
~"c
?

.',' 00< •

i,' '~~.
.~.



Trafikaktiebolaget

JONKOPINO -- 0 RANNA-OO ESHOO



T rafikaktiebolaget
JONKOPINO-ORANNA

-ODESHOO

EN ATERBLICK V1D BOLAOETS
AVVECKLINO 1 JULI 1955



GRANNA BOKTRYCKERI
GRANNA 1955



V id Trafikaktiebolaget Jonkoping-Granna-Odeshogs avveekling genom atl

dess verksamhet fran den 1 juli 1955 overHites till Statens Jarnvagar, har det

synts styrelsen pa sin plats att till tryeket befordra en kort aterbliek pa

bolagets arbete oeh busstrafikens utveekling inom dess ramarken under de nara
35 ar, som forflutit sedan den forsta automobilomnibussen insattes i trafik

inom dessa bygder.

En utforlig historik over verksamheten publieerades i samband med bolagets

25-arsjubileum 1945, oeh darfor har det inte ansetts nodvandigt att nu ater-

upprepa i denna lamnade uppgifter. Styrelsen har i stallet stannat for att i

storsta korthet teekna konturerna av bolagets utveekling samt lamna en del

siffror oeh andra uppgifter som kan bidraga till bilden av trafikens omfattning.

Ett storre utrymme har lamnats at handelserna kring busstrafikens forsta

framtradande i grannabygden under 1920-talet, da detta utgor ett kultur-

historiskt betydelsefullt skede i en bygds stravan att vinna battre forbindelser

med omvarlden.

Skriften har pa styrelsens uppdrag redigerats av dess ordforande fabrikor

A. E. Bolling oeh styrelsesuppleanten redaktor Tage Grennfelt.



Styrelsen har ocksa genom denna skrift velat bringa ett varmt tack till

alIa, som under gangna ar givit sitt stOd at bolaget och dess verksamhet. Detta

tack riktas i forsta hand till den kunniga, plikttrogna och ambitiosa personal,

som bolaget haft formanen ha i sin tjanst och vars insats varit av storsta

betydelse.
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N ar direktor Gunnar Lyden avled den 19 september 1953 forlorade inte
bara Trafikaktiebolaget Jonkoping-Granna-Odeshog sin skicklige ledare och
osviklige chef, utan hela den svenska busstrafiken en av sina framsta organisa-
torer och talesman.

I Gunnar LydE'ms livsgarning har annu en gfmg aterupprepats berattelsen
om smalanningen, som fran det enkla foraldrahemmet pa vagen ut i livet
i'fledforde energi, malmedvetenhet och begavning, men dartill ocksa formagan
och viljan att utnyttja dessa gavor pa ett fruktbringande satt, sa att han
inte bara vann personlig framgang utan aven gjorde en betydelsefull sam-
hallsinsa ts.

Gunnar Lyden var fodd i Skarstad den 12 oktober 1895. Som 19-aring fick
han anstallning hos firma Horndahls Bageri i Jonkoping som expedito~' och
dar fann Lyden och hans chef Folke Hornda'hl snart en levande intresse-
gemenskap i vetgirighet och entusiasm for den nu framtrangande motorismen.
Ar 1919 inkopte Horndahl en Ford-lastbil, vilken forsags med langsgaende
sittsoffor, och gjorde Lyden till stadens forste "busschauffor" for pers~n-



befordran. Foljande ar inkoptes en ny bil, som forsags med en hel kaross, oeh
diirmed var Lydens uppgift som bussman given. 1921 startade han den forsta
reguljara busstrafiken inom Jonkoping mellan Klaffbron oeh Bymarken oeh
lade darmed den forsta grunden till det miljonforetag, som sedan skulle bli
hans stora livsintresse oeh ett livsverk av bestaende varde.

Lyden startade senare lokala busslinjer till Stromsholm oeh Juneholm samt
landslinjer till Bankeryd oeh Tidaholm, vilka efterhand overlats i andra
hander. 1925 knots han som delagare oeh snart nog som ensam iigare till
busslinjen Jonkoping-Granna, vilken under hans ledning utveeklades till
betydande omfattning. Nar detta foretag 1935 sammanfordes med AB Vatter-
strandens Biltrafik oeh Trafikaktiebolaget Jonkoping-Granna-bdeshog bil-
dades blev Lyden det vidgade foretagets verksamme oeh driftige ehef 'lorn
genom en helgjuten kraftinsats satte sin personliga stampel pa verksamheten
oeh utveeklingen.

Lyden hade en vid bliek for busstrafikens expansionsmojligheter men oeksa
for nodvandigheten av sammanhallning oeh konsolidering inom bransehen.
Detta gjorde att han stallde sig i spetsen for Sma lands Omnibussagareforening
sasom ordforande under 27 ar oeh agnade stort intresse at Sveriges Omnibuss-
agareforbund, dar han blev viee ordforande. Ofta patog han sig uppgiften
sasom den samlade busstrafikens talesman 'bade infor myndigheter oeh vid
avtalsforhandlingar, stadse tillvinnande sig respekt oeh aktning for sin kun-
nighet oeh tankeskarpa.

Utmarkande drag for Gunnar Lyden var hans skarpa intellekt, hans klarsyn
oeh oppna bliek for framtiden. Han var skieklig organisator oeh framstaende
affarsman. Somarbetsledare var han fordrande men han stallde stadse mfmg-
dubbeIt storre krav pa sig sjalv. Han agde samtidigt formaga att entusiasmera
sin a medarbetare, var man om deras trivsel oeh ville hos dem skapa fram
arbetsgladje.

Fastan stel oeh karv pa ytan sag Gunnar Lyden garna langre an de ilesta
oeh intresserade sig for manniskorna han motte i sin garning. Detta resuIterade
i en varm omsorg om de anstiUIda, men oeksa i ett givmilt sinnelag da han
motte behovande oeh nodstallda. Livet igenom var han varmt fiistad vid den
bygd, dar han viixt upp, oeh i hans garning som ledare for det stora trafik-
foretaget lyste ofta igenom en stravan att som en bygdens son tjana hembygden
oeh dess befolkning.



1919 beslutade Griinna stadsfullmiiktige pa forslag av borgmastare G.
Collander uppdraga at sitt kommunikationsutskott att undersoka
mojligheterna for astadkommande av reguljar trafikforbinctelse
Granna-Brotjemark medels automobilomnibuss. Forslaget resulte-
rade i beslut av stadsfullmaktige i november 1920 att inkopa en
automobil for 12.000 kr. for oppnande av trafik i stadens egen regi,
ett beslut som dock aldrig blev realiserat.

1920 i december utfardades stiftelseurkund for Aktiebolaget Viitterstran-
dens Biltrafik med iindamal att bedriva regelbunden automobil-
trafik mellan Odeshog och Brotjemark. Bolaget fick ett aktiekapital
pa 35.600 kr., varav Granna stad tecknade 12.000 kr.

1921 den 1 oktober oppnade Vatterstrandens Biltrafik busslinjen Granr..a
-Odeshog och den 10 december samma ar linjen Granna-Brotje-
mark. Samma ar startade Gunnar Lyden sin forsta reguljara buss-
h afik mellan Klaffbron och Bymarken inom Jonkopings stad.

1922 pa varen oppnade Axel Gustafsson, Jonkoping, direkt busslinje
Jonkoping-Griinna. Samma ar erholl Ernst Jernell. Huskvarna,
tillstand att trafikera samma linje. Gustafsson overliit efter ett ar
sin trafik till Gideon Furu, Jonkoping.

1925 overtog Gunnar Lyden och Theodor Johansson, Jonkoping, den av
Furu bedrivna trafiken, vilken kort darefter odelat overgick till
Lyden.



1927 flyttade Vatterstrandens Biltrafik sodra andstationen for sin trafik
frfm Brotjemark till Lyckasgihd.

1928 overtog Gunnar Lyden den av Ernst Jernell bedrivna trafiken
Jonkoping-Granna, varigenom direktlinjen mellan de bada 5ta-
derna helt kom under Lydens ledning.

1930 erholl Gunnar Lyden tillstand till linjetrafik pa foljande anslut ••nde
strackor: Kullen-S tackerydsvagen-Skarstads kyr ka-Sv ang~n
samt blmstadsv agen-Gunneryd-blmstadsv agen.

1933 tillkom linjestrackningen blmstadsvagen-Alboga-Ingeryd-Brot-
jemark, vilken linje indrogs 1940.

