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Medlemsblad för 
Museiföreningen Västra Centralbanans Järnväg

nr 2/2016 (hösten 2016)

Aktuellt
Fjortonde verksamhetsåret inriktat på Gislaveds kom-
mun
Mer än hälften av föreningens 14:e verksamhetår (sedan 
bildandet i Ambjörnarp i augusti 2003) har avverkats. Vårt 
årsmöte hölls i Burseryds bibliotek lördagen den 9/4. Då 
visade Tomas Themar ”En resa i tid och bild utmed järn-
vägarna till Ulricehamn”. Vi fick därigenom möjlighet att 
se de mycket fina fotografier Björn Malmer, Falkenberg, 
tog från Västra Centralbanans Järnväg (VCJ) åren 1966–
1988. Dessutom visade Themar de egna bildspelen ”En 
resa utmed VCJ  den 4 april 2009”, ”Resa utmed delar 
av VCJ – torsdagen den 16 juli 2015”, ”Resa med Y1 på 
södra VCJ – lördagen den 5 september 2015 (Tågdagar i 
Landeryd)” och bilder tagna så sent som den 9 april 2016. 

Under sommaren fortsatte VCJ att stå i centrum i Bur
seryd, även om Mf VCJ bara indirekt medverkade. Som 
traditionen bjuder, inbjöd Burseryd-Sandviks hembygds
förening till våffelservering i Hembygdsparken i Burseryd 
söndagar i juli och augusti kl. 14–17. I en av stugorna  hade 
man också utställningen ”Järnvägen 1906–”. En stor del 
av föremålen tillhörde medlemmar i hembygdsföreningen, 
medan annat var utlånat av mf VCJ, t.ex. signalstaven från 
Ulricehamn, kommunikationstabeller och skyltdocka med 
tågklarerarmundering. 

Höstens verksamhet också förlagd till Burseryd
Eftersom Burseryd hade allmän godstrafik fram t.o.m. den 
27 mars 2014 och därefter sporadiska utfärdståg, är det 
den driftplats som fungerat längst utmed VCJ. Därför finns 
det skäl att fortsätta vår verksamhet på orten även i höst. 

Vi har tre huvudaktiviteter inplanerade hösten 2016:
* utställning på Burseryds bibliotek den 19/9–15/10,
* filmvisning i Hällabäcks bygdegård den 15/10,
* järnvägshistorisk resa Hällabäck–Landeryd 29/10. 

Till dessa aktiviteter är givetvis Du som medlem i fö
reningen välkommen. Även allmänheten kommer att in
bjudas via affischer och via annonser i Värnamo Nyheter.

Utställningen i Burseryds bibliotek får på affischer 
denna rubrik: ”Västra Centralbanan lämnade spår efter 
sig i det småländska landskapet – om järnvägen som fö
rändrade Burseryd”. Från Gislaveds kommuns kulturbro
schyr hösten 2016:

Lördagen den 15/10 kl. 13.30 börjar vår medlem Rolf 
Öberg, Kållered, att visa sina mycket uppskattade su
per-8-filmer (med ljud och färg) från VCJ åren 1984–1991. 
Platsen blir Hällabäcks bygdegård i Burseryd socken. 
Tomas Themar kommer att kommentera filmerna simul
tant. Vi bjuder också på fika.  

2016-09-04

Y1 1299 
står 
startklart i 
Burseryd 
lördagen 
den 5 
septem-
ber 2015. 
Fotografi: 
Tomas 
Themar. 

Foto: Björn Malmer, Falkenberg. 
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Rolf Öbergs super-8-filmer mycket uppskattade
Första gången medlemmen Rolf Öberg, Kållered, visade 
super-8-filmer (med ljud och färg) från Västra Centralba
nans Järnväg, åren 1984–1991, var vid årsmötet 2010.

Sedan dröjde det till hösten 
2013 (närmare bestämt lördagen 
den 26/10), våren 2014 (både den 
22/2 och den 3/5) och våren 2015 
(den 21/3 och den 2/5). Vid tillfäl
le 1 2013 kom 25 personer, vid det 
andra 53 (samt ett antal avvisade 
personer på grund av platsbrist) 
och det tredje 34. Fjärde gång
en var det 19 besökare och fem
te 13.  Det gör att 146 personer 
har deltagit i dessa filmvisningar. 
De tre första gångerna höll vi till 
i Ulricehamn, vid de två senaste 
i Falköping. Kommentarerna ef
ter Öbergs filmer var många och 

väldigt positiva. Filmbesökarna till  hörde både de mer järn
vägshistoriskt intresserade och lokalbefolkningen i allmän
het, främst i Ulricehamns, Tranemo och Falköpings kom
muner.  

