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Medlemsblad för 
Museiföreningen Västra Centralbanans Järnväg

nr 1/2014 (våren 2014)

Aktuellt
Tolfte verksamhetsåret står för dörren
Med det här medlemsbrevet önskar styrelsen för Museifö-
reningen Västra Centralbanans Järnväg (förkortat mf VCJ) 
hälsa välkommen till det tolfte verksamhetsåret. 

Det var fredagen den 16 augusti 2013 Axel Dem-
ker, Göteborg, Johan Bjerke, också Göteborg och Bertil 
Bengtsson, Månstad, möttes på plattformen till forna Am-
björnarps station. Resultatet av detta möte har blivit bestå-
ende. Museiföreningen Västra Centralbanans Järnväg (mf 
VCJ) såg dagens ljus. Ett av syftena för föreningen var och 
är att minnas järnvägen Falköping–Ulricehamn–Limma-
red–Landeryd (Västra Centralbanan, VCJ) och att bevara 
historiskt intressanta föremål kopplade till denna järnväg. 

Nu har vi kommit till föreningens tolfte verksamhetsår. 
Det är till detta vi inbjuder Dig som är medlem eller ännu 
inte är det!

Fortsatt visning av Rolf Öbergs super-8-fi lmerFortsatt visning av Rolf Öbergs super-8-fi lmerFortsatt visning av Rolf
Lördagen den 26 oktober förra året bjöd vi in till bildvis-
ning i Ulricehamns museum. Föreningens ordförande, To-
mas Themar, visade Björn Malmers, Falkenberg, mycket 
uppskattade fotografi er från Ulricehamns järnvägar från 
tiden 1966–1988. Inför denna programpunkt, som ingick 
i Ulricehamns museums ”Det går som på räls – utställning 
om Ulricehamns järnvägar”, skickade föreningen sitt för-
sta medlemsblad (nr 1/2013, hösten 2013). 

När vår med-
lem Rolf Öberg, 
Kållered, hade 
fått detta i sin 
brevlåda, kontak-
tade han omedel-
bart fö reningen 
och erbjöd sig att 
visa någon/några 
av sina super-
8-fi lmer (med 
autentiskt ljud) 
från 1984–1988. 
Eftersom Mal-
mers cirka 130 bilder tog sin tid, hann vi endast med en av 
Öbergs mycket sevärda fi lmer. 

Vi erbjuder därför både våra medlemmar och allmän-
heten att få se resten. Det sker redan lördagen den 22 fe-
bruari 2014 kl. 13.00. Platsen är Ulricehamns museum, 
Jägaregatan 1. 

Kallelse till årsmöte
På baksidan av detta medlemsblad fi nns kallelse till års-
möte med vår förening. Årsmötet äger också rum i Ulri-

cehamn, men denna gång är platsen Fokets hus, B-sa-
len, Nygatan 24, Ulricehamn. Årsmötet börjar redan kl. 
12.00 med ett intressant föredrag av den järnvägshistoriskt 
mycket kunnige Anders Jansson, Göteborg, som kommer 
att visa bilder och berätta om ”Stålrälsbussar under tre 
decennier”. Det handlar i första hand om den så kallade 
YBo6-familjen. Dessa började levereras till de svenska 
normalspåriga järnvägarna 1953 och kan sägas ha räddat 
många trafi ksvaga banor i vårt land. Däribland fi nner vi 
VCJ, där fordonen rullade från maj 1957 till absolut sista 
tågen i juni 1988. 

Direkt efter föredraget vidtar de traditionella årsmötes-
förhandlingarna, då vi hoppas att Du också kan närvara. 

Andra aktiviteter under våren 2014
Några fl er medlemsaktiviteter under våren 2014 är för när-
varande inte inplanerade. Ett av skälen är att underteck-
nad måste korta ned och omarbeta en hel del i det bokma-nad måste korta ned och omarbeta en hel del i det bokma-nad måste korta ned och omar
nus som fi nns på förlag och som förhoppningsvis lämnar 
tryckeriet under året. 

I slutet av sommaren utkommer nästa nummer av vårt 
medlemsblad, och i detta hoppas vi kunna erbjuda fl er ak-
tiviteter. 

Synpunkter och önskemål
Som medlem får Du gärna höra av Dig angående önskemål 
inför framtiden. Berätta gärna i vårt årsmöte, under punk-
ten ”Övriga frågor”.

Med bästa järnvägshistoriska hälsningar,
Styrelsen genom
Tomas Themar, Norra Långgatan 31, 332 30  Gislaved, 
tel. 0371–128 60 (tomas.themar@telia.com)

2014-02-11

Årets två första aktiviteter för mf VCJ är för-
lagda till Ulricehamn. Så här såg stationshu-
set ut enligt vykort någon gång under 1960-
talet. Gångbron t.v. om ställverkshuset fanns 
på plats 1939–1969. 

Strax före kl. 15 en aprildStrax före kl. 15 en aprildSt ag 1983 kunde det se ut så här på spåren 
1, 2 och 3 i Ulricehamn. Y7-motorvagnar står beredda att avgå mot 
Landeryd, Falköping respektive Borås. Fotografi : Björn Malmer. 
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MUSEIFÖRENINGEN VÄSTRA CENTRALBANANS JÄRNVÄG 
 

kallar till  
 

öppet ÅRSMÖTE och föredrag om YBo6-rälsbussar 
lördagen den 22 mars 2014 kl. 12.00 i Folkets hus, B-salen, Nygatan 24,  

ULRICEHAMN 
 
Årsmötesförhandlingarna hålls i Folkets hus, B-salen, Ulricehamn och påbörjas omkring kl. 
13.15. Mötet bör ta en knapp timme i anspråk.  
 
Dagordningen för årsmötet lyder som följer: 
 
a) mötets öppnande, 
b) val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare, tillika rösträknare 
c) fråga om mötet blivit behörigen utlyst 
d) styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret 
e) revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret 
f) beslut om fastställelse av balans- och resultaträkning 
g) beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
h) ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet 
i) ärenden som medlem stadgeenligt väckt (motioner) 
j) val av föreningens ordförande 
k) val av styrelseledamöter (styrelsen konstituerar sig på eget möte) 
l) val av en revisor jämte dennes suppleant 
m) val av valberedning (minst två personer) 
n) fastställelse av årsavgift för 2015 (Styrelsen föreslår höjning från 50 kr till 100 kr) 
o) övriga frågor som mötet önskar behandla och eventuellt besluta i (bl.a. kommande aktiviteter) 
p) mötets avslutande 
 
Före årsmötet, kl. 12.00 lördagen en 22 mars, kommer Anders Jansson, Göteborg, att hålla 
ett föredrag med titeln ”Stålrälsbussar under tre decennier”. Särskild betoning sker på den 
så kallade YBo6-familjen, vars fordon trafikerade VCJ från maj 1957 fram till den absoluta 
nedläggningen i juni 1988. Föredraget hölls första gången i september 2013, i samband med 
att Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) genomförde tredagarsresa och uppmärksammade att 
det gått 60 år sedan de första stålrälsbussarna började levereras till svenska normalspåriga 
järnvägar. Dessa rälsbussar kan också sägas ha räddat många trafiksvaga banor från 
nedläggning. Bjud gärna med även icke-medlemmar till föredraget och årsmötet! 
 
Med detta utskick finner Du ett inbetalningskort för 2014 års medlemsavgift, som är 
oförändrat 50 kr.  

Varmt välkommen! 
Styrelsen – Tomas Themar, Johan Bjerke, Ingemar Hultin, Tora Widfeldt, Lars Öberg 




