag som 
lämnades till honom. Men chauffören var även driftsansvarig för fordonet un
der hela arbetsdagen så om ett däck exploderade, vilket var vanligt fram till 
1940-talet, så skulle han även klara att skifta däck vid vägkanten och under 
"gengastiden" skulle chauffören ha kunskap och förmåga att sköta alla under
hållsmoment på gengasaggregatet. 

Diagram 15. Busstrafikens produkter 

Arbetsresor 

Företagarna bildade också tidigt nätverk där de samarbetade för att förbättra 
branschens villkor. Det första försöket gjordes 1927 då Edvard Sjöström, Bur
träsk tog initiativ till att bilda Västerbottens Läns Linjetrafikförening men den 
föreningen blev inte tillräckligt samlande för länet och blev inte den klara re
missinstans som landshövding Ringstrand önskat. Så 1932 gjordes ett nytt för
sök, på initiativ av landshövding Gustav Rosén, då Västerbottens läns omni-
bussägareförening bildades. Den föreningen har därefter varit bussägarnas 
språkrör utåt mot myndigheterna och inom den har de interna branschfrågorna 
behandlats. 

Genom de många initiativrika personernas förmåga att starta busstrafik från de 
mest avlägsna byarna och skapa en lönsam verksamhet genom att kombinera 
inkomster från person,- gods- och tjänsteförsäljning kunde de bygga upp före
tag som växte och utvecklades genom tillkomsten av fler dagliga turer vilket så 
småningom skapade förutsättningar för senare tiders arbets- och skolresor och 
ändrade livsmönstret. 

Busstrafikens 
produkter 

Resefrihet Godstransporter 

Servicetransporter 

En verksamhet som indirekt tillhör busstrafikutvecklingen i länet var postver
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kets diligenstrafik i Västerbotten som startade som ett organ för posttransporter 
men genom regeringsbeslut blev en fristående linjetrafikrörelse, lydande under 
andra lagar än vanlig linjetrafik. Diligentrafiken startades av postverkets gene
raldirektör Julius Juhlin och fungerade under lång tid som ett franchising-
företag. Diligenstrafiken fungerade utåt som ett vanligt bussföretag men var 
hela avhandlingsperioden en del av postverkets direkta transportrörelse och 
rörelseunderskott doldes i postens portokostnader. 

Nya branscher och serviceföretag skapades inom bilismen och busstrafiken och 
det var en gyllene tid för innovationer. Nya situationer i samhällsstrukturen 
krävde nya lagar och organisationer. Organisationer som KAK blev både på-
tryckare och skapare av nya funktioner i samhället som t.ex. vägmärken. Den 
nya automobiltrafiken krävde samhällsingripanden varför institutionella organ 
tillskapades som bilregisterhållning, bilbesiktningsmän och statspolisen som 
fick ansvaret för trafiksäkerheten i landet och länet. 

Busstrafikutvecklingen i Norge hade många likheter med utvecklingen i Sve
rige och Västerbotten. Den första lagen om automobiltrafik trädde i kraft 1907 
i Sverige men Norge hade fatt sin första lag 1899. Den generella utvecklingen 
var likartad med dåliga vägar och primitiva fordon och initialproblem genom 
konkurrensen med hästarna om tillgång till vägar, men den norska busstrafiken 
hade även konkurrens av sjöfarten som inte var belastad av vägkostnader. 
Busstrafiken i Norge fick sin tidiga start bl.a. genom de många turister från 
England som kom sommartid och som redan var vana vid biltransporter och 
föredrog bilen framför hästen. En avvikelse i utvecklingsmönstret var att i 
Norge gick samhället tidigt in och blev ägare eller delägare i krisdrabbad trafik 
men det var även i Norge de privata företagarna som var initiativtagare och ut
vecklade busstrafiken. 