1935 den 1 september nedlades trafiken a jarnvagslinjen Jonkoping-
Gripenberg, vilket foranledde Vatterstrandens Biltrafik att begara
utstrackning av sin linje fran Lyckasgard till Jonkoping. Efter pi\.
lansstyrelsens initiativ forda forhandlingar traffades den 9 augusti
avtal mellan Vatterstrandens Biltrafk och Gunnar Lyden om sam-
manslagning av deras bada foretag. Aktiebolagets namn andrades
till Trafikaktiebolaget Jonkoping-Granna-bdeshog och aktie-
kapitalet okades till 90.000 kr. genom att Lyden tecknade aktier med
54.400 kr., motsvarande uppskattade vardet av hans trafikforetag.
Sammanslagningen tradde i kraft den 1 september.

1936 oppnades linjen Gisebo-Bosgard a gamla jarnvagsbanken, vilken
linje anslots till tidigare trafik vaster om Landsjon Edeskvarna-
Lyckas.

1938 forvarvade J.G.O. tillstand att likaledes a gamla jarnvagsbanken
oppna linjetrafik blmstadsvagen-Bunn-Fornas.



1943 overtog J.G.O. busstrafiken a strackorna Jonkoping-Tranas,
Jonkoping-Lekeryd-Ryd och Haurida-Bunn. Redan 1922 hade
Albin Plym oppnat trafik Jonkoping-Svarttorp, vilken aret dar-
efter utokades till Jonkoping-Tranas. Trafiken overtogs 1930 av
firma Lyden och Ljungqvist samtidigt som trafiktillstand utverka-
des for de bada andra linjerna. Linjen Haurida-Bunn nedlades
efter nagra ar.

1944 inrattades fast busstation i Granna i den av bolaget foregaende ar
inkopta fastigheten Postiljonen 2.



Fordon Resande Gods

1921 I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.948 493 kolli

1925 ") .......................... 3 21.530 240.000 kg

1934 ") .......................... 6 36.635 310.500 kg

1936 .......................... 14 166.770 845.265 kg

1!l39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 185.299 939.183 kg

1940 .......................... 16 167.452 1.053.850 kg

1943 ") .......................... 23 220.337 1.236.383 kg

1944 .......................... 22 338.554 1.490.090 kg

1949 .......................... 25 440.355 1.815.000 kg

1954 .......................... 26 452.841 1.642.000 kg

389.850

516.412

730.000

760.000

1) Vii.tterstrandens Biltrafik 1 okt.-31 dee.
") Avser endast direktlinjen Jonkoping-Grii.nna, uppgifter betrii.ffande Vii.tter-

strandens Bil trafik saknas.

") Innefattar Tranas-linjen fran 1 okt. 1943.



Antal resande:
med enkla eller returbiljetter .
med parti-, mi'mads- och· terminsbiljetter .
i samtrafik med S.J. . .
rekvisitions- och abonnemangresande .

290.231
1-13.473

7.766
11.372

Godstrafiken
enligt fraktmarken 75.556 kollin med beraknad

genomsnittsvikt av 14 kg eller cirka kg .
enligt egna fraktkreditlistor .
enligt fraktkreditlistor fri'm S.J. . .
1ransporter for postverket cirka .

Summa kg

1.057.784

64.042
325.442

195.000

1.642.268

Befordrade tidningsexemplar .
Inkasserade efterkrav: i egen rorelse .

i samtrafik med S.J .

743.507
43.201: -

137.810: -

Bolagets hela linjenat 223,5 km.
Korda vagnkilometer under aret 760.009 km.
Antal fordon 26.
I bolagets tjanst anstallda 36.

Trafikinkomster .
Utbetalade loner och arvoden .
Kostnad for drivmedel .
Bussar och material .
Garage och lokaler .
Fordonsforsakringar och skatter .
Nettovinst . .
Bolagets understodsstiftelse, behallning 31 december .

852.652: .-
378.480: -

95.642: -

164.502: -
24.309: -
79.350: .-
29.346: .-

239.853: -



Styrelsen samlad den 9 jllni 1955.
Fr. v. direkt6r john Roman, trajikchej Eric johnsson, verkst. dir. jru Greta Lyden,
ordj. jabrikor A. E. Bolling och kamrer Gerhard Allglliin.



Verkstlillande direktOr.

Jiirnhandlare C. J. Roman 1921-1931.
Jiirnhandlare John Roman 1931-1935.
Direktor Gunnar Lyden (1925-) 1935-1953
Fru Greta Lyden 1953-1955.

Ordfijrande vid bolagsstlimmor.

Folkskolliirare Gust. Kellner 1921-1949.
Fabrikor A. E. Bolling 1950-1955.

Ordforande i styrelsen.

Fabrikor A. E. Bolling 1921-1955.

Styrelseledamoter.

Fabrikor A. E. Bolling 1921-1955.
Jiirnhandlare C. J. Roman 1921-1931.
Ingenjor W. Graneli 1921-1924.
Godsiigare Oscar Andersson 1921-1937.
DirektOr Henning Ekman 1921-1925.
Trafikchef C. Ryden 1925-1953.
Jiirnhandlare John Roman 1931-1955.
Trafikchef Ivar Johansson 1934-1935.
Direktor Gunnar Lyden 1935-1953.
Jiirnhandlare Emil Johnnsson 1937-1944.
Trafikchef Eric Johnsson 1944-1955.
Lantbrukskamrer Gerhard Allgulin 1953-1955.
Fru Greta Lyden 1954-1955.



Styrelsesuppleanter.

Trafikchef P. Kock 1921-1922.
Trafikchef G. Holmquist 1921-1922.
Redaktor Sten Soderling 1921-1929.
Trafikchef 1. Andersson 1923-1924.
Trafikchef C. Ryden 1923-1924.
Trafikchef J. E. Fagerberg 1925-1930.
Kopman Lars Sjunnesson 1925-1929.
Jarnhandlare Emil Johansson 1930-1936.
Jarnhandlare John Roman 1930.
Bankdirektor Simon EklOf 1931-1933.
Trafikchef Ivar Johansson 1931-1933.
Trafikchef Carl Karlsson 1934-1937.
Redaktor Tage Grennfelt 1936-] 955.
Advokat Eric Orrenius 1937-1955.
Trafikchef Eric Johnsson 1938-1943.
Landsfiskal Eric Holmstedt 1944-1952.
Kopman Carl A. Gustafsson 1953-1955.

Apotekare O. Alvin 1921-1923.
Folkskollarare Gust. Kellner 1921-1949.
Bankdirektor G. Aronsson 1924-1930.
Folkskollarare Carl Hjortsberg 1931-1933.
Bankdirektol' Simon EklOf 1934-1955.
Bankdirektor Axel Ekerstam 1950-1955.

Revisorssuppleanter.

Landsfiskal Eric Holmstedt 1921-1934.
Landsfiskal Gust. Engstrom 1921-1927.
BankdirektOr Simon Eklof 1928-1930.
Bankdirektor C. A. Svenson 1931-1934.
Bankkamrer Axel Ekerstam 1935-1949.
Bankkamrer Sven Johansson 1935-1937.
Kopman Lennart Norstedt 1938-1955.
DirektOr Henrik Soderstrom 1950-1955.





Medaljorer vid jUbileel 1945.
Sittandc: Einar Ha!slrom, Gusla! Borg, David Johansson.
Sldende: Torslen Nyberg, Gerhard Lyden, Ernst Lyden, Erik Carlsson.



Den narmaste kontakten mellan trafikbolaget oeh dess trafikanter uppe-
balles av naturnodvandighet av ehaufforer oeh ovrig personal. Foretaget har
under alla ar haft gladjen att ha en yrkesskieklig, plikttrogen oeh intresserad
personal, som varit man om bolagets basta men samtidigt sokt pa alla siHt
WIse att trafiken flutit jamnt oeh sakert samt att trafikanternas berattigade
onskemal blivit uppfyllda. Ett flertal av personalen har blivit trotianare i
bolagets tjanst oeh aro varda sarskild erkansla oeh taek for sina betydelsefulla
insatser.

Foljande personer har mer an 15 ar varit i trafikbolagets tjanst:

Trafikforestandare aile Boiardt.

Chauffor Gustav Borg.

Chauffor Gunnar Carlsson.

Chauffor Lennart Carlsson.

Chauffor Erik Carlsson.
Chauffor K. G. Eriksson (t 1940).

Busstationsforestandare Einar Hafstrom.

Chauffor David Johansson.

Chauffor Ingemar Johansson.

Chauffor Knut Johansson.

