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Hösten är här!
Sommaren är nu över och 
det har åter blivit dags för ett 
höstnummer av Aktstycket. På 
omslagets framsida kan man på 
ett tydligt sätt se att arbetet med 
att färdigställa ArkivCentrums 
nya lokaler går stadigt framåt. 
Onsdagen den 23 september 
monterades nämligen våra nya 
skyltar upp på Nastagatan 11. Så 
nu kan ingen som passerar ute 
på Adolfsbergsvägen missa var 
vi numera har våra lokaler.
 Uppmonteringen av våra 
arkivhyllor och uppackningen 
av arkiven har också fortsatt och 
antalet tomma flyttlådor har 
stadigt ökat. 
 Vi har också börjat ta emot 
förbokade forskar- och studie-
besök, det senare dock i mindre 
grupper på grund av den ännu 
pågående pandemin. Föreläs-
ningssalen i den offentliga delen 
har under sommaren också 
utrustats med hörslinga och 
ljudanläggning.
 Våren och sommaren har 
annars givetvis präglats av den 
världsomspännande spridning-
en av det nya coronaviruset. 

Diskussionen om hur man bäst 
ska bekämpa viruset och förhindra 
smittspridningen har varit het och 
världens länder har kommit att 
välja olika vägar. 
 För att kunna sätta denna 
nya pandemi i ett sammanhang 
presenteras här en artikel om hur 
koleran kom till Sverige under 
sommaren 1834 och hur man, trots 
bristande kunskaper, lyckades 
förhindra en total smittspridning 
av den dödliga farsoten.
 Därefter kommer en artikel om 
NBJ:s busstrafik och som samti-
digt även presenterar Järnvägsar-
kivet i Nora och vad man där kan 
forska om.

Baksidesbilden
Vårens och sommarens stora 
efterfrågan på cyklar har föran-
lett att vi har plockat fram en 
tidig bild på cyklar tillverkade 
vid Fabriken Orion i Lindesberg. 
Fotografiet är taget av den kände 
Örebrofotografen Axel Barr som 
hade fått Örebro stads fabriks- 
och hantverksförenings upp-
drag att dokumentera den stora 
slöjd- och industriutställningen i 
Örebro 1899. Utställningen hölls 
under sommaren vid Karolinska 
skolan och Orion var en av alla 
förhoppningsfulla utställare.
 Företaget hade startats året 
dessförinnan efter att en av ägarna 
under studier i USA hade sett 
cykelns stora framgångar. Under 
1899 tillverkades ett hundratal 
cyklar i fabriken. Efter de inledan-
de stora framgångarna med cy-
keltillverkningen kom man dock 
efter ett par decennier att övergå 
till tillverkning av cykeltillbehör 
såsom cykelstöd och cykelpumpar. 
 Här bredvid ses en annons för 
ett sådant cykelstöd som var infört 
i Velocipedhandlarnas riksför-

bunds tidning Cykel- och Sport-
handlaren i mars 1942. 
 Vid Orionfabriken började 
man senare även tillverka artik-
lar för bil- och maskinbranschen 
såsom trycksmörjsprutor och 
oljekannor men även hand- och 
fotbollspumpar. Företaget fanns 
kvar i Lindesberg fram till början 
av 1980-talet, men idag återfinns 
det i Älta under namnet Alentec 
& Orion AB. Numera utvecklar 
och tillverkar man där kvalitets-
produkter för pumpning, mät-
ning och dosering.

Håkan Henriksson
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På ArkivCentrum förvarar vi 
ett intressant arkivmaterial 
från Laxå bruk där man har 

samlat material från den så kallade 
asiatiska kolerapandemin som 

nådde Sverige på sensommaren 
1834. Detta var första gången som 
en koleraepidemi nådde Sverige. 
Den tros ha startat i Asien redan 
1826 och nått det ryska imperiets 

När världen nu åter har drabbats av en pandemi kan det vara intressant 
att göra en återblick i historien för att se hur man försökte förhindra 
smittspridningen i en tid när sjukvården och kunskapen om både farsoterna 
och om hur de egentligen smittade var en helt annan. 

europeiska del 1829. Under det 
polska Novemberupproret 1830–
1831 kom smittan att i februari 
1831 spridas med ryska soldater 
till Polen och därifrån vidare till 

Hur man stoppade 
koleraepidemin 1834
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först tyska områden och sedan 
vidare i Europa. I Stockholm 
fick man nyheter om smittan 
som härjade i Moskva och andra 
ryska orter redan 1830 varför man 
snart bestämde att inga fartyg 
från besmittade eller för smitta 
misstänkta orter fick direkt an-
göra svenska hamnar, utan måste 
först anlöpa karantänsplats för att 
genomgå åtta dagars observations-
karantän.

