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Föredrag om stålrälsbussar, årsberättelse, kassarapport och val olika delar i årsmöte 
med Museiföreningen Västra Centralbanans Järnväg lördagen den 22 mars 2014 
 
Som ett led i föreningens satsning på Ulricehamn den här våren, var årsmötet förlagt till B-
salen i anrika Folkets hus i Ulricehamn. Eftersom många medlemmar inte bor på orten, hade 
vi i vanlig ordning valt en lördag.  

Att det blev lördagen den 22 mars har sin förklaring i möjligheten för årets 
föredragshållare att kunna medverka. Vi hade nämligen kallat den duktige järnvägshistorikern 
Anders Jansson, Västra Frölunda, Göteborg, som föreläsare.  

Ämnet var ”Stålrälsbussar genom tre decennier”. För både medlemmar och andra 
intresserade berättade han om hur Statens Järnvägar och också privata järnvägsbolag under 
1940-talet började utreda möjligheten att ersätta Hilding Carlssons trärälsbussar och dyra 
ångloksdragna persontåg med lätta stålrälsbussar. Man önskade få fordon som kunde 
framföras av en räls- eller motorvagnsförare och som också kunde multipelkopplas med 
varandra. Hilding Carlssons bussar krävde förare i varje rälsbuss.  

På ett mycket intressant sätt berättade Anders Jansson om utvecklingen av alla de olika 
rälsbusståg som togs i drift i huvudsak under 1950-talet. Särskild vikt lades vid de fordon som 
kom att kallas Y6- och X16-familjer. Även X9- och Y3-tåg samt TGOJ:s X20-, X21- och 
X22-motorvagnar avhandlades. Framställningen illustrerades med både fotografier, ritningar 
(som bara hamnade i arkiv eller som verkliglighet) och punkter på vad förbättringarna 
innebar. 2013 var det 60 år sedan de första Y6-motorvagnarna började rulla i Sverige. Deras 
införande räddade persontrafiken på många trafiksvaga banor runt om i Sverige.  

Flera åhörare utnyttjade också möjligheten att ställa frågor i efterhand till Anders Jansson. 
Föredraget var mycket uppskattat av samtliga. 

I det efterföljande årsmötet summerades 2013 – både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. 
Styrelsen för 2013 beviljades ansvarsfrihet. I den nya styrelsen ingår Tomas Themar, 
Gislaved, ordförande, Johan Bjerke, Göteborg, kassör, Tora Widfeldt, Tranemo och Rolf 
Öberg, Ulricehamn. Ingemar Hultin, Limmared, hade bett att få avgå som ledamot efter nio år 
i styrelsen.  

Under punkten Övriga frågor samtalades om vad föreningen kan/bör ägna sig åt i 
framtiden. Fler filmförevisningar med Rolf Öberg, visning av andra filmer och diabilder 
liksom järnvägsarkeologiska resor och samarbete med andra föreningar utmed den forna 
järnvägen efterlystes.  

Eftersom Green Cargo hade aviserat nedläggning av godstrafiken per järnväg till Smålands  
Burseryd fr.o.m. den 31 mars 2014, insåg mötet att möjligheten att resa på de återstående 15 
km av forna VCJ snart upphör. I söder finns Landeryds järnvägsmuseum, som kommer att ha 
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sina tågdagar helgen den 6–7 september 2014. Då kanske de absolut sista möjligheterna att 
resa på VCJ ges. Det gäller att inte missa detta tillfälle.  

 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
 
Tomas Themar 
 
 

 
Vid årsmöte med mf VCJ medverkade Anders Jansson, Göteborg, med ett intressant föredrag 
om ”Stålrälsbussar under tre decennier”. Här ses föredragshållaren samtala med Folkets hus’ 
vaktmästare Dan Josefsson (till höger), också han mycket järnvägsintresserad och kunnig.  
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Från Anders Janssons bildspel. 
 

 
Från Anders Janssons bildspel.  