Kontrollor Gerhard Lyden (t 1947).

Chauffor Ernst Lyden.
Expeditionsforestandare Torsten Nyberg (t 1955).

Kontorist Ottilia Pettersson.

Chauffor Erik Sandberg.

Chauffor Olof Sjokvist.
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Ej storhet du vunna, du Braheska stad,
din glans skymtar fram bakom fjiillen.
Du niistan den minsta i stiidernas rad,
kanhiinda du blomstrar mot kviillen.
Da rullande vagnar pd jiirnviig du far
och angvisslan hares i Griinna,
niir taget det kommer och angbaten gar
da far du diU tackoffer branna.
Var hiilsad du lyckliga Granna.

Denna strof, skriven for 80 ar
sedan av den gamle hantverksmasta-
ren A. F. Hellstrom under rubrikl'!1
"Varmorgon pa Grannaberget", ma
sta som ett uttryck for grannabornas
stravan och forhoppningar att genom
moderna trafikmedel knytas fast'l.re
till omlandet och darigenom erhalJa
okade mojligheter for bygdens ut-
veckling.

Angvisslan fran 10k har latit vanta
pa sig, och idag ar det val i stallet
bilmotorernas melodi och signalhor-
nens toner som satt sin pragel pa
bygden och blivit uttryck for dessa
framtidsvyer. Men innan man kom
sa langt fordes en energisk kamp
under flera artionden av energiska
man med oppen framtidsblick, en
kamp som mangen gang blev resul-

tatlos darfor att staden var liten och
bygdens resurser begransade.

Innan riksdagen hade fattat sitt
beslut om byggande av Sodra stam-
banan diskuterades livligt ett for"Jag
om att lata den passera dessa trakler,
men markligt nog var det en byg··
dens egen talesman som medverkade
till att detta forslag skrinlades. Sta-
dens egen riksdagsman, J. G. Gran-
lund, bedrev har en betydande vagn-
fabrik och infor jarnvagsplanerna
misstankte han, att efterfragan pa
hans vagnar skulle minska darest
transportvagen for lantmannens pro-
dukter genom jarnvagen skulle fbr-
kortas. Han etablerade darfor sam-
arbete med Nassjo-riksdagsmannen
Peter Jonsson i Traslanda och stodde
dennes stravan att fa jarnvagen over
Nassjo, vilket som bekant lyckades.

Som ett kuriosum kan namnas, att
nar tagtiderna for Vastra stambanan
Goteborg-Stockholm 1863 annonse-
rades i Granna Tidning, angavs ti-
derna dar efter Goteborgs horisont.
Samtidigt angavs dock tidsskillna-
den mellan ett flertal stadcrs tids-
angivelser. Goteborgs tid skilde sig
saIunda med 24 minuter fran Stock-



holms tid, 8 minuter fdm Jonkopings
tid och - 10 minuter fran Granna
tid.

fOR JA.MNT 50 AR SEDAN val'
ett nytt jarnvagsprojekt aktuellt i

vara bygder, namligen en strack-
ning Odeshog-Granna-Rottle. Den
17 februari 1905 halls i Odeshog ett
sammantrade som ansags vara av
stor betydelse och utmynnade i enig-
het om onskvardheten att fa icke
blott den namnda strackan till stand
utan att aven taga steget fullt ut och
astadkomma forbindelse vid lamplig
punkt, forslagsvis Brotjemark, rYJed
den vid denna tid tamligen nya jarn-
vagen Jonkoping-Gripenberg.

Jarnvagsstrackan Odeshog-Rottle
val' redan kostnadsberaknad till 1,3
milj. kr. Stationen i Granna skulle
1. ex. kosta 25.000 kr.. fordelade pa
stationshus, godsmagasin, ekonomi-
hus, plattform, brunn och hemlighus,
det sistnamnda for 500 kr. Jarnvtigen
skulle ga uppe pa bergshojden i
huvudsaklig linje med gamla lands-
vagen Odeshog-Granna. Inom Gran-
na stad hade man tankt sig att fram-
draga jarnvagen pa forgardarna ut-
med Brahegatan for att undvika
marklosen.

Hela projektet rann dock ut i san-
den, trots att en affarsman i Granna
lovade att inte bara teckna aktier i
foretaget utan ocksa dessutom till
styrelsen betala 3.000 kr. da han fick
hora den forsta jarnvagssignalen
fran Grannas bordiga falt.

NAGRA AR SENARE diskuterades
en transitobana fran Halsing-

borg over Boras, Jonkoping, Granna,
Mjolby och Norrkoping for att sa-
medels forbinda Vasterhavet och Os-
tersjon. Aktieteckningen gick emel-
lertid daligt och sarskilt kommuner-

na i Ostergotland val' ganska ljum-
ma, ganska forklarligt da man dar re-
dan hade jarnvag Odeshog-Vadsi;c-
na-Linkoping och senare fick en
forbindelse Mjolby-Hasthoin12i1.

1917-1918 diskuterades fOr sista
gang en pa allvar jarnvagsfragan i
Granna stadsfullmaktige. Da had;::
framkommit ett forslag om jcirn-
vagsbygge Boras-Jonkoping-Som-
men, vilket stallde Granna i skym-
undan. Harville man dock inte ge
t.appt och nar stadsingenjor Hj. Carls-
son i Strangnas erbjod sig att for en
kostnad av 600 kr. verkstalla under-
sokning av en anslutande linje
Brotjemark - Granna - Uppgral1na
togs detta forslag upp i stadsfull-
maktige. Efter en motion av A. E.
Bolling beslutade stadsfullmaktigc
ansla 500 kr. for utredningen
- att utbetalas forst sedan kon-
ce~sionen beviljats pa jarnvagen
Boras-Sommen och salunda forut-
sattning fanns for anslutningsbana
till Granna. I maj 1918 forelag ut-
redningen om strack an Brotjemark
-Uppgranna klar och st::l.dsfullmak-·
tige beslutade betala densamma,
trots att den stipulerande foruts8tt-
ningen icke val' for handen.

EFTER FORSTA varldskrigets slut
borjade biltrafiken utvecklas och

pa sina hall insatte man storre vag-
nar, s. k. bilomnibussar. i regu!jar
trafik, bI. a. i huvudstaden. Borg-
mastare Gustaf Collander. som allt
sedan han kom till Granna 1912
kraftigt arbetat for framjande av
stadens trafikforhallanden. hade ogo-
nen oppna for detta nya trafikmedel
och hasten 1919 foreslog han att
stadsfullmaktige skulle uppdraga at
sitt kommunikationsutskott, 30m
dittills helt varit inriktat pa jarn-
vagsprojekt, att undersoka mojlig-
heterna for astadkommande av en



reguljar trafikforbindelse Granna-
Brotjemark, eventuellt Odeshog,
med omnibuss.

IMAJ 1920 val' kommunikationsut-
skottet fardigt med sin utredning

oeh denna giek helt i positiv rikt-
ning. Utskottet foreslog siHunda, att
staden skulle inkopa en kombinerad
post-, passagerare- oeh lastbil av
market Chevrolet for en kostnad av
12.000 kr. oeh insatta denna i daglig
irafik mellan Granna oeh Brotje-
marks jarnvagsstation med tva dub-
belturer pI' dag. Utskottet framholl,
att for en bilforbindelses ordnande
maste staden trada emellan bade i
ena oeh andra avseendet oeh :1011
fore, aii samhallet pa samma gang
det harutinnan fullgor en plikt mot
sina medlemmar, den ieke atager ~ig
nagot som overs tiger dess ekonomis-
ka barkraft. Utskottet framlade ock-
sa en driftskalkyl, som visade ait
foretaget borde kunna bli ekono-
miskt lon<:ncle. Kalkylen upptog fol-
jande siffror pr dag raknat:

Dig-ifter:
En ehauffor .
15 1 b2nsin a 90 are .
Gummislitning .
Reparation .
Olia .
Garage oeh expedition ..
Ranta: 6 0/0 a 12.000 ....
Amortering under sju ar
Bilskatt .
Forsakringspremier

10: --
13: :)0
4:-
1:-
1:-
1:-
1:95
4: 70
0:75
0: 50

38:40

Inkomster:
Avgift for postbefordran .. 10:-
Fern resande a 4 kr 20:-
500 kg gods a 2 kr 10:-

Kronor 40: -

Kommunikationsutskottets forslag
mottogs inte med nagon storre en-

tusiasm oeh innan biltrafikprojektet
blev realisera t skulle dess utform-
ning bli avsevart forandrad. Det val'
oeksa skilda in tressen oeh uppfa tt-
ningar som gjorde sig gallande oeh
som man mer eller mindre maste ta
hansyn till. Dratselkammaren ansag
1. ex. att staden hade iamforelsevis
gada fmgb,ltsforbindelser med Jon-
koping, varfor behovet av den nya
trafiken val' mindre irangande En
annan grupp med A. E. Bolling som
framste talesman ansag att stadens
irafikfraga ieke lostes enbart med
en bussforbindelse med Brotjemark.
Det val' minst lika viktigt atl er-
halla kontakt norrut till Odeshog,
heIst som battrafiken till Vadste!l3
oeh Hastholmen, som iidigare uppe-
hallits med ett par turer i veekan,
numera upphort. En annan grupp,
som oeksa hade foretrade i dralsel-
kammaren, ansag bolagets bark raft
trcts gjorda berakningar vara 05a-
ker. Man tvivlade oeksa pa mojlig-
heterna att uppehalla busstf3.f!ken
vintertid, oeh upphorde man med
den nuvarande postbefordran med
hastskiuts kunde Granna bli aDnu
mer isolerat an hiiiills.