Med tanke på det stora intresse filmerna rönt i Ulrice
hamn och Falköping har mf VCJ:s styrelse bestämt att låta 
även människor boende i Gislaveds och Tranemo kommu
ner med omnejd  få möjlighet att njuta av både vackra land
skapsvyer och av trafiknostalgiska händelser. 

Våra medlemmar, andra järnvägsintresserade och all
mänheten är välkomna den 15/10. Lokalen är dock begrän
sad till 150  personer. Om intresset är större än lokalerna, 
får vi ordna med fler tillfällen. Hällabäcks bygdegårdsfö-
rening och Burseryd-Sandviks hembygdsföreningar kom
mer att affischera filmvisningen. 

Den/de som reser med Krösatåg 7635 från Jönköping/
Nässjö och ankommer Smålandsstenar kl. 12.49 eller från 
Halmstad med tåg 7634 och ankommer Smålandsstenar kl. 
13.10, kan bli hämtade vid tåget. Hemresa från Smålands
stenar kl. 17.08. 

Det skall också vara möjligt att bli hämtad vid järn
vägsstationen i Limmared eller Hestra. Kontakta mig enligt 
nedan senast torsdagen den 13/10. 

Järnvägshistorisk resas på södra VCJ den 29/10
Sista aktiviteten hösten 2016 blir järnvägshistorisk resa ut
med den sydligaste delen av VCJ. I juni 2016 meddelade 
Trafikverket, att underållet av banan Smålands Burseryd–
Landeryd, 14,8 km, upphör den 10/12 2017. I väntan på 
detta datum har man stängt av banan för trafik. Sista rö
relsen – förutom av arbetsfordon – gick i september 2015. 

Samling sker vid Torget i Burseryd (intill Danielssons 
affär) lördagen den 29/10 2016 kl. 12.00. Vi kommer se
dan i minibuss och privatbilar att resa till Hällabäcks tidi
gare station och sedan i sakta mak resa via Burseryd och 
Broaryd till Landeryd. Du som inte kommer med egen bil, 
kan diskutera hämtning vid Limmareds respektive Små
landsstenars järnvägsstationer. Hör av Dig senast två dagar 
före resan. 

Medtag också egen matsäck.  

 Synpunkter och önskemål
Som medlem får Du gärna höra av Dig angående önskemål 
inför framtiden. .

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

Nytt portopris gör det möjligt med mer omfattande 
medlemsbrev
Tack vare att ett frimärke numera omfattar brevvikter upp 
till 50 g och inte bara till 20 g har vi möjlighet att i ett med
lemsutskick sända med fler sidor. 

Denna gång blir det premiär för ett mer omfattande 
medlemsbrev. Av naturliga skäl kommer detta att omfatta 
historik med avseende på Burseryd med omnejd. 

I Hällabäcks bygdegård i norra delen av Burseryds socken 
visas lördagen den 15 oktober 2016 några av Rolf Öbergs 
VCJ-filmer. Fotografi: Tomas Themar 2016. 

Rolf Öberg vid sin pro-
jektor i Folkets hus, 
Ulricehamn, den 3/5 
2014. Fotografi: Tomas 
Themar. 

Hällabäcks stationshus 19/9 2009. Detta revs i mars 2016.
Fotografi: Holger Davidsson. 
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Delar av historien om  
Västra Centralbanans Järnväg (VCJ),

Landeryd–Limmared–Ulricehamn–Falköping 1906–2016

Samtidigt som den svenska järnvägen år 2006 firade 
sina första 150 år, kunde kvarvarande delar av den 
forna Västra Centralbanan (VCJ) fira 100-årsjubileum. 
Ursprungligen sträckte sig VCJ från Landeryd i söder 
till Falköping i norr. Fram till april 2014 skedde trafik 
på 14,8 km av Trafikverkets spår (Landeryd–Smålands 
Burseryd). 14 km användes fram till sommaren 2004 
av ett privat företag, och 7,2 km förfogar ett byalag 
i Ambjörnarp över. 4,5 km växer igen men har kvar 
räler och sliprar. Resten har rivits och förvandlats till 
cykelbana, fabrikslokaler eller åkermark. 

