
 

Ett år efter ankomsten till Amerika, i juni 1906, flyttar Erik från 
skogsarbetarlägren i Arizona till den lilla staden Hibbing i 
Minnesota. Där bor redan många Våmhusbor. 

Han har nu tagit sig namnet Eric Wickman och fått jobb som 
diamantborrare. 

Under 1916 växer intresset för att ytterligare bygga ut det 
amerikanska vägnätet. Privatbilismen har nu ökat och det finns 
omkring 2,3 miljoner bilar registrerade i USA. 

Kravet på en utbyggnad av trafiknätet kommer bland annat 
från landets bönder som vill ha bättre vägar för transporter. 

Den 11 juli skriver president Woodrow Wilson under Federal 
Aid Road Act of 1916 som innebär att sjuttiofem miljoner dollar i 
statliga pengar ska avsättas för att bygga nya och förbättra 
redan existerande vägar. Delstaterna får ansöka om bidrag och 
vägar utanför storstäderna ska prioriteras. Pengarna ska 
portioneras ut mellan delstaterna och storleken på bidragen ska 
avgöras av geografi, invånarantal och redan existerande 
vägnätverk. Två krav för att vägar ska beviljas anslag är dock att 
de ska vara öppna för allmänheten och att inga vägtullar får tas 
ut. 

Projektet ska dock skjutas upp då USA, den 6 april 1917, 
går med i första världskriget. Det kommer att dröja till början av 
1920-talet innan det tas upp igen. 
 
Den 22 augusti 1916 gifter sig Eric Wickman med den 
svenskättade Olga Rodin som han lärt känna i Hibbing. Hennes 
familj är utvandrad från Värmland. Bröllopet äger rum i Hibbing 
med efterföljande smekmånad i Chicago och Minneapolis. Fem 
dagar innan bröllopet skriver Eric hem till familjen i Våmhus: 
 
Bästa föräldrar, 

Som ni ser så blir jag gift den 22 aug 1916 och skall taga mig en liten 
resa som det är vanligth här skall sända er ett fotografi utaf oss och 

skrifva när vi kommer tillbaka. Troligen kommer vi att resa till Chicago 
och Minneapolis och det blir nog ett par eller three veckor innan vi 

kommer hem. 
 

När Mr och Mrs Eric Wickman kommer tillbaka från 
bröllopsresan slår de sig ner på 101 Brooklyn Terrace i Hibbing. 
De närmaste åren ska familjen växa med en son Robert – kallad 
Bob, född 1919 – och en dotter Margaret – kallad Peggy, född 
1924. 

Den 5 juni 1917 registreras Eric i armén. På 
mönstringskortet har han skrivitatt han är en ”naturalized citizen” 
– det vill säga en immigrant – och som yrke skriver han 
”manager of transportation company”. Eric uppger att han inte 
har någon militär erfarenhet. Tjänstemannen vid armén har 



antecknat att Wickman är av medellängd, att han har en kraftig 
kroppstyp samt att han har blå ögon och mörkbrunt hår. 

I december 1917 är Mesaba Transportation Company 
fortfarande det största bussbolaget i området. Eric Wickman och 
hans partners äger nu fjorton bussar. Varje halvtimme kör de 
mellan Hibbing och Alice, varje timme går en tur till Nashwau och 
två gånger om dagen går bussen mellan Hibbing och Grand 
Rapids. När väderförhållandena och väglaget tillåter gör man 
också två resor dagligen till Bear River – en ort sju mil norr om 
Hibbing. 

För att se till att bussarna håller sig i gott skick har företaget 
en egen verkstad med fyra bussmekaniker anställda. Vägarna 
runtom Hibbing är fortfarande dåliga och under regniga dagar blir 
underlaget, som består av lera eller tjocka lager av blöt torv, 
mjukt och slirigt. Bussarna tvingas att köra långsamt och det 
händer att de fastnar på vägen. Under de långa vintrarna i 
Minnesota blir underlaget istället isigt och plötsliga snöstormar 
kan blåsa in och stänga av vägarna. 

Bussarna har ännu inte centralvärme utan passagerarna får 
försöka hålla värmen med plädar och filtar eller genom att värma 
sig på avgasröret som går över golvet. Ibland erbjuds 
resenärerna uppvärmda tegelstenar att lägga nere vid fötterna. 

Eftersom vägarna inte är anpassade för biltrafik är det sällan 
som de plogas på vintrarna. Vid besvärligt väder händer det 
därför att bussarna kör fast i snödrivor. Chauffören får då lämna 
bussen – med motorn igång för att inte passagerarna ska frysa 
ihjäl – och leta sig ut i ovädret för att hämta hjälp. 