Stadsfullmaktige aterstallde darfor
arendet till kommunikationsutskoitet
med begaran om utredning dels om
trafik till Odeshog, dels om ordnall-
de av posttransporten vintertid om
busstrafiken maste installas. Nar
arendet aterkom till stadsfullmak1.ige
hade utskottet lyekats anskaffa en
person, som lovat utfora posttrdns-
porten vid sad ana tillfallen med £>n

ersattning av 200 kr. PI' ar plus 15
kr. for varie resa fram oeh ater till
Brotiemark. Huru ofta detta kom-
mer att intraf£a ar givetvis omi:ij-
ligt att pa forhand berakna, men
man maste lagga marke till att man
vid dessa tillfallen inbesparar ieke
obetydliga utgifter for bensin, gum-
mislitning, olia m. m.. skrev utskot-



Daglig biltrafik
Brotjemark-Grenna-O deshog.

__ A_II_a_d_a_g_a_r. ! . Forbindel!!er.

1:;;la t'II'en. Tag fr,uI Odesh'og 8.17, ank. till Lillkoping 11.59,
Fran Chcnna *) G.30 till ~Ijolby 12.40, till Stockholm 0.~, till
'rill Odeshog 7.45 Malmo 0.~ .

.'!:f/./'(/ tl//'el/: '1 T,tg till Od-e-s-I,-o"g-!j-.-".-a-fg-,-.-f-ra-'-'-~IOC~lOlm 8·22,
Fran OdeslJog 9.05 frail ~Ialillo 10~, fran Mjolby .J-.~, fran Lin-
Till Grcnna 1O.~o koping 2.~ (s{"unda alia natt'tg).
--- - - --

.'J:tfje tlt/'ell: 1
Fran Grenna

Till J3rotjemark I____ Tmfiken upptages den 1 NO\'ember 10:21.
.J.:f/e /1/ I'ell:

Frail flrotjemark
Till (: )'l'nna J

-1\ T;'g fr:in Ude,hog- 3 J~, ank lill Llnkop~,g "-I02·
tIll Katrlneholm 11.~ I forbindpise nwd nalt·
toget Sloekhnlm--Gotebnrg oeh Krhttallla,

2" I lill Stockholm I. I!), 1I11 ~lalmo 7.31 i fi\rbin-
3.10 d<'ise mcd [(trjan till S"ssnitz och hela ntlandet .

I "
: T,lg lill Oclesllog :U" argo fritll Lillkopin!; 1:2,41,

:J.IO I' fr'tn Sl~('kholm 8.11.

I
T,tg till Odcshog I.~, 1'1"'" Linkopi1Jg 4.15, fran

1.-1,; ~lo('kholm 8.11, fran ~lalmo 7.4.',.

:;:/e /1//'('1/:

Fr:lll (;relilla.
Til! Odeshog

(i:le /11 I'ell:

Frail OJeshiig:
Jlelgfria Tisd.
oeh Lord.

M'lnd., Onsd.,
Tor~d., Freel. o.
SOlldagar

*) OlJS,! Fors,a tmcn 1.1;.:1") Siin' och J{olgrlagar g,", Lilcn <'nclast om
1'0,,1 fOregaencie dag Let;llgrds till log 8.17 fr,m Odeshog, c1it Lilcn eljest
dcssa dagar afgar fran Gren'Hl kl. 10 f. m.; fn\n Odesh6g alia SOIl- oel:
llelgdagar kI. 12.15 e. Ill.

~ Hesallclc mecl t,tl;: fran Stoekholm 8.~ giims uppmiirksamma
1'" alt tagombyte alla soekenclagar sker i "lljijlu!J yi~ 1"of/elsta. --
~iin- od, Helgdagar t,'gombyte i Link6ping.

() JJ8,! Smirre iI- oc It fraktgods[iirsandelser mottagas i Briiderna
Romans jiirnhandel, Jill' npplysningal' afven lamnas. Tclcfon 17,

~ Bileo stannar vid signal meIlan andstatio-
nerna for upptagande af resande.

Gl'enn~ i Oktober 10:21.
Stypelsen fOrA.-B. Vetterstrandens biltraiik.

Den j6rsta tllrli~tan, l/farbefad av ddvarande byrdassisfenfen, nl/mera trafik-
clzejen Eric jo!lnssoll.



tet. Nagon utstraekning av trafiken
mot bdeshog var utskottet inte in-
tresserat av, utan hade i stallet sokt
att genom befintliga batforetag fa
till stand ba ttrafik till Hastholmen.

Denna gang stallde sig dratsel-
kammaren positiv till utskottets for-
slag oeh med 15 roster mot 3 beslu-
tade stadsfullmaktige den 9 novo 1920
enligt detsamma inkopa en omnibuss
oeh igangsatta trafiken.

Kort forut hade Granna fatt sin
forsta regulj ara bil trafik, genom att
stadens bada trafikbilagare - O. Jo-
hansson oeh Harry Siebke - den 28
okt. med sina trafikbilar oppnat :--e-
guljara turer Granna-Brotjemark
tre dagar i veekan. Avgiften for
straekan var 8 kr. pr person.

oENOM TIDNI~GSPRESSEN ha-
de Mellersta Ostergotlands Jam-

vagar fatt sin uppmarksamhet riktad
pa bussplanerna i Granna oeh brev-
ledes kontaktat C. J. Roman angaen-
de trafikforbindelse mellan Granna
oeh bdeshog. Detta foranledde hrr
Roman oeh Bolling att redan dagen
efter stadsfullmaktigebeslutet in-
bjuda kopman, industriidkare m. f1.
till ett sammantrade for dryftande
av saken. Vid detta var inte yare
sig staden eller jarnvagen represen-
terade, varfor nagot beslut inte
kunde fattas. Tio dagar senare holls
ett nytt sammantrade i narvaro av
bI. a. trafikehef P. Koek oeh jam··
vagskontrollor C. Ryden oeh resul-
tatet av detta blev. att dessa ba.da
hervar jamte hrr Gust. Kellner, Ro-
man oeh Bolling fiek i uppdrag att
fora saken vidare.

Nu borjade det bli oroligt inom
ledningen for Vista-bolaget, som
uppeholl battrafiken Gra'1.na-Jon-
koping, oeh vid extra bol'agsstamma
tog man upp fragan om forsaljning
av en av bolagets angare, Motula

Express e1ier Sodra Vattem. d~ sty'~
relsen ansag det overflodigt "TIed',
tvenne batar sed1an Granna oeh
andra orter gatt i forfattning om
oppnande av automobiltrafik. Gran-
na Tidning fann motiveringen for'
forsaljning ohallbar - under senare
ar hade aldrig mer an en bat varit
insatt i trafik pa Granna. medan dEn
andra gatt pa Hjo. "Fruktan for mor-
dande konkurrens fran biltrafiken:
anse vi vara fullkomligt opake.llad.
For ovrigt bor det ju alldeles patag-'
ligt ligga i Jonkopings intresse att
om ::a behovs stodja trafik a vara
oeh ostgotatrakten. Det yore sanner-
ligen ieke for myeket begart. Oeh
vi kunna ej heller uraktlata fragan:
varfor sku lIe biltrafik norrut vara
farligare for battrafiken an den flera
ganger planerade jarnvagstrafiken".