Trots att endast en bråkdel av den ursprungligen 
131 km långa järnvägen kan användas i dag är det 
på sin plats att belysa dess historia. Tillsammans 
med så många andra järnvägar förvandlade den för 
110 år sedan isolerad bygd till tätorter med industri 
och handel. Den förband skogrika trakter med havet i 
sydväst och slättlandskapet i norr. Den bidrog till att 
förbättra för både hög och låg. Den innebar kort och 
gott vad många andra järnvägar betytt för vårt land. 
Och den försvann mer eller mindre på samma sätt 
som många andra järnvägar…

Sammanfattning om VCJ

Västra Centralbanans Järnväg (VCJ) byggdes åren 
1903–1906 på sträckan Landeryd–Limmared–
Ulricehamn–Falköping. VCJ ersatte den smalspåriga 
sträckan Vartofta–Ulricehamn (Ulricehamns Järnväg) 
från 1874 och Oxbanan Limmared–Karlsvik 
(också 891 mm, i trafik 1878–1902). Initiativtagare 
till järnvägen var handelsmän i Halmstad, vilka 
tillsammans med Halmstad–Nässjö Järnvägar (HNJ) 
hade som mål att skapa direkt järnvägsanslutning 
mellan norra Västergötland, Närke, Värmland och 
Västmanland i ena änden och Halmstads hamn i den 
andra. 

De 21 december 1906 öppnades banan, 131 km, 
för allmän trafik. Redan från början var det HNJ, en 
av de största aktieägarna, som skötte trafikeringen 
med sju ånglok, fyra boggipersonvagnar, tio 
tvåaxliga tredjeklassvagnar och en rad godsvagnar. 
Trafikintäkterna räckte till driften men inte till 
kapitalkostnaderna. VCJ begärdes därför i konkurs 
i september 1915. Den 19 september 1917 ropades 

bolaget in av HNJ, var dotterbolag till detta fram till 
1923 och därefter en del inom detta Wallenbergsägda 
och framgångsrika järnvägsföretag. 1924 blev 
Landeryd lokstation för både HNJ och VCJ. 

Anledningen till konkursen var i första hand att 
tankarna och förhoppningarna om transitotrafiken 
gick i stöpet. Bestämmelserna om gods i samtrafik 
fungerade inte som man hoppats på. I stället lät 
SJ gods gå omvägen från norra Västergötland via 
Göteborg till Halmstad. 

1931 släpptes SJ:s monopol, och banan hade 
ett par framgångsrika decennier. Tillsammans med 
övriga HNJ-linjer förstatligades VCJ den 1 juli 
1945. Trots SJ:s rationaliseringar med bättre fordon 
minskade både person- och godstrafiken på grund 
av konkurrens från landsvägstrafiken. 1967 kom det 
första nedläggningshotet, 1976 det andra. 

1979 bestämdes att trafikhuvudmännen skulle få 
avgöra banans framtid. Eftersom den gick genom 
tre landskap, fyra län och fem kommuner, blev 
det ersättande busstrafik i stället. En bidragande 
orsak till banans nedläggning var också eftersatt 
underhåll sedan 1960-talet. Banan är känd för sina 
många plankorsningar, där lok- och rälsbussförarna 
själva fick fälla och hissa bommarna. Tidtabellerna 
utarmades också från 1974 och framåt. Hastigheten 
sänktes under 1970-talet från 95 km/h till 70 km/h. 

Den 1 juni 1985 lades persontrafiken ned på 
sträckan Landeryd–Sjötofta och den 9 juni samma år 
Ulricehamn–Falköping. Kvar blev rälsbusstrafiken 
(med Y7-vagnar från slutet av 1950-talet) 
Ulricehamn–Limmared–Sjötofta fram till den 12 juni 
1988. Detta blev för övrigt den sista banan i Sverige 
med Y7-trafik (rälsbussar från 1950-talet). 