Sverige förbereder sig
När nu smittan hade anlänt till Eu-
ropa drog man i Sverige också slut-
satsen att den förr eller senare även 
skulle nå Sverige. Därför utfärdade 
de svenska myndigheterna redan 
den 9 juli 1831 en detaljerad kun-
görelse »om hwad iagttagas bör, i 
händelse farsoten Cholera skulle 
inom Riket yppas«. I kungörelsen 
beskrivs detaljerat hur landets 
centrala och lokala myndigheter 
skulle agera om smittan skulle 
spridas till Sverige. Bland annat 
skulle man, när farsoten väl anlänt, 
utse sundhetsnämnder i alla städer 
och socknar.  
 Enligt kungörelsen skulle sund-
hetsnämnderna se till att utrusta 
kolerasjukhus, vilka borde ligga 
högt, nära vatten och helst utan-
för städer och samhällen. Ingen 
tillfrisknad skulle få utskrivas för-
rän denna varit fullt frisk 
i 14 dagar. Man skulle 
också noga kontrollera 
alla resande och kring-
vandrande. Om smitta 
skulle utbryta i ett enskilt 
hus skulle den sjuke och 
hans vårdare isoleras och 
husens ingångar stängas. 
En vit flagga skulle varna 
besökare och vakter pos-
teras utanför. 
 Vidare skulle likkistor 
förfärdigas och hållas i 
beredskap. Jordfästningar 
fick inte ske i kyrka el-
ler gravkor utan endast 

utomhus tidigt på morgonen eller 
sent om aftonen och i närvaro av 
ett fåtal personer. De döda skulle 
begravas på speciellt utsedda 
kyrkogårdar som skulle ligga 
avsides och långt från en kyrka, 
bostäder och allmän landsväg. 
Graven skulle göras minst fyra 
alnar djup. De nedsänkta kistorna 
skulle sedan betäckas med ett 
varv osläckt kalk och omedelbart 
igenfyllas och väl tillstampas. Runt 
en smittad stad eller ort skulle en 
bevakad spärrlinje utstakas där 
man kunde inköpa livsmedel. Här 
skulle även finnas karantäns- och 
reningsanstalter. Friska personer 
kunde komma igenom spärrlinjen 

mot uppvisande av ett sundhets-
betyg som på landsbygden skulle 
utfärdas av den lokala sundhets-
nämnden. Betyget, eller passet, 
kunde ges till personer i spärrade 
orter men endast till personer som 
bodde i ej besmittade hus. 
 Alla dessa föreskrifter påminner 
mycket om hur man gick tillväga 
redan när pesten senast drabbade 
Sverige 1710–1711. 

Koleran når Göteborg 
Kungörelsen från 1831 innehöll 
103 detaljerade paragrafer och till 
detta tillkom flera bilagor. Sverige 
var alltså väl förberett inför ett 
befarat utbrott av den så smitt-
samma sjukdomen. Länge tycktes 
man också kunna hålla smittan 
utanför landets gränser men när 
den 52-årige före detta sjömannen 
Anders Ryberg dog i Göteborg den 
26 juli 1834 hade koleraepidemin 
slutligen anlänt även till Sverige. 
 Till en början tycks man lokalt 
i Göteborg inte ha insett allvaret 
utan velat tona ner det inträffade. 
Den kommande veckan dog dock 
ytterligare ett drygt 50-tal götebor-
gare i den nya farsoten. Den till en 
början sena reaktionen gjorde nog 
också att smittan snabbt kunde 
spridas, först i Göteborg och snart 
även på landsbygden utanför sta-
den. Under resten av året dog yt-

terligare över 2000 götebor-
gare eller nästan tio procent 
av stadens befolkning.  
 Redan den 8 augusti hade 
smittan nått Jönköping. Det 
var skådespelaren Anders 
Collberg som kommit till 
staden med ett teatersäll-
skap från Stockholm efter 
att ha gästspelat i Göteborg. 
Inom en vecka hade ytterli-
gare ett 50-tal Jönköpings-
bor smittats och avlidit i 
koleran. 