DEN VID SAMMANTRA.DET 1

Granna den 20 novo tillsatta
kommitten hand lade raskt. Flera
sammantraden halls oeh den 19 dee.
var man fiirdig att utfarda stiftelse-
urkund for "Aktiebolaget Vatter-
strandens Biltrafik" med andamal
att "efter inkop av for andamiHet
Himpliga automobilfordon anordnl'l
regelbunden, yrkesmassig automobil-
trafik mellan Granna stad oeh bdes-
hogs station a Mellersta bstergot-
lands Jarnvagar samt Granna stad
oeh Brotjemarks station a Jonkoping
-Gripenbergs jarnvag".

Farden till kommittens samm:m-
trade i Vadstena skildrar Gdinna
Tidning pa foljande satt: "For gcan-
naborna val' farden av idel angena-
maste slag: med Siebkes goda bi!
en timmes fard till bdeshog, dar-
ifran direkt till Vadstena i en av
vederborande till disposition stalld
bildressin. Pa vag till moteslokalen
en liten oriente ring i det gamla
minnesrika radhuset. Sa samman-





tradet med dess vackra vyer om
trafikledens upptagande och de utta-
lade sympatierna for Granna stad.
Omedelbart darpa under ypperligt
ciceronskap ett visserligen allt for
kort men dock mycket givande be-
sok i den maktiga klosterkyrkan och
sa promenad utefter Vatterstranden
till Hotell Bellevue, dar en fin fin
middag under sardeles uppmarksamt
vardskap intogs och efterfoljdes av
kaffe, stadse med bilfragan som hu-
vudsakligt samtalsamne. Och hem-
farden med ordinarie aftontaget Vla
Odeshog, men med samma bi! till
Granna - allt under 10 timmar tack
yare goda kommunikationer."

Efter forslag av kommitteleda:no-
tern a beslutade stadsfullmaktige i
januari 1921 upphava sitt tva ma-
nader tidigare fattade beslut att in-
kopa en automobi! for oppnande av
egen trafik Granna-Brotiemark och
att i stallet teckna det anslagna be-
loppet 12.000 kr. som aktier i Vatter-
strandens Biltrafik.

DEN 9 APRIL 1921 halls konsti-
tuerande bolagsstamma med det

nya bolaget, varvid konstaterades att
aktiekapitalet uppgick till 33.600 kr.
eller 3.600 kr. mer an det bestamda
minimibeloppet. Storre aktieteckna-
re var Granna stad, Mellersta Oster-
gotlands Jarnvagar, Jonkoping-
Gripenbergs Jarnvag och Odeshogs
kommun. Styrelse utsags och planer
for trafiken drogs upp. Tvenne om-
nibussar skulle inkopas och man
raknade med att trafiken skulle
komma igang redan den 1 maj. Det
skulle dock droja till den 1 oktober
innan sa skedde, och Granna Tid-
ning halsade da trafiken med £01-
jande:

"Lange har det droit och manga
svarigheter har matt foretaget, men
vi hoppas detta vara ett gott omen

for framtiden, ty genomgangna sva-
righeter giva ju erfarenheter som
kunna och bora komma foretaget tlll
nytta och gagn. Forvissade som vi
aro pa allmanhetens tillfredsstallelse
over trafikens oppnande uttala vi var
forhoppning pa dess framtida ut-
veckling och bestand. Heder och tack
at mannen som statt i braschen for
densamma."

Den 10 december samma ar opp-
nades aven trafiken Granna-Brot-
jemark.

Den forsta bussen som anskaffa-
des var av market Garford av rela-
tivt modernt snitt med stora fonster
och bekvam inredning. Den andra,
som insattes pa traden Granna-
Brotjemark, var en Ford-lastbil med
overbyggnad i enkelt utforande. Den
hade plats for endast 7 personer
samt dessutom godsutrymme. Pi\.
varje sida fanns endast ett fonster,
varfor den gjorde en nagot dystert
intryck. Nar den dartill fordes av
Viktor Fong lag smeknamnet "Fong-
karran" nara till hands.

SA HADE GRA.NNA antligen knu-
tits fastare till yttervarlden gen-

om det moderna trafikmedel, som
omnibussarna utgjorde, och man
sparade fran alIa hall tillfredsstallel-
se och framtidsforhoppningar. Buss-
trafiken var dock nagot nytt inte
bara for aHmanheten utan framfor
allt for de herr.ar, som med entu-
siasm och intresse stallt si~ i led-
ningen for foretaget. Problem, stora
och sma, dok efterhand upp. Oftast
blev det jarnvagarnas representan-
ter i bolagsledningen som med sin
storre erfarenhet fick rada och leda,
och i mangt oeh myeket sokte man
efterfolja jarnvagarnas forhallan-
den. "Bilen stannar vid signal mel-
Ian andstationerna for upptagande
av resande" angavs pa turlistan,



Aktiebol. Vetterstrandens Biltrafik.
TURLISTA

Odeshog ---Granna-Jonkoping 6
via Lyckasgard.

Brotjemark-Granna
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Tp.lofon: Juuk6ping 2110, 2148. Gunnar Lyden.

1933 dterjanns tllrlistorna jor de biida konkllrrerande jOretagen intill varandra
Griinna 7 idning - kanske elf varsel am blivande sal1larbete.



men den som ville stiga pa tnom
Granna stad maste infinna sig vid
torget. Kortiderna mojliggjorde inte
allt for tata uppehall, angavs det.
Resande fran Granna skulle ocksa
fore avfarden kopa biljett i Romans
Jarnaffar och vid morgonturerna, da
affaren inte val' oppen, fick difE'k-
torens privatfonster tjanstgora som
biljettlucka. En framstallning fran
innchavarcn av Hotell Brahe att
bussarna skulle stanna dar for av-
och pastigning beviljades dock av
styrelsen, men tva ledamoter reser-
vera de sig mot beslutet. Forslag att
styrelsen skulle ha ratt aka fritt a
bolagets hussar for privata arenden
bordlades ett par ganger inn an det
kunde bifallas. Chaufforerna begar-
de 14 dagars semester. vilket neci-
pru tades till en vecka, samt {ria
handskar, vilket dock avslogs och
kompenserades med en lonehojning
pa 25 kr. pr ar.

Det drojde dock intc lange forran
andra och besvarligare problem trad-
de i forgrunden, i forsta hand kon-
kurrens fran andra foretag, Redan
sommaren 1922 oppnades en direkt
busslinje Jonkoping-Grarlna, vilket
kandes sarskil t forargligt darfor ait
forslag om trafikens utstrackning
till Jonkoping varit uppe vid bola-
gets start men detta hade fatt for-
falla, emedan man ansag det otank-
bart att nagon skulle kunna kon sa
langt utan avbrott. Samarbetet med
Gripenbergsjarnvagen, som fran bor-
jan ansags ha stora fordelar, visade
sig ocksa binda bolaget pa flera ~att,
bI. a. ifraga om turlistorna. Morgon-
turen fran Granna maste t, ex. avga.
redan kJ. 6.30 for att na kontakt med
taget i Brotjemark medan direkt-
bussen avgick fran Granna kI. 8, en
tid som passade battre for den som
ville in till lansstaden i affarsaren-
den. 1925 fick bolaget ocksa avbrack
i rorelscn genom att busstrafik opp-

nades Granna-Tranas och vid ett
par tillfallen fick bolaget avvi:irja
andra konkurrensrisker, Mjolby-
Hastholmens jarnvag begarde salun-
da trafikrattigheter Hastholmen-
Granna och hr Karl Karlsson onska-
de oppna trafik Odeshog-Duveb0-
Granna,

BOLAGETS EKONOMI blev aldrig
lysande, 1926 och 1927 kunde

man inte avskriva mer an resp. 372
och 308 kr. pa vagnparken och nar
man 1929 omlade rakenskaperna och
bokforde inventarierna till deras
verkliga davarde maste man balan-
sera en trafikforlust for gangna ar
pa 18.159 kr., vilket innebar att val
halva aktiekapitalet val' forbrukat.
Nagra medel till inkop av nya bus-
sar fanns heller inte. och ett forsok
till nyteckning av aktier gay mycket
nedslaende resultat. Nya hussar
skaffades pa sa satt. att dessa in-
koptes av de bada intresserade jiirn-
viigsforetagen, vid ett tillfiille av tre
styrelseledamoter och bolagets an-
stiillda, och sedan uthyrdes till bo-
laget.