Godstrafiken minskade redan 1958, då den 
genomgående godstågen upphörde och ersattes av 
godståg Ulricehamn–Falköping, Ulricehamn–Vegby, 
Limmared–Månstadskulle, Limmared–Ekefors och 
Landeryd–Hällabäck. På de två nordligaste sträckorna 
övernattade de nya dieselloken (T21) i Borås och 
gick dagligen Gånghester–Ulricehamn tur och retur 
med smärre godsmängder på släp. Samtidigt började 
mycket av styckegodset att på delsträckor köras med 
lastbil. 
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1964 ändras godssträckorna till tåg Landeryd–
Burseryd–Hällabäck (T21- och Z65-dragna), 
Falköping–Åsarp (T21, ibland ånglok), Ulrice  hamn–
Blidsberg(–Trädet–Åsarp), Ulricehamn–Limmared–
Sjötofta(–Ekefors) (T21 och efter 1965 T23 
emellanåt) samt Landeryd–Burseryd–Hällabäck (T21 
och Z65). Loken till sträckorna med utgångspunkt 
från Ulricehamn gick varje morgon från Borås och 
varje kväll tillbaka. 

1969 ändras godsdragningarna ännu en gång. Nu 
blir sträckorna Limmared–Sjötofta (Z65), Limmared–
Ulricehamn–Blidsberg(–Åsarp) (Z65), Falköping–
Åsarp (T21). På den sydligaste sträckan infördes T43-
lok 1978 och på den nordligaste 1984.  

1977 upphörde godstrafiken Ulricehamn–Åsarp, 
1986     Falköping–Åsarp, 1989      Limmared–
Ulricehamn och 1991 Limmared–Sjötofta. 

1991 revs sträckan Falköping–Ulricehamn–
Limmared, 2000 Tranemo–Hjärphults grusgrop samt 
2004 Limmared–Tranemo och Hjärphults grusgrop–
Ambjörnarp. 

Kvar t.o.m. 27 mars 2014 fanns Landeryd–
Smålands Burseryd (14,8 km) med ett par 
vagnuttagningar/spärrfärder per vecka till Burseryds 
Bruk. Från 1991 drogs dessa av T44-lok och från 

oktober 2013 av Td-lok. Sträckan Burseryd–Ekefors 
(14  km) innehas av Ekefors Skrothandel AB, som 
sedan 2004 inte haft någon trafik. Eftersom Burseryds 
Bruk önskar återuppta spårbunden godstrafik med 
annan tågoperatör än Green Cargo, är sista ordet 
om trafiken på forna VCJ ännu inte sagt. Dock 
kom Trafikverket i juni 2016 med beskedet om att 
underhållet Landeryd–Smålands Burseryd upphör 
den 10 december 2017 och att beslutet inte kan 
överklagas. 

På sträckan Ambjörnarp–Sjötofta (7,2 km) kan 
man cykla dressin, som hyrs ut på Byakrogen i 
Ambjörnarp. 

Banans dokumentation
Två museiföreningar har sin utgångspunkt i VCJ: 
Museiföreningen Västra Centralbanans Järnväg 
(mf VCJ), bildad den 16 augusti 2003 respektive 
Landeryds Järnvägsmuseum, grundad den 22 maj 
2004. Läs mer på hemsidorna http://mfvcj.wordpress.
com/ respektive http://landeryd.info/index.html

 En av föreningarnas medlemmar, Tomas Themar, 
N. Långgatan 31, 332 30 Gislaved, har sedan 
sommaren 2006 av och till arbetat med en bok om 
VCJ. 
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Trafikplatser i Gislaveds kommun

Hällabäck, Smålands Burseryd och Broaryd öppnades 
för allmän trafik den 21 december 1906. Det var för 
övrigt i Broaryd det första spadtaget togs den 21 
december 1903, dvs. tre år före öppnandet. Hällabäck 
avbemannades 1967, Smålands Burseryd 1989 och 
Broaryd 1983. Persontrafiken nedlades på samtliga 
dessa ställen den 2 juni 1985. Hällabäck förlorade 
godstrafiken 1979 och Broaryd 1986. Smålands 
Burseryd hade godstrafik (i form av spärrfärder) 
t.o.m. den 27 mars 2014 och var efter 1991 den enda 

trafikplats på forna VCJ (förutom järnvägsknutarna 
Falköping C, Limmared och Landeryd) som hade 
trafik kvar.  

