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Medlemsblad för 
Museiföreningen Västra Centralbanans Järnväg

nr 1/2015 (våren 2015)

Aktuellt
Trettonde verksamhetsåret står för dörren
Med det här medlemsbrevet önskar styrelsen för Museifö
reningen Västra Centralbanans Järnväg (förkortat mf VCJ) 
hälsa välkommen till det 13:e verksamhetsåret. 

Det var fredagen den 16 augusti 2003 Axel Dem
ker, Göteborg, Johan Bjerke, också Göteborg och Bertil 
Bengtsson, Månstad, möttes på plattformen till forna Am
björnarps station för att bilda Museiföreningen Västra 
Centralbanans Järnväg (mf VCJ). Ett av syftena var och är 
att minnas järnvägen Falköping–Ulricehamn–Limmared–
Landeryd (Västra Centralbanan, VCJ). 

Nu har vi kommit till föreningens 13:e verksamhetsår. 
Det är till detta vi inbjuder Dig som är medlem eller ännu 
inte är det!

Fortsatt visning av Rolf Öbergs super-8-filmer
Hösten 2013 (närmare bestämt lördagen den 26 oktober) 
och våren 2014 (både den 22 februari och den 3 maj) hade 
föreningen nöjet att medlemmen Rolf Öberg, Kållered, vi
sade sina alltid lika uppskattade super-8-filmer (med ljud 
och färg) från både Västra Centralbanans Järnväg och från 
Borås–Ulricehamns järnväg, åren 1984–1991. Vid tillfälle 
1 kom 25 personer, vid det andra 53 (samt ett antal avvisa
de personer på grund av platsbrist) och det tredje 34. Det 
gör att 112 personer har deltagit i dessa filmvisningar. Vid 
de två första tillfällena vår Ulricehamns museum platsen, 
vid det tredje Folkets hus i Ulricehamn. 

Kommentarer
na efter Öbergs fil
mer var många och 
väldigt positiva. 
Filmbesökarna till 
hörde både de mer 
järnvägshistoriskt 
intresserade och 
lokalbefolkningen 
i allmänhet, främst 
i Ulricehamns men 
också Tranemo 
kom mun. 

Med tanke på 
det stora intres
se filmerna rönt 

i Ulricehamn har mf VCJ:s styrelse bestämt att låta även 
människor boende i Falköpings kommun med omnjd få 
möjligheten att njuta av både vackra landskapsvyer och av 
trafiknostalgiska händelser, från åren 1984–1991. 

Vi har faktiskt bokat både Rolf Öberg och lokal till två 
olika tillfällen. Första möjligheten äger rum lördagen den 
21 mars 2015 kl. 13.30. Andra blir lördagen den 2 maj  

kl. 13.30. Båda gångerna har vi bokat Frejahallens teo-
risal, Götavägen 28, Falköping. Det andra tillfället kan 
komma att ställas in.    

Båda dessa gånger är våra medlemmar, andra järn
vägsintreserade och allmänheten välkomna. Lokalerna har 
dock begränsad storlek (ungefär 30 personer), varför vi 
kan behöva sända hem dem som kommer sent. Visnings
tiden är satt för att passa tåganslutningar på Falköpung C 
omkring kl. 13. Om Du kommer med tåg, kan Du bli häm
tad vid stationen. Kontakta mig enligt nedan senast dagen 
före. 

Även om vår förening i första hand skildrar VCJ, 
kanske vi kan förmå Rolf Öberg att visa någon film från 
Falköping–Vartofta–Tidaholm och även någon film från 
smalspåriga Västgötabanan. 

Kallelse till årsmöte
På baksidan av detta medlemsblad finns kallelse till årsmö
te med vår förening. Årsmötet äger också rum i Falköping, 
men denna gång är platsen Ållebergsgymnasiets sport-
hall, teorisalen, lördagen den 11 april 2015 kl. 13.30. 
Lämplig parkeringsplats nås via infart från Midfalegatan, 
Verkstadsgatan och Hjelmarsrörsgatan. 

Direkt efter årsmötet kommer Tomas Themar att be
rätta och visa bilder under rubriken ”Västra Centralbanans 
Järnväg – järnvägen som kom av sig”.  

Samåkningsmöjligheter till Falköping den 11 april: 
Undertecknad använder en minibuss med totalt nio platser. 
Avresa från Gislaved kl. 10.30. Anmäl Dig senast den 9 
april, om Du vill resa med utmed sträckan Gislaved–Tra
nemo–Ulricehamn–Falköping. 

Andra aktiviteter under våren 2015
Några fler medlemsaktiviteter under våren 2015 är för när
varande inte inplanerade. Ett av skälen är att underteck
nad måste korta ned och omarbeta en hel del i det bokma
nus som finns på förlag och som förhoppningsvis lämnar 
tryckeriet under senast 2016. 

I slutet av sommaren utkommer nästa nummer av vårt 
medlemsblad, och i detta hoppas vi kunna erbjuda fler 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)

2015-02-28

Årets första aktiviteter för mf VCJ är förlag-
da till Falköping. Så här såg det ut, när Y7 
1173 väntade på avgång från spår 20 på 
Falköping C den 25 maj 1985, endast några           
veckor före persontrafikens nedläggning. 
Fotografi: Björn Malmer, Falkenberg.  



 
 

Gislaved, Göteborg, Tranemo och Ulricehamn 2015-02-10 
 
 

MUSEIFÖRENINGEN VÄSTRA CENTRALBANANS JÄRNVÄG 
 

kallar till  
 

öppet ÅRSMÖTE och föredrag om VCJ:s historia 
lördagen den 11april 2015 kl. 13.30 i Ållebergsgymnasiets sporthalls teorisal, Falköping 

 
Årsmötesförhandlingarna börjas omkring kl. 13.30. 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 oförändrat 70 kr) 
o) övriga frågor som mötet önskar behandla och eventuellt besluta i (bl.a. kommande aktiviteter) 
p) mötets avslutande 
 
Efter mötet, kl. 14.40 lördagen en 11 april 2015, kommer föreningens ordförande Tomas 
Themar, Gislaved, att hålla ett föredrag med titeln ”Västra Centralbanans Järnväg – 
järnvägen som kom av sig”. Detta föredrag om banan och även om mf VCJ har tidigare 
hållits i årsmöte med Spår & Tåg i Väst den 1 mars 2014. Bjud gärna med även icke-
medlemmar till årsmötet och föredraget! 
 
Med detta utskick finner Du ett inbetalningskort för 2015 års medlemsavgift, som är 70 
kr. Skälet till höjningen är att ge ut ett julnummer, som tar med mycket av det material Tomas 
Themar inte kan använda i sin kommande bok om VCJ. Tanken är att materialet skall 
användas under ett antal år.  

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

Museiföreningen Västra Centralbanans Järnväg,   
c/o Tomas Themar, N. Långg. 31, 332 30  GISLAVED 
tomas.themar@telia.com, tel. 0371–128 60 
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