Sammanfattningsvis vill jag peka på att efter första världskriget ökade köpkraf
ten och marknadsekonomin fick sitt genombrott i det glest befolkade länet. En 
innovation som kraftigt bidrog till detta var bilismen och den regelbundna 
busstrafiken som genom sin flexibilitet kunde etableras ute i de längst bort be
lägna byarna. Genom ett samspel mellan de privata initiativtagarna och myn
digheterna skapades ett regelverk som gjorde det möjligt att introducera den 
nya innovationen på ett smidigt sätt och effektivisera person- och 
godstransporterna. Tack vare de många privata initiativtagarna runt om i länet 
som satsade kapital och arbetskraft i busstrafiken påskyndades vägförbättring-
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ar och utvecklingen av infrastrukturen. Bussägarna etablerade nya transport-
och servicenät som knöt ihop länets alla delar och gjorde hela befolkningen 
delaktig av den moderniseringsprocess som gick över landet vid denna tid. 

Utvecklingen var snabb och många prövade sin lycka som företagare under 
1920-30 talen då ett stort antal busslinjer etablerades. Systemet var flexibelt till 
skillnad från järnvägarna som med sina stora anläggningskostnader, byggdes 
mer eller mindre på spekulation och dimensionerades för långt större efterfrå
gan än vad som sedan fanns. Därför var busstrafiken både privat- och sam
hällsekonomiskt billigt samtidigt som den gav utrymme för privata initiativ och 
företagaranda. 
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VIKTIGA BEGREPP I TRAFIKEN 
Axeltryck 
Beställnings
trafik 
Biltrafik-
nämnden 

Busstrafik 

Chassi 
Gengas 

Det tryck som vilar på en hjulaxel på fordonet. 
Yrkesmässig trafik där bestämmanderätten tillkommer viss trafi
kant eller vissa trafikanter gemensamt. 
Statens biltrafiknämnd, myndighet som handlägger ärenden 
beträffande den yrkesmässiga biltrafiken. Nämnden består av sju 
ledamöter som sorterar under kommunikationsdepartementet. 
I denna avhandling används begreppet som ett samlingsnamn för 
den linjebundna persontrafiken utförd med buss, personbil eller 
kombinationsfordon. 
Bärande konstruktion, underrede på bil och buss. 
Generatorgas, brännbar gas framställd av ved, kol eller briketter i 
en gasgenerator. Den består av 20-30% koloxid, 10-20% väte, 
resten kväve. Värmevärdet är 800-1400 kcal/kbm. Används som 
bränsle i industriugnar, bl.a. masugnar. Fungerade under andra 
världskriget som ersättningsbränsle till bilmotorer. 

Gengasmotor Fordonsmotor, vanligen förgasarmotor, som ändrats för drift med 
gengas. Gengasen fordrar högt kompressionsförhållande, Manda
re i stället för förgasare, regleringsspjäll samt gnisttändning. 
Gengasmotorer användes i Sverige särskilt under andra världs
kriget. 
Kombinationsfordon för ett fatal passagerare och större mängd 
gods. t.ex. 10 passagerare och 10 ton gods. Vanlig landsbygds
buss tog 30-50 passagerare plus 300-1000 kg gods. 
En bils överrede. 
Tillstånd som ges av regering el annan myndighet att driva viss 
verksamhet. Koncessionsnummer hos Länsstyrelsen. 
Trafik där den koncessionerade vägsträckan till minst 4/5 av sin 
längd är belägen utom stadsplanelagt område. 
Med linjetrafik förstås enl. 4§ YTF 1940:10 yrkesmässig trafik 
för regelbunden befordran av passagerare eller gods å viss 
vägsträcka eller mellan vissa orter under sådana omständigheter 
att bestämmanderätt i fråga om automobilens utnyttjande icke 
tillkommer viss trafikant eller vissa trafikanter gemensamt. Yr
kesmässig trafik som icke är att hänföra till linjetrafik benämnes 
Beställningstrafik. 