I nuvarande Gislaveds kommun har även funnits 
Bromossens lastplats (1919–1924) och Haghults 
lastplats (1907–1978). Vid den sistnämnda förekom 
2006–2012 vintertid linjelastning av torvvagnar till 
Örebro värmeverk. 

Hällabäck

Fr. Landeryd 20,8 km Fr. Falköping C 110,3 km Hlb/Häk (HNJ/SJ)

 159,62 m ö.h.
Trafikplatsen invigd 21/12 1906   Nedlagd som hållplats 2/6 1985

1906 fick Burseryds socken två stationer, dels Smålands 
Burseryd i närheten av kyrkan, dels Hällabäck (6 km 
norrut). Redan under järnvägens byggnadstid kunde ökad 
aktivitet noteras i socknen.

I Hällabäck, som ligger i socknens verkliga 
jordbruksområde med ett mycket öppet och välmående 
landskap, etablerades redan 1906 ett sågverk. Hällabäcks 
Ångsåg fick sitt timmer genom flottning från skogar utmed 
Storån, Sävsjön och Majsjön – ända från Våthult. När 
företaget med 35 anställda och modern utrustning fick svårt 
att få tag på råvara lades det ned 1928. 

Nu tog Hällabäcks Sågverk AB 
över efter bara sex års uppehåll. 
Företaget exporterade 70 % av 
virket till Europa, Egypten och vissa 
arabländer. Dessa sågade bräder 
startade i regel sin färd ut i världen 
på järnvägsvagn; sågen hade eget 
stickspår från Hällabäcks station. 
1982 övertogs sågen av Lida Timber 
AB. Mot mitten av 1980-talet lades 
sågen dock ned. 

På orten fanns även fler sågverk, 
fabrik som tillverkade elektriska 
apparater, kvarnar och tråddrageri. 
Poststationen fanns i Hällabäcks 
station t.o.m. den 30 september 
1965, därefter lantbrevbärare 
från Smålands Burseryd. Skälet 
till att posthanteringen upphörde 

två år före järnvägsexpedieringen torde ha varit att 
Postverket ville samordna lantbrevbäring i trakten. De 
ekonomiska möjligheterna för Hällabäcks station minskade 
självfallet också, men trots detta beslöt SJ att behålla sin 
kärnverksamhet. Själva försäljningen av biljetter och 
hanteringen av styckegods blev kvar till den 26 maj 1967. 
Vägvakterna, som tjänstgjort när Eskil Emanuelsson varit 
ledig, fick behålla sitt arbete fram till i början av september. 
Då ersattes fällbomsspelet med automatiska ljud- och 
ljussignaler. Eskil Emanuelsson, född 1920, kom att arbeta 
resten av sitt yrkesliv på järnvägsstationen i Landeryd. 

Hällabäcks stationshus 1972. Bakom stationshuset syns såväl virkesstaplar som sågspån från 
Hällabäcks såg. Stationen har varit avbemannad sedan 1967. Fotogri från Nässjö Järnvägs-
museum (S.O. Lundberg). 
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Biljetter fick nu lösas direkt på rälsbussarna, hos 
konduktören eller föraren. Pollettering av resgods 
kunde göras på stationen i Smålands Burseryd, som 
också hanterade styckegodset. Vagnslaster fick också 
fr.o.m. nedläggningen i maj 1967 beställas i Burseryd, 
men lossning och lastning kunde fortsätta i drygt tio år i 
Hällabäck. Den 28 maj 1978 nedlades all vagnslasttrafik 
till orten. Något år senare genomfördes spårsanering. 
Endast genomgångsspåret behölls. Sista persontåg genom 
Hällabäck gick lördagen den 1 juni 1985. 

Åren 1992–2004 passerade också växlingsrörelser med 
godsvagnar till och från Ekefors Skrothandel AB i Ekefors. 
Denna trafik lades dock ner sommaren 2004. 

På orten fanns en gång i tiden även ett mycket pampigt 
järnvägshotell.  

Stationshuset såldes efter 1967 till privatpersoner. I 
början av 2016 skedde senaste ägarbytet. Då bedömdes 
själva stationsbyggnaden ha drabbats för mycket av röta för 
att kunna renoveras. Huset revs i mars 2016. Stationsskylten 
räddades av Hällabäcks bygdegårdsförening och sattes upp 
på Hällabäcks kyrkstuga. 