Sedermera skulle bussarna börja använda plogar längst 
fram under vintertid. Det blir en dubbel vinst eftersom man på så 
sätt förbättrar förutsättningarna för affärsverksamheten, samtidigt 
som man vinner åtråvärda goodwillpoäng hos allmänheten. 
 
I ett land som ännu saknar goda kommunikationer ska den 
affärsvision som Eric Wickman nu formulerar var nyskapande 
och genial. Den hade två huvudspår: 

Det ena var att erbjuda kollektivt resande till ett lågt pris. Att 
resa skulle inte bara vara ett privilegium för landets förmögna 
befolkning utan det skulle även vara möjligt för gemene man. 

Det andra var att bygga ett bussnät mellan städer och 
delstater. Med en organiserad busstrafik skull passagerarna veta 
att tidtabellerna var samkörda, att bussarna gick ifrån samma 
ställe och att biljetten skulle räcka ända fram. Detta skulle göra 
det enklare för passagerarna att göra långresor. Om 
bussresandet var bekvämt skulle det också vara attraktivt. 
 

När Eric i april 1918 skriver hem till föräldrarna i Våmhus är 
det på ett papper med Mesab Transportation Companys 
brevhuvud. Första världskriget är inne på sitt fjärde år och USA 
är med i striderna sedan ett år tillbaka. 



I Sverige är familjen orolig över att de tre sönerna – Eric, Anders 
och Johan – skall kallas in i armén. Breven som syskonen 
Wickman har skickat hem har kommit bort i krigshanteringen och 
hemma väntar föräldrarna oroligt på nyheter. 

Eric skriver att det är många från Hibbing som har kallats in och 
att de, av de tre bröderna, är Anders den som riskerar att skickas 
till krigsfronten i Frankrike. Eric skriver att det för hans egen del 
inte är någon fara eftersom han var gift innan USA förklarade 
krig mot Tyskland, och Johan – som studerar på Hibbing High 
School och skall ta examen till sommaren – är för ung för att 
kallas in. Eric är dock övertygad om att USA kommer att vinna 
kriget inom ett år 

Det blir inget slut förr än dom besegeratt Tyskland. Det tager en tid 
ännu innan America kan komma dit med en stor armee. Men när dom 
en gång kommer i ordning där borta så tror jag att det blir svårt för 
tysken – inom ett år till så tror jag att vi får se andra saker för detta 
land har pengar och mycket folk men har inte varit beredda för krig 
och det tager tid att gå så långt och göra sig i ordning men dom är på 
bra vägen nu. 

Erik och hustrun Olga har köpt ett nytt hus, de har betalt 4200 
dollar för både tomt och hus. Han skriver at han lånat fem 
hundra dollar av banken men räknar med att snart vara skuldfri. 

      Trots att kriget gör att alla kostnader i verksamheten blivit 
högre. Företaget har nu sexton bussar – Eric kallar dem 
”automobiler” – och trettio anställda. 

      Han har rest både till New York och den amerikanska södern 
för att undersöka möjligheterna för att utvidgar affärerna. Hans 
självförtroende är på topp. Företaget blomstrar och 1918 har det 
en omsättning på fyrtio tusen dollar. 

I november 1918 inträder vapenstilleståndet i världskriget. 
Krigshandlingarna upphör och livet börjar återgå till det normala. 
För Eric och hans affärspartners innebär det att man nu sjösätter 
planer som har legat på is under kriget 

      Företaget investerar i ytterligare fyra bussar och i ett brev 
hem, daterat den 9 oktober 1919, berättar Eric att Mesaba 
Transportation Company har tjugo fordon i sitt stall. Företaget 
har dessutom lanserat en ny rutt som sträcker sig över sju 
svenska mil. Turen går mellan Hibbing och Duluth och avgår 
varje timme. 

På vägen passerar bussen tolv städer. Det är en viktig tur för 
företaget och premiärturen omges med festligheter. Mesaba 
Transportation Company har annonserat över hela Hibbing och 
på gatorna samlas människor för att vinka av bussen till Duluth. 

Premiärturen avgår klockan 09.00 och ankommer till Duluth 
klockan 12.30. Två timmar senare lämnar bussen Duluth för att 



göra resan tillbaka och anländer till Hibbing klockan 18. En 
enkelbiljett för hela sträckan kostar 2 dollar. 
 