 Den 16 augusti avled den 
72-åriga änkefrun Greta Lisa 
Hoberg i Askersund varvid 

»Kongl. Maj:ts Nådiga kungörelse om 
hwad iagttagas bör, i händelse farsoten 
Cholera skulle inom Riket yppas« 
utfärdades redan den 9 juli 1831 men 
det var dessa detaljerade föreskrifter i 
103 paragrafer som  man sedan kom 
att följa när koleran väl anlände till 
Sverige på sensommaren 1834.

I Örebro Tidning kunde man den 24 augusti 1834 läsa att 
det två dagar tidigare hade ankommit brev från Askersund 
som berättade att koleran där hade utbrutit och att redan 
sju personer hade avlidit. 
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hon blev den första i Närke att 
avlida i den dödliga farsoten. Fram 
till slutet av september hade yt-
terligare ett 30-tal Askersundsbor 
avlidit i koleran. 
 Till Stockholm nådde koleran 
först den 19 augusti. I huvudstaden 
avled sedan drygt 3500 människor 
under de kommande månaderna. 
Karlstad hade fått sitt första 
dödsfall i koleran den 12 augusti, 
Kristinehamn den 15 augusti och 
Arboga den 27 augusti. 

Laxå agerar 
Hur snabbt reagerade man då i 
Laxå bruk och Bodarne (Ramun-
deboda) socken inför det faktum 
att smittan nu fanns inom landets 
och nu även inom länets gränser? 
En sundhetsnämnd samman-
trädde för första gången den 25 
augusti eller nio dagar efter det 
första dödsfallet i Askersund. 
Det är dock möjligt att nyheten 
om att koleran hade nått Asker-
sund dröjde några dagar då man i 
Askersund till en början inte hade 
tolkat de första dödsfallen den 16 
och 19 augusti som kolerafall. I 
församlingens dödbok har man 
nämligen först skrivit in andra 
dödsorsaker och senare ändrat till 
kolera. När borgmästaren An-
ders Gothén avled i koleran den 
29 augusti var man dock på det 
klara med vad orsaken var. Enligt 
Örebro Tidning hade nyheten om 
farsotens ankomst till Askersund 
nått Örebro den 22 augusti. 
 På det första mötet med Sund-
hetsnämnden i Bodarne beslutade 
man att läkare genast skulle begä-
ras på församlingens bekostnad 
och att alla medikamenter som 
föreskrevs i Läkarsällskapets skrift 
och i 1831 års kungörelse skulle 
anskaffas. För socknens räkning 
skulle 6 madrasser, kuddar och 
lakan förfärdigas av 200 alnar 
buldan (en grov vävnad, oftast av 
linne). Vidare utsågs två uppsy-
ningsmän vardera i socknens fyra 

rotar. I varje rote utsågs också två 
sköterskor och två bärare. 10–12 
likkistor skulle också förfärdigas. 
De skulle beckstrykas och därefter 
efterstrykas med kalkvatten och 
kimrök. Speciella kolerakyrkogår-
dar utsågs också, en i varje rote, 
allt enligt vad 1831 års kungörelse 
hade stadgat. Folksamlingar och 
brännvinsförsäljning förbjöds 
vid vite om 10 riksdaler banco, 
förutom vid gästgivaregården. 

Sockenskolan skulle också upp-
höra och alla offentliga auktioner 
skulle genast inställas. 

Vägbommar sätts upp  
Vid nämndens möte den 8 sep-
tember beslöt man att på försam-
lingens bekostnad inrätta och 
bevaka en bom över vägen på bron 
vid Holms kvarn och att de redan 
befintliga bommarna vid Hovra-
torp, Åtorp och Prästgården skulle 

Förteckning över vilka som skulle sända män till att varje dygn stå två och två för att 
bevaka vägbommen vid Hovratorp från den 30 september 1834.



6 Oktober 2020 Aktstycket

hållas stängda att ingen under 
något villkor skulle slippa igenom 
under nattetid. Sannolikt vidtog 
man dessa åtgärder då man fått 
nyheter om att misstänkt kolera-
smitta fanns i angränsande Viby 
socken.  
 För att minska behovet av be-
vakningen vid bommarna beslöt 
sundhetsnämnden den 15 septem-
ber att man istället skulle riva upp 
broarna vid socknens gränser och 
på så sätt förhindra kommunika-
tionerna med grannsocknarna. 
Endast den allmänna landsvägen 
och Hovratorpsvägen skulle un-
dantagas från detta. 