REDAN TIDIGT stod det klart for
bolagets ledning, att forutsiitt-

ningen for bolagets fortbestand val'
inriittande av direktforbindelse wed
Jonkoping och heIst bortmanovre-
ring av andra trafikforetag pa denna
linje. Gang pa gang hade styrelsen
denna tanke uppe och fattade aven
konkreta beslut. vilka dock aIdrig
led de till resultat. Redan 1923 be-
slutade bolagssti:imman att bolaget
skulle soka trafiktillstand Griinna-
Jonkoping sedan underhandlingar
med Gripenbergsjiirnviigen om biitt-
re tagtider strandat. Samma ar sok-
te bolaget med stod av en inlaga
fran Sma lands och Blekinge handels-



Bussfyperna under-
gick en avseviird
jOriindring under de
forsfa lio aren, vi/-
kef dessa vagnar
fran 1935 och 1936
vittnar om.
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kammare fa bort de privata trafik-
linjerna Granna-Jonkoping sasom
obehovliga. 1925 beslutades soka
samarbete med den nye innehava-
ren av direktlinjen, hI' Gunnar Ly-
den, och 1927 forsokte man komma
over den av Ernst Jernell bedrlvna
trafiken pa strackan. Samma I'll'
nadde rr,1D viss framgang i under-
handlingarna med Gripenbergsba-
nan: busstrafiken utstracktes till
Lyckasgard och turlistan kunde for-
battras. Morgonturen avgick fran
Granna forst k1, 8.55 och redan 10.34
val' man framme vid Jonkopings
astra station. Besvaret med oll,byLe
fran buss till motorvagn i Lyckas-
gard kompenserades genom lii.gre
bilj ettpris. Medan direktlinj en tog 2
kr. for enkel fa I'd och 3:25 for retur-
biljett Granna-Jonkoping, kunde
bolaget erbjuda enkel biliett for 2
kr. med fri aterresa samma dag.

Priskriget mellan de bada fort.'ta-
gen hade redan tidigare inletts i kon-
kurrensen om postbefordran. Avgif-
tcn 12 kr. pI' dag sjonk redan 1922
till 10 kr. och 1924 overgick trans-
porten anda till direktlinien. Vid det
tillfallet ansag styrelsen det vara ren
vinst att slippa transporten, da dar-
igenom vissa turer kunde dragas in,
men efter nagot ar gjorde man flera
resulta tlosa forsok att aterfa posten
som stadig kund.

S AMTIDIGT som hard konkurrens
pagick mellan de bada buss-

foretagen, aktualiserades en fra-
ga, dar intressena sammanfol1, And-
punkt for samtliga busslinjer val'
Brahegatan mitt for torget, men ut-
rymmet dar val' begransat och sar-
skilt sommartid uppstod svarigheter
for den ovriga trafiken. Redan i
mitten av 1920-talet boriade man
dador diskutera atgarder avena el-
leI' andra slaget. 1927 motioneradc

hI' Simon Eklof i stadsIullmaklig(~
om inflyttning av torgmuren och
och 1932 foreslog hI' IvaI' Ekvall
andring av uppfarterna till torget
for att bussarna skulle kunna h'ira
upp pa detsamma. Intet blev emel-
lertid atgjort, och det foranledde
magistraten att 1933 komma med ett
radikalt beslut: Andstationer for
busslinjerna skulle flyttas till tullar-
na, for sodergaendebussar till Norr-
tull och for norrgaende till SOQer-
tull. Fyra meter breda uppstallnings-
platser skulle ordnas dar genom ut-
nyttjande av park- och forgards-
mark. Samtidigt foreskrevs att bus-
sarna fick staanna for pa- och av-
stigning endast pa vissa bestamda
platser utmed Brahegatan. Trots
protester fran bade bussagare, dra t-
selkammare och allmanheten gick
beslutet i verkstallighet, utom be-
traffande iordningsstallande av upp-
stallningsplatserna. I stallet lovade
stadens myndigheter ta upp bllSS-

stationsfragan till radikal lOsning:.
Under de narmaste aren diskuterctde
man sedan byggande av busstation
dels vid Sjogatan, dels under target
i sam band med flyttning av torgmu-
ren och dels i nuvarande Brahepar-
ken. Det senare alternativet god-
kandes <:IV stadsfullmaktige, men
stoppades genom att staden icke Iick
lana pengar for dess realiserande.

Det skulle droja anda till 1943
innan busstationsfragan blev lost och
denna gang utan stadens medverkan.
Det val' i stallet J.G.a. som tog saJ.:en
i egna hander och inkopte fastig-
heten Brahegatan 72, dar samtliga
buss'1injer fick sin andpunkt. Torg-
murens flyttning genomfordes <:IV
staden 1950 utan samband med buss-
trafiken.

SEDAN TRAFIKEN UTSTRAcKTS
till Lyckasgard foljde ett par re-

lativt goda ar for bolaget med va-



sentligt okade inkomster och ett gOlt
driftsoverskott, 1931 hela 9.247 kr.,
men nagon stabilisering av ekono-
mien innebar det inte. Tanken pa
omlaggning av trafiken med direkt-
linje till Jonkoping halls hela tiden
levande och nar det mot slutet av
1934 stod klart att Gripenbergsba-
nan skulle nedlaggas maste ett av-
gorande steg tagas. 1934 medforde
for ovrigt den stOrsta arsforlusten
for bolaget, hela 11.173 kr. Dennil
tacktes dock delvis i rakenskaperna
genom att vagnparken skrevs upp
fran 33.700 kr. till 40.000 kr. Nar
bokslutet skulle goras forelag nam-
ligen ett anbud pa detta belopp.

Infor Gripenbergsbanans nedlag-
gande borjade tanken pa en samord-
ning mellan Vatterstrandens Biltra-
fik och den da av Gunnar Lyden
helt agda direktlinien Granna-Jon-
koping arbeta sig fram. Hr Lyden
gjorde i borjan av aret ett erbjudan-
de till bolaget att overtaga dess ro-
relse for 40.000 kr. eller ock salja sin
for 150.000 kr. Detta ledde inte till
nagot omedelbart resultat utan sty-
relsen inriktade sig pa att i konkur-
rens med hr Lyden utstracka sin
trafik till Jonkoping. Forst sedan
lansstyrelsen genom landssekretera-
re H. Bergelin direkt ingripit nadde
man fram till den uppgorelse, som
ledde fram till sammanslagningav
de bada foretagen.

DET VAR VAL med blandade
kanslo1', som styrelsen for Vat-

terstrandens Bil trafik efter en 13-
arig kamp for att halla bolaget och
trafiken fly tan de gick med pa att
lamna ledningen for foretaget ifraga
till konkurrenten, som ocksa under
arens lopp blivit "storebror" inom
trafiken. Bolaget hade blivit styrel-
sen kart, antecknades det i proto-
kollet. Samtidigt forlitade man sig
pa att sammanslagningen av fore-
tagen skulle bliva till gagn for :n~da
parter och framfor aUt for den bygd
som man i forsta hand avsag att
tjana. Man hade ocksa under arens
lopp haft rika tillfallen att konsta-
tera, att Gunnar Lyden val' ratte
manr~en pa pc.::;ten som ledare f61'
trafiken. Aren som gatt har visat att
styrelsen bedomde saken riktigt.

1935 kan pa sitt satt sagas utgora
slutet pa bygdens sega kamp at: i
egen regi 56ka ordna sin trafikfraga.
en kamp som under artionden ford-
rat oerhort mycket av personlig in-
sats. De man som tid efter annan
med framtidsblick och handlings-
kraft tagit initiativ i detta syfte ar
varda vart tack, oavsett om deras
insats ledde till praktiskt resultat
eller inte. De man sam fick uppgif-
ten att med seg uthallighet verka for
Lrafikens uppehallande och utvecl<;-
ling aro varda Val' honno1'.



Hog standard oeh modernaste snitt har varit utmiirkande jar ].0.6:s vagnpark,
som jornyats med 2 a 3 vagnar varie dr. Sista nyjdrviirvet /955.



Galler Inin 10/6-31/8
1955

I
Vara. c>j ILoret. 56n·
16rdagar a.oi~~I.g~_·o

)6nk6pln9 .
:Hullc •• ,n_
QIs.bo , ::.
K."holm.n
lyck" •................
Svln9·n .
Kull.n
Olm.t.d~jjg~~··
Stam •• ry d .
R.aby .
Oyll.n. UII.rn
Oal9.n .
Orlnn. bUilt.

Orlnn. bUill •.
UpP9ranna ....
Slav •.................
Skrlid.ber9 .
Od •• ho9 ....