Erik skriver hem till Våmhus för att berätta: 
 

Det är en automobile som går var väg en gång i timmen och dom 
är stora – dom kan sitta 25 personer i hvar och en. Ibland är dom 

fulla och ibland ¾ bara men vi kör två tusen personer hvar dag. 
Och vi får 5 cent för hvart mil dom åker, 25 cent för 5 mil, 50 c för 

10 mil. Vi tager in 500 dollar om dagen men det kostar att göra 
det för vi har 30 personer  

som kör och reparerar för oss men vi har gjort det väldigt bra 
hitills. Det är 6 stycken av oss som äger 

affären – hvar och en av dessa automobiler kostar 5. tusen dollar 
nya men om vi skulle sälja dem efter dom varit i bruk så kunde vi 

nog inte få mer än hälften för dom. Men så länge vi tjenar goda 
pengar så vill vi aldrig sälja dom. Den är nu nog av det. Om det 
går bra ett par år till eller till 1921 så tänkte jag att komma hem 

och hälsa på och taga med familjen. 
 

Järnmalmen och gruvindustrin har gjort Hibbing till en rik 
stad. 1920 bor det 15 084 invånare i staden och till skillnad från 
andra städer i samma storlek har man ett flertal vackra kyrkor, 
ett stort bibliotek och en spatiös stadspark, komplett med såväl 
växthus med tropiska växter som ett zoo med både apor och 
lejon. Lincoln High School, som byggts 1907, har en 
swimmingpool inomhus och två heltidsanställda sköterskor, en 
doktor och en tandläkare. 

Skattepengarna som gruvindustrin betalar till staden 
används till att installera gatubelysning, rinnande vatten och 
fungerande avlopp. Gruvorna ger både staden en god ekonomi 
och en stabil framtidstro. 
 
1917 har fjorton miljoner ton järnmalm tagits upp ur Hull-Rust-
Mahoninggruvan, och den öppna järnmalmsgruvan, som nu har 
kommit att ligga alldeles kant i kant med staden, fortsätter hela 
tiden att växa. 

Man upptäcker att det under själva Hibbing ligger mängder 
av järnmalm färdig att brytas loss och tas upp. I gruvbolagets 
ögon finns bara en sak att göra: Att flytta hela staden för att göra 
plats åt gruvan. Det bestäms att hela norra Hibbing måste flyttas 
tre kilometer söderöver. 
Affärslokaler, bostadshus, teatrar, sjukhus och hotell, allt ska 
transporteras iväg. En del byggnader – däribland stadshuset 
som byggts så sent som 1909 kommer inte att kunna flyttas och 
får därför istället rivas. Det ligger alldeles för mycket värdefull 
malm under stadens norra del för att gruvbolaget ska låta staden 
stå kvar. 
 



1919 flyttas så den första byggnaden från norra Hibbing. Husen 
flyttas ofta i sin helhet med en man som står på taket för att peta 
undan elledningarna i luften. Att flytta byggnaderna tog tid och 
ofta bodde familjerna kvar i sina hus samtidigt som de rullades 
iväg på vagnar dragna av hästar, lok eller traktorer. 

För gruvföretaget Oliver Iron Mining Company är det av stor 
vikt att befolkningen samarbetar i flytten. För att kompensera för 
olägenheterna som man orsakar bygger och bekostar 
gruvbolaget såväl ett nytt stadshus och ett pampigt hotell som en 
ny skola. 

När nya Hibbing High School står färdig 1923 slutar notan, 
som skickas till Oliver Iron Mining Company, på närmare fyra 
miljoner dollar. Det är en påkostad byggnad där inga utgifter 
sparats. Den pampiga aulan har ritats med Capitol Theatre i New 
York som förebild. I aulans tak hänger kristallkronor gjorda i 
Tjeckoslovakien som är så värdefulla att de år 2012 hade ett 
försäkringsvärde på 250 000 dollar var. Allt i aulan är handmålat 
och alla detaljer har karvats för hand. Stolarna är av röd sammet 
och på den Broadwayinspirerade scenen står en äkta 
Steinwayflygel. 

Hit kommer berömdheter som flygaren Amelia Earhart för att 
hålla föredrag på 1930-talet och på lördagar visades biofilm för 
Hibbingborna. Det var också i skolans aula som Hibbingsonen 
Bob Dylan gjorde sitt första framträdande. När han 1958 
uppträdde med en Little Richard-låt på Hibbing High Schools 
talangjakt hette han Robert Zimmerman och var elev på skolan. 
När han året därpå hängde på sig elgitarren och deltog i 
talangjakten igen buades han ut av skolkamraterna innan rektorn 
drog ur sladden. Det skulle bli sista gången som Robert 
Zimmerman stod på en scen i Hibbing. 
 

 

	  