Sundhetsbetyg 
Den 22 september beslutade 
nämnden att vakthållningen vid 
Hovratorps bom därefter skulle 
utgöras turvis av två man per 
dygn av socknens invånare enligt 
upprättad lista, istället för att som 
tidigare skett med betingsavlönad 
bevakningsmanskap. Detsamma 
skulle också ske vid bommen vid 
Bodarne. De enda som släpptes 
igenom var tvungna att uppvisa ett 
sundhetsbetyg utfärdat av präs-
terskapet, magistrat eller krono-
betjäning där det attesterades att 

man vistats 10 dagar på frisk ort. 
Undantag gjordes dock för läkare, 
präster eller de som färdades i 
kronans ärenden.  
 Vid varje möte hade man kun-
nat konstatera att ingen smitta 
hade upptäckts inom socknen och 
vid sammanträdet den 6 oktober 
beslutade man att den tidigare 
inställda sockenskolan åter skulle 
öppnas dagen därpå. Skolläraren 
uppmanades dock att för hälsans 
bevarande hålla noga uppsikt över 
skolbarnens renlighet. Skolrum-
met skulle också vädras och gran-
risas samt tjärrökas så att det alltid 
skulle vara frisk luft i rummet. 

Faran över? 
Vid mötet den 19 oktober kunde 
man också rapportera att man i 

Askersunds stad inte hade haft nå-
got misstänkt kolerafall sedan den 
5 oktober varför man beslutade att 
redan samma dag riva bommen 
vid Hovratorp och upphöra med 
bevakningen. Arbetare från As-
kersund var nu också åter tillåtna 
att inkomma i socknen. Auktioner 
skulle åter också tillåtas, men man 
skulle fortfarande se till så att inga 
folksamlingar skulle uppstå så 
snart auktionerna hade upphört. 
Eftersom hälsotillståndet i Bo-
darne socken och i angränsande 
områden var gott beslutade nämn-
den även att detta möte skulle bli 
det sista. 
 Trots att man i Göteborg till en 
början varit sena med att isolera de 
smittade, lyckades man, genom att 
varje socken och stad i stort följde 

Bland handlingarna från Laxå bruks arkiv finns flera recept på kurer som dels skulle 
vara förebyggande eller bota koleran. Just detta recept på piller som skulle intas 
»hvar timma intill dess de få behållas« innehåller bl.a. pulvriserade s.k. rävkakor, 
dvs det strykninhaltiga fröet av det ostindiska rävkaketrädet. Fröet kallas också 
kräknöt. Samtidigt som man skulle inta pillren skulle man också betäcka magen och 
bröstgropen med en varm senapsdeg, vilket sannolikt fick igång svettningen.
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de hårda och drastiska föreskrifter 
som stadgats i 1831 års förord-
ning, till stor del förhindra en total 
smittspridning i landet av koleran 
under år 1834. Koleran kom dock 
tillbaka i omgångar under de föl-
jande tre decennierna. 
 Trots att koleran tidigt anlände 
till Askersund lyckades man för-
hindra en vidare spridning inom 
Örebro län och Laxå bruk och Bo-
darne socken klarade sig alltså helt 
från denna mycket smittsamma 

och dödliga epidemi. 

Botemedel mot koleran
Om man läser de recept på före-
slagna medikamenter som man 
ansåg vara verksamma vid upp-
kommen kolerasmitta, får man 
nog vara glad att de aldrig kom till 
användning vid Laxå bruk. 
 I de flesta fall gick de ut på att 
främja svettning och kräkning, 
vilket då var ett vanligt sätt att bota 
de flesta sjukdomar. Till exempel 

Humoristisk tysk gravyr från omkring 1850 visande en dam som vidtagit alla tänkbara försiktighetsårgärder som man då trodde 
skulle skydda mot koleran. Library of Congress, USA.

kunde man applicera en senapsdeg 
på magen för att få igång svett-
ningen och genom att dricka ljum-
met saltvatten skulle man få igång 
kräkningen. Ingen av dessa kurer, 
som ledde till förlust av vätska, kan 
ha varit hälsosamma ens om man 
varit frisk, och definitivt inte om 
man hade fått kolera och sanno-
likt redan drabbats av våldsamma 
kräkningar och diarréer på grund 
av sjukdomen.