I Kml
o 17,55
6.5 8,10

12,5 8,17
16,0 8,24
19.5 8,29
20.3 8,32
23.0 8.36
25,3 8,41
29,0 8.45
31,0 8,48

8.51
35.0 8.54
37.9 9,0'>

13.30
13.45
13,52
14,00
14,05
14.07
14,10
14.15
14.20
14.25
14.28
14,30
14,40

15,50\,9,15
16.~5 19,28
16,15 19,37
16.23 19.44
16.28 19,4\1
16.30 19,51
16,34 19,55
16,38 19,59
16,43 20,04
16,48 20.09
16.52 20,13
16.54 20,15
17.05 20.25

10,15
10.27
10,36
10,45
10.50
10.52
10,56
11.00
11,05
11,10
11,14
11,16
11,28

11,20
11,35
11,42
11,48
11,52
11.53
11,56
12,00
12.04
12.08
12,12
12.14
12.25

9.13

/

41,9 9,18
51.7 9.33

1
56.8 9,431

'f 64.3 9,57

12,30 14.50 17.20
12.35 14,55 17,25
12,50 15.10 17,40

/
'2,59 15,20117,50
13.12 15.33 18,00

x
16,45
16.58
17,08
17,15
17.20
17.22
17.34
17.38
17.42
17,46

21,30
21,43
21,52
21.59
22,04
22.07
22,12
22,17
22.20
22,24

22,30
22,40

20,30
20.35
20,48
20.55
21,10

IKml Yard. I
1Od •• h69 I

Skrld.b.r9 .
Stava .
UpP9rlnna .
Orlnna bUilt.

18.00
8,11
8,18
8,33
8,40

8,43
8,49
8.51
8.55
8.59
9,03
9.07
9.11
9,13
9,18
9,25
9,35
9,50

xx
10,45 13,25
10,56 13,36
11,03 13.43
11,18 13.58
11,25 14,05

11,55 14,10
12.02 -
12.05 14,20
12,09 14.23
12,13 14.27
12,17 14,31
12,21 14,34
12,25 14,38
12,27 14,40
12,32 14,45
12.39 14,52
12,47 15,00
13,05 15.15

15,55
1606
16,13
16.28
16.35

17.20
17,27
17,30
17.34
17.39
17.45
17,49
17,53
17.55
18.01
18.09
18,19
18,35

I Lord. Ion·
oth helgd.
d.l. s. h.d.

I 18,45
18.56
19,03
19,18
19,25

x
5,40

29,3 5,45
Orlinna bUilt.
Oal9·n .
Oyllene UII.rn
R•• by.................... 33.3
~.hm •• ryd 35,3
Olmltadva9.n 39.0
Kullen 41.3
Svlin9.~:::·.:::::::: 44.0
Lyckh 44,8
K•• holm.n 4B,3
Ol •• bo 51.B
HUllcv.,n. 1578
)onkop1n9 ..':::.'64;3

19,40
19,49
19.53
19,57
20.01
20,06
20,10
20,15
20,18
20,24
20,32
20,41
20,57

x) Denna tur passerar 5iringe-5kiirstad kyr1<a
xx) Denna tur passerar ej hallplatsen vid LinnegataR i Huskvarna

;\Ila dagal I 56n· o. helgd. IKm·1 I1\11adagar IYard I Son o. on opmg· IS a u e· es varna - ars aHiillplarser hcl~d. IL6rd I 56n· o. helgd. IKm·1 I ILord.I5on. o. helgd.Yard. Hallplatser Yard .
10.15 15,50 7.55 21,30 0 I ]onkopin9 .•• 9,40 13.05 HI.35 20,57
10,27 16.05 8.10 21,43 6.5 Huskvarna I 9,26 12,47 lB,19 20,41 9.30117.05 13,30 9.45111,20 lB,45 0 \ l)onkopln9 J 8.25!18,35 15,10 15,10 20.15
10.36 16,15 8,17 21,52 12.5 Ol •• bo 9.16 12,39 18.09 20.32 9.42 17,18 13,45 10,00 11,35 18,55 7 Hu.kv ••,". 8.10 18,19 14,55 14.55 20,03
10.45 16.23 8.24 21.59 16,0 K."holmen 9,06 12.32 18.01 20.24 9,50 17,25 13,52 10,08 11,42 19,05 12,5 Ol •• bo 8,00 18,08 14,45 14.45 19,53
10.50 16,28 8,29 22,04 19.5 Lyckh 9.00 12,27 17,55 20.18 9,55 17,28 13,57 10,15 11,48 19.10 - VI.I.k uTi;' 7.53 18,01 14,38 14.38 19,46
11.00 16.38 8,41 22,17 25.3 Olm.ladv. 8.50 12.17 17,43 20,06 9.58 17,30 14,00 10,18 11,51 19,13 - BO.9••rd ......... 7,50 17,58 14,35 14,35 19,43
11.03 16,41 B,44 22,20 26,4 BrolJem.rk 8.45 12,13 - 20,01 10.06 17,38 1408 10,26 11,59 19.18 18,0 Ed•• kverne 7,40 17,50 - 14,28 19,33- - - - Ingeryd,v. - - - - 10.10 17,42 14,12 10.30 12,03 19,24 - Sandvik ....... 7,36 17,44 - 14,23 19,27
11,14 16,50 8.53 22,30 31,9 Bun" 8,35 1203 17.30 19,4d 1013 14,15 10,33 12,06 - Sliby 7,30 - 14,18

1",20
16.55 8,58 33,7 Forni. 8,25 11,58 17,25 19,43 10,17 14.20 10,37 12,10! 22,4 Lye","::::::::::: !7.27 1'4,25'4,'3\35,r. Dunarpsv. - - - - 10: 0 10,40 !23,5 Sklr.tad H.• 7,25

11.32 17,06 9,09 38.4 St. Hultrum 8.19 11.46 17.15 19,33
.11,35 17,10 9,13 39,9 t Kl.ryd I B,15 11.40 17,12 19,30



Jonkoping -Sfackerydsy.· Siringe - Gunneryd
I

Torsd. lord.
och helll"da

Upp1v,nlnll.r limn •• pr t.l.fon
Jonkoping: 12148, K0ntoret 12110
Huskvarna: Georg Lindstrom 30393.
Granna: Busslation 292
Odeshog: jiirnvagsstation 30 .
Tranas: Busstation 2968.
Siringe: J. U ·0: S garage 53052.
Svartorp: Hand!. Gustal Johansson 15.
Vireda: Handlanden Alzen.
Bunn: Handlanden A. Blomkvist 54037.
Aneby Chauffor Karlsson 205
God •••• P.k.tv.gn lliin G,anna helg·
!ria yard. ej lord. 8,40 ank. /onkoping 10,00
Lord. fr Granna 5,40 ank. jonkopin(l' 7.00
Fran lonkoping helgfr. yard. 14,00
ank. Granna 16,30.

Jonkoping -Vireda-Tranas
Galler fdin 10 juni tilt 31 aug. 11155

son Hallplatser ITorsd. lord. son·
gar och helgdaga,

,50 • )lInk6plng ••• 10,23 18,35
.05 Huskvarn. 10.08 18,19
.15 Gh.bo 10,00 18,09
,30 svling.n 9,45 17,53
,33 sklr.t.d K. 9,42 17,48

I
steck.ryd.v - -

,40 Siring. 9,33 17.39
,52 Brlltl.m.rk 9,20 17,26
,54 Olm.t.dv.

9~51
17,23

,57 It' Olmsted K:. 17.20
.05 Gunn.ryd I 9,05 17,10

7,55 15
8,10 16
8,17 16
8.32 16
8,35 16

8,42 16
8,50 '6
8,53 16
8.56 16
9,04 '7

Alia dagar Ivard·I.Y~~~d.ISho.~~~:IKmlHallplatser
x xx I

8.10 12,45 15.35 5,40 16.45 19,15 0 1)6nk6plng
8,23 12.58 15.50 5.50 17,00 19.30 6,5 Hu.kv.rn.
- - - - - - 10.7 H.karp.v.

8.45 13,20 16,12 - 17.22 19.5017,2 l.k.ryd
8.52 13.28 16.20 - 17,30 19,5722,6 Svartorp
- - - 6.15 17.35 - •• .m.dJ.