Halvbuss 

Kaross 
Koncession 

Landsbygds
trafik 
Linjetrafik 
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Länstrafik Användes tidigare för att beteckna ej linjebunden yrkesmässig 
trafik i hela länet, d.v.s. beställningstrafik och motsvaras i dag 
av begreppet taxi. Ej att förväxla med länstrafikreformens före
tag (bolag) som går under namnet Länstrafiken. Proposition 
1978/79:92 
Den ort som utgör målet för en koncessionerad linje. 
Växellåda med så kallad norrlandsväxel eller kardanväxel inne
bar att antalet växlar fördubblades. D.v.s. en 5-växlad växellåda 
fick 2x5 växlar, över- och underväxel. Denna växellåda tillver
kades enbart av Volvo. 
Transportarbetet för att transportera en person en km. En buss 
som kör 15 km med 10 passagerare utför t.ex. 150 personkm. På 
motsvarande sätt är en godstonkm = transportarbetet för att 
frakta ett ton en km. 

Startort Den ort från vilken en linje har sitt utgångsläge och i de flesta fall 
där också fordonet finns stationerat. 

Transport Förflyttning av personer och varor. 
Vagnkm Det antal km som åtgår för att köra viss angiven vägsträcka. 
Yrkesmässig Yrkesmässig trafik är trafik som utföres i vinstsyfte men ej hän-
traflk föres till linje- eller lokaltrafik. 
YTF Yrkestrafikförordningen. 

Målort 
Norrlands
växel 

Personkm 
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VARAKTIGHETSFORMER 
Då avhandlingen inriktar sig på landsbygdstrafikens utveckling anges nedan de 
varaktighetsformer som gäller landsbygden. 
Koncessionstillstånden hade olika tidsmässig längd beroende på om trafiken 
var av säsongsnatur, gällde under vissa förutsättningar eller för hela året. Här 
ser man tydligt hur vägarnas beskaffenhet och den tekniska utrustningen hade 
avgörande betydelse för trafikens genomförande. Fordon kunde inte framföras 
vintertid om vägen inte var nöjaktigt plogad eller om tjällossningsskadorna 
gjorde vägen oframkomlig. 

Sven Godlund har gjort följande uppställning över tillståndens tidsmässiga var
aktighet. 
"1. Trafik bedriven under hela året, helårstrafik. 
2. Trafik bedriven endast under en del eller flera delar av året, säsongstrafik, 

vilken kan uppdelas sålunda: 
a. Under sommartid såsom turist- och badresetrafik o.dyl., vanligen tiden omkr. 
10/6-31/8 
b. Under sommartid plus vintersporttider, eller andra tidrymder med turist- el
ler dylikt rekreationsbetonat transportbehov, vanligen 10/6-31/8 samt vid jul
tid och påsktid och ev. någon eller några ytterligare period(er) under vintern 
och våren. 
c. Under de tider av året snömängden eller tjällossningen ej hindrar reguljär 
biltrafik. Denna form är numera synnerligen ovanlig men var under 1910- och 
1920-talen av stor omfattning, särskilt i Norrlandslänen. 
d. Under de tider skolundervisningen pågår, vanligen omkr. 1/9 - 9/6 ev. med 
uppehåll för jul- och påskferier etc. 
e. Under tid då färd med motorcykel eller cykel eller till fots av väderleksskäl 
undvikes, vanligen omkr. 1/10-30/4, vilken trafikform särskilt förekommer 
ifråga om arbetartransporter på relativt korta avstånd. Av liknande slag äro 
vissa bioturer m.m. 
f. Under tid is på sjöar eller floder gör linjetrafik med bil härpå möjlig. Denna 
form har varit av viss betydelse i de nordligaste, väglösa eller -fattiga delarna 
av landet (särskilt BD-län) men är nu, sedan vägar framdragits av helt ringa 
betydelse."306 

306 Godlund (1954) sid 30-31 
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