Håkan Henriksson
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Sedan årsskiftet 2014/2015 har 
ArkivCentrum ansvaret för det så 
kallade NBJ-arkivet som är inrymt 
i den gamla kontors- och förråds-
byggnaden på stationsområdet i 
Nora. Arkivhandlingarna tillhör 
egentligen Riksarkivet men har 
genom ett avtal fått bli kvar i Nora 
som ett lån. 
 Arkivet innehåller drygt 250 
hyllmeter handlingar från Nora 
bergslags järnvägs AB (NBJ) samt 
ett flertal av dess föregångare: så-
som Nora-Karlskoga Järnvägs AB 
(NKJ), Nora-Ervalla Järnvägs AB 
(NEJ), Vikern-Möckelns Järnvägs 

Bussar bland tågen på 
Järnvägsarkivet i Nora

AB (VMJ), Bredsjö-Degerfors 
Järnvägs AB (BDJ), Striberg-
Grängens Järnvägs AB (SGJ) och 
Bredsjö-Grängens Järnvägs AB 
(BGJ).
 Naturligtvis är det alltså främst 
järnvägshistoria som man kan 
studera i dessa arkiv, men här finns 
också mycket för den busshisto-
riskt intresserade.

Busstrafiken startar
NBJ började nämligen med buss-
trafik redan den 20 december 1928 
efter att man hade köpt upp A.G. 
Anderssons linje med tre person- 

Några av Nora Bergslags Järnvägs linjebussar utanför Karlskoga stationshus i slutet av 1930-talet. Foto: okänd.

och två godsbussar som trafike-
rade sträckan Karlskoga–Lekhyt-
tan–Örebro.
 Försöket med busstrafik slog 
väl ut och efter några månader 
fick man köpa in ytterligare en 
buss på linjen och inom ett år hade 
man startat linjetrafik även mellan 
Karlskoga–Degerfors och Jan-
nelund–Kristinehamn. Vid slutet 
av 1931 visade statistiken att NBJ:s 
bussar hade befordrat tjugo tusen 
fler passagerare än järnvägen! 
 I slutet av 1930-talet bedrev NBJ 
busstrafik på över tjugo linjer över 
en sträcka om sammanlagt 640 
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kilometer; från Bredsjö i norr till 
Mariestad i söder, från Kristine-
hamn i väster till Örebro i öster. I 
Karlskoga/Bofors ansvarade man 
också för lokaltrafiken i samhället. 
I Karlskoga fanns också busstra-
fikens centralgarage med repara-
tionsverkstad. Antalet passagerare 
under ett år hade också vuxit till 
över en och en halv miljon. Sam-
tidigt hade antalet passagerare på 
järnvägen bara vuxit till 190 000.
 Med busstrafiken kunde man 
nu komplettera den mer statiska 
järnvägstrafiken och det blev inte 
längre lika komplicerat för pas-
sagerare när bussen kunde ta sig 
till betydligt fler och mindre byar. 
Gods, post och tidningar kunde 
också levereras snabbare än tidi-
gare. 
 När andra världskriget bröt 
ut 1939 innebar det snart också 
inskränkningar för busstrafiken. 
Nöjes- och turistresor förbjöds, 
vilket betydde att all beställnings-
trafik inställdes. Även linjetra-
fiken reducerades kraftigt. Den 
omedelbara orsaken till detta var 
bristen på drivmedel, men senare 
blev gummibristen det största 
bekymret. När det gällde bristen 
på drivmedel så kunde den delvis 
lösas genom att NBJ:s alla bussar 
förseddes med gengasaggregat 
redan under år 1940. Där det var 
möjligt övergick en del av passage-
rarna till att istället ta tåget.

3,5 miljoner passagerare
Återhämtningen efter andra 
världskriget gick dock snabbt och 
vid mitten av 1950-talet hade det 
årliga passagerarantalet stigit till 
över tre och en halv miljon. Samti-
digt transporterade bussarna även 
cirka tre tusen ton gods. Busspar-
ken bestod då av 68 bussar. Färgen 

Tidtabell för NBJ:s busslinje mellan 
Karlskoga–Degerfors från 1952.