9.07 13,43 16.35 20.1232.4 H.urld.
9,19 14.00 16.50 20,2540.9 Vlr.d.
9.27 14,10 17.00 20.3046.8 Hull.ryd
9.32 14,14 17,04 20,3349,9 Frinnarydov.
9,42 14.19 17,14 20,4356,2 Linder'.,
9,50 14,25 17,20 20,5060,3 Grip.nb .• t.
9.55 14.30 17,25 20.55 Gripenb. H.
9,58 14,33 17.28 20.5865,3 5libyd.1

10,12 14.47 17,45 21.1372.5 tTr.n'.

I Yard.
xx

.•• 7.00
6,45

I
7,5010.05 14,05 18.05 21.15
7.38 9,53 13,50 17.52 21,00

6.24 7,18 9,30 13,28 17,30 20,40
6,19 7.10 9,21 13.20 17.22 20.32
6.15 7.05 - - - -

9,06 13,05 17,05
8.50 12.50 16,55
8.41 12.42 16.44
8.37 12,3/ 16,38
8,27 12.28 16,29
8,20 12,22 16,23
8,15 12,17 16.17
8.12 12,14 16.14
8,00 12.00 16.00

20.17
20,04
19,53
19,50
19,40
19.34
19,30
19,27
19.15

x Onsdagar passerar denna tur Junex i Huskvarna k!. 13,00 dock ej under semestertiden
vid Junfx.

xx Turen indrages under semestertiden vid industrierna i HuskvHna.

Jonkping . lekeryd . Jarsnas K. . Ryd - lneby Galler Iran 10 juni till
31 aug. 1955

Alia Yard I Son· o.
IKm·1 Hallplatser I Alia I Yard. I Son·

helgd. dagar o. helgd.

8,10 1535\ 9,45 19.15\ 0 • )onkilplng ......... ••• 9,20 15.30 18.05 Ll,15
8,23 15:50 10,00 19.30 6,5 Huskvarna 9,05 15,16 17,52 21,00
- - - - 10,7 H.k.rp,vli9·~~"" - - - -

8,45 16,12 10,22 19.50 17.2 l.k.ryd ................. 8,40 14.55 17.30 20,40
8.54 16.22 10.31 19.58 24.6 Il.n.torp .............. 8,32 14,45 17,20 20,30
8,58 16,27 10.35 20,02 26.6 Jarsnas kyrka 8.28 14,41 17.16 20.26
9,03 16,32 10.40 20,06 29,7 Sv.n.torp .............. 8.24 14.37 17,12 20,21
908 16,37 10,45 20,12 33.0 Broholm 8,19 14,30 17,07 20,15
9,14 16,42 10,50 20,17 35.2 Ryd .............::::::::::::: 8.14 14,25 17,02 20.10
9.23 16,50 10,58 20.25 40.7 Hord,'lItorp ..... 8.07 14.17 16.54
9,29 16,57 11.05 20,31 43,7 Bol.rum 803 14,10 .16,48
9.34 17,02 11,10 20,36 45,4 I Bjorka ....·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.. 7,58 14,05 16.44
9,39 17,07 11.15 20,41 48,3 Balaryd ................. 7,53 14,00 16,39
9,50 17.17 11,25 20,50 54,5 t Aneby .................... • 7,45 13,50 16.30

J.0.6:s turlista /955 upptog eft 40-ta/ dagliga turer med en viigltingd av niirmare
190 mil. Oenom rege/bundet jorekommande dubb/eringar blev den dagliga kor-
striickan betydligt ltingre.



JoNKoP);,\GS-POSTEi\

de~t 17/0 19JJ

FrAn stadsfullmlikt11116s
eam.lnantrll.de i g.'!' ahon lJin-
ua vi i detta nummer {,1lc1n~t med·
deln, nil den Hinge venlilerllde frA·
gall om

ordin. biltralik Grenoa-Brot.
jemllrk tkk sin losning- under lj(\'er
IUSkf\lIdc stor nllslulning.

1 oh-crliiggningen ult/dude sig for
billmfiken hr!" borgmnslar~n Collan-
der, Bollillg, Nordstrom, EkH:H,
Lindstedt oeh SUderling ""mt fru
Bergin.
Mot den.amma uUalade .ig brr Jo
hallsson oeh Cal'll:'son.

Vid votel'ing besHHs 1l"......1
mot 3 au stfilln 12,00\
nikntionsutskottets I

inkUp af en kombiner.
InstnutomobiJ. Tl'flfikl
den 1 opri!.

Sin sllriikildn ~Hldje
tet uttulnde hrl' bOl'gm
InDder Deh Nordstrom,

Blltraflk Odt
Grenna dryftl\s i
Ian slndsfullrnHktigc, artt\!
industriidkul e snml trafik
Koek, hvilken k!. 5 hitllio
Linkoping.

Loklll: Hotel! Brahe

I

]attebuss 1922 ar
ej marklig

Busslinjen pa
Granna firar

lO=arsjubi,.
leum.

~ot, som har utveck- under forra Arel uppgi:k till cirka
~,d 11' det val det 50,000.
repro av bussal'lla. Vi frAga hI' Lyd~n i en b1ixtinler-,
bAda ovanst\ende vju, om han ansel', at! ulvecklingen I
slgen, O. 1ndA ar av bussarnas slorlek och kornfort
Ulvecklingsskede nAt! sin kulmen .
. mellan skapan- -Saker! inte, b1ir svare!.
koloss ansedda stora bu •• pA Grannalinjen
ien nuvarande stOrsla som byggls i Tid-

Oen upptar namlige"
42 personer och
fOr 50. Delt.
redan gAt·
i AI' p.
mp GI:J·;:\:\.\ ;'\IrA TIDNII'\G

••. Grannalin-
I silt IO-Ars-
l~S 1922 av
'IeI' hI' Gun-
t som del-
ga Iinjen.
'lima"'

En slUlsynt hArd vlnt;,a'- j
knApp har aven Grennaonen haft
pi1 kann de senasle tvA dygnen,
oeli del dLinill kommer ntt .•.•
.sam. stillip •.A.

-. 'Hl och srak.

. Slir~\.:i1t ul1gcllltm oc-h lugn stUll
IIln~ Il1tllgcr Illllllera, Grcnll8 i delta

fall genom sin ypperliga biltrafik.

b I Vette
01a9 be ..rstralJd

hU/Jigt i ~JotoSlild'<;(lIfJens biJ_
uktier a l~' I' Urton .'t Illllklige en.o kr. ., teek'ln 120



En belydelsefull Irafikfr ga, sum
p~ det narmaste beror trafikanler·
na. haT i dagarna fatt sin los01llg
Det aT sammanslagningen av de
bilda hittills konkurrcrande omnl-
buss!oretagen A.-B. ViiUerstl'un-
dens biltrafik och Lydens bui'S-
stalion lill ell nyll bo!al( Trafik-
aktiebolagel J6nk6ping--Grimna-
6desh6g. Sm lands AlIehaw'
med anle<lning harav salt
bind else med chefen r

bola gel. direkl~'
som for 0"-'
femt# •

SMILANDSALLtH~NDA
den 11./12 ].9."1.;

Busslinjernas fusion
nu fullbordat faktum~pa

'ar
En seger for det privata initiativet, sager
nya bolagets chef, direktOr G. Lyden.

ixtinter· ,
:klingen,
komlor!

rint;,a'- j
orlen hoft

dygnen.
It ••••

. a (ram over SallY Ii"
Sen susal l g Gd;'nna

. nbergs sovanc\e
o<:h tiLtar ph Gnpe slott.

. Gr\inn. jag l\ir mel
Oeh Bo\hng \ snarl l<linna

, med hans rungande slung-
och LrIVS ande gotl,

. or ::;tH.lubt
. Utter" lag 51\

17'01'\)\ Gy\\nc ~Oll\ faSCn,
, lar 51"''' \;\1

. t. ar stor att pI; ( ..
Iy 1'\So.n ' 'fl.

.. gl L 'den ,,-lammer
'AM\svagen )Oeh p., :\SC"

)J:. '. ut.sar Sit\.

han i l1uSqvalna p
oeh nar stifl.

, vid en fin sy-
da shtter jag me) masldn.

I(rin~ moderbolagets

:stiftel:-ell rkll nd, daterad

den 19 decem bel' 1920,
liar pa dcssa :sidor grllp-

perat~ en del tidning,;.

klipp fran fOrT oell 1l11.

Des:-a pre",,~limtar be-

1)";3 i :sin Illall J. G. 0:,;
lItveekling,;hi,;toria 1111'(1

de",,, IlJodor ~H.;1t ~I~idjl'-

alllllcn U Ilder pionjlirtid

och ll11tid.

uJ:n sHill
118 i dell8

biltrafik.