De heldragna röda linjerna visar NBJ:s busslinjenät vid mitten av 1950-talet.
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veteranfordonsklubb har nämligen 
under några år försökt sätta sam-
man de överlevande delarna av en 
REO-buss som 1931 hade levere-
rats till Arvid Nilssons Omnibus-
trafik i Åmmeberg. Karossen till 
denna hade specialtillverkats av 
AB Svenska Järnvägsverkstäderna 
(ASJ) i Linköping och bussen 
hade sedan trafikerat sträckan 
Mariedamm–Askersund. Bussen 
hade byggts om till en brandbil på 
1940-talet innan den skrotades i 
slutet av 1950-talet och blivit stom-
men till en jaktkoja. 
 Veteranfordonsklubben har 
sedan från olika håll lyckats få tag 
på delar till ett fordonschassi där 
de kan placera den renoverade 
busskarossen. Järnvägsarkivets 
Ingemar Karlsson fick häromåret 
kännedom om detta omfattande 
renoveringsarbete och tog kontakt 
med veteranfordonsklubben för 
att kunna överlämna kopior på de 
detaljerade ritningarna som finns 
bevarade efter NBJ:s REO-bussar.
 Ritningarna är nu en stor hjälp 
i renoveringsarbetet och förhopp-
ningsvis kommer denna REO-
buss inom något år åter rulla runt 
på landsvägarna i södra Närke!    

Håkan Henriksson

på bussarna hade ursprungligen 
varit grå, men efter andra världs-
kriget målades de blå med en 
ljusgul överdel.
 Men även på järnvägen hade 
persontrafiken ökat betydligt. I 
början av 1940-talet köpte NBJ två 
motorvagnar som kunde tas i bruk 
i slutet av 1942. Efter krigets slut 
kompletterades dessa med ytterli-
gare fyra vagnar. Dessa så kallade 
rälsbussar kom nu snart att leda till 
att persontrafiken helt separerades 
från den tunga godstrafiken. NBJ:s 
rälsbusstrafik upphörde dock 
redan 1966 och persontrafiken 
bedrevs därefter bara med lands-
vägsbussarna.

Busstrafiken upphör
Busstrafiken i NBJ:s regi upphörde 
den 1 november 1974 då den delen 
av bolagets verksamhet övertogs 
av det statsägda GDG Biltrafik AB. 
I övertagandet ingick 22 bussar 
och 37 anställda. En av de sista 
busslinjerna gick mellan Nora och 
Örebro. Lokaltrafiken i Karlskoga 
hade tagits över av Karlskoga kom-
mun redan vid årsskiftet 1972/73.
 Efter att samtliga gruvor i No-
rabygden hade lagts ner i slutet av 
1960-talet försvann också en stor 

del av den för NBJ livsavgörande 
tunga godstrafiken varför även 
järnvägstrafiken började avvecklas 
under 1970-talet. Vid årsskiftet 
1978/79 köptes NBJ:s samtliga 
aktier av staten och 1985 uppgick 
NBJ i Statens Järnvägar (SJ).   

En REO-buss återuppstår
Kvar på järnvägsområdet i Nora 
finns förutom Nora Bergslags Ve-
teranjärnväg alltså även NBJ:s ar-
kiv. Där kan man bland annat hitta 
ritningar på hur de allra tidigaste 
bussarna såg ut. Många av dessa 
var nämligen påbyggda lastbils-
chassin från amerikanska REO i 
Lansing, Michigan. Man köpte helt 
enkelt ett fordonschassi varuppå 
man sedan här i Sverige lät bygga 
en kaross efter eget önskemål. 
 En av de fabriker som tillver-
kade dessa svenska busskarosser 
var Hjärsta Möbelfabrik i Örebro 
(efter 1939 under namnet Hjärsta 
Karosserifabrik) och det var denna 
fabrik som NBJ anlitade i början 
av 1930-talet.
 Dessa ritningar på hur en 
REO-buss kunde se ut i början av 
1930-talet har kanske lite överras-
kande nyligen åter en gång kom-
mit till användning. Askersunds 

Ritning daterad i Nora den 11 mars 1930 på hur man ville att karossen till en av NBJ:s amerikanska REO-bussar för person- och 
godsbefordran skulle utformas. Sannolikt byggdes den på Hjärsta Möbelfabrik i Örebro. 
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Några av NBJ:s omnibussar uppställda utanför Järntorgsskolan i Nora 1936. Foto: K.G.F. Norberg.

Så här kunde den färdiga interiören se ut i en av NBJ:s REO-bussar på 1930-talet. Foto: okänd.
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