Busslinjer under HNJ:s tid:  Inga. Aldrig har reguljära 
busslinjer angjort själva Hällabäck. Närmaste bullhållplats 
finns utmed landsvägen finns i Långhult utmed sträckan 
Arnåsholm–Burseryd. Här går än i dag bussar mellan 
Gislaved och Burseryd  (Jönköpings länstrafik, linje 246).  

Bangårdsritning över Hällabäcks station respektive Hällabäcks såg. Den första ritades av HNJ och reviderades åren 1931–1943. Den 
andra bearbetades 1931–1940. Dessa gällde sedan i stor utsträckning fram till ”spårsaneringen” i början av 1980-talet. 
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Föreståndare för Hällabäck :
Nils Sigrid Sweningson 1906–1908 stationsmästare
Carl Adolf Ahlén 1908–1918 stationsmästare
Gustaf Skoglund 1918–1921 stationsmästare
Per Gösta Lundberg 1921–1925 stationsföreståndare
Altinus Carlström 1925–1930 stationsföreståndare
Anders Pettersson 1930–1937 stationskarl
Erik Emanuelsson 1937–1955  stationskarl/trafikplats- 
  föreståndare
Eskil Emanuelsson 1955–1967 trafikplatsföreståndare/
  förste järnvägsexpeditör

Hällabäcks stationshus revs i mars 2016. Här är resterna fotograferade lördagen den 9 april 
2016, samma dag som Museiföreningen Västra Centralbanans Järnväg (mf VCJ) hade sitt 
årsmöte. I bakgrunden ses Hällabäcks järnvägshotell. 

Hällabäcks bygdegårdsförening äddade stationsskylten från rivningen och placerade 
den på väggen till Hällabäcks kyrkstuga. Fotografiet över kyrkstugan (1909–1959 Häl-
labäcks skola) finns längst ned till höger.  

Fotografier den 9 april 2016 respektive den 10 juli 2016: Tomas Themar. 

I februari 1985 fattade regeringen beslut om nedläggning av järn-
vägen. Här ses ett Y7-motorvagnståg passera Hällabäck den 20 
april 1985. Fotografi: Björn Malmer, Falkenberg. 
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Smålands Burseryd

Fr. Landeryd 14,8 km Fr. Falköping C 116,3 km Sbd/Smu (HNJ/SJ)

 138,52 m ö.h.
Trafikplatsen invigd 21/12 1906  Persontrafiken nedlagd 2/6 1985, 
  Godstrafik nedlagd 27/3 2014

Strax sydost om Burseryds kyrka anlades den andra av 
socknens järnvägsstationer. För orten blev järnvägens 
ankomst mycket lyckosam. ”Det såldes tomter och byggdes 
hus, affärsmän och småindustrier sökte sig till platsen och 
föreningslivet spirade.” Så målande uttryckte sig Erik 
Rambjer i boken ”Burseryds socken” (1981). Annars var 
Burseryds socken lantbruksbygd av större mått. 

Stationen i Smålands Burseryd, som stationen fick 
heta för att ej förväxlas med den lilla hållplatsen Börseryd 
strax öster om Nybro, anlades nära ett större vattenfall i 
Västerån. Detta vattenfall och järnvägsstationen kom att 
spela stor roll för industrialiseringen av samhället.

Fram till 1920-talet hade följande industrier etablerat 
sig: Burseryds Järnförädling, AB Burseryds Tråd och 
Spikfabrik, Industri AB Laggo,  Burseryds Parkettfabrik, 
Faxes Skyddskofabrik, Hultqvist Snickerifabrik och ett 
kraftverk. 

Störst betydelse för orten har Burseryds Bruk med i 
dag 125–130 anställda. 1910 inköpte Carl Josefsson från 
Hökagård i Burseryd ett vattenfall, en kvarn, en såg och en 
smedja. Energin fick man från det intilliggande vattenfallet 
– genom direktdrift. När fallet sedan utrustades med 
turbiner och generatorer, kunde man få elektricitet. 1916 
passade man på att utnyttja denna möjlighet fullt ut. Nya 

fabrikslokaler anlades omedelbart i närheten 
av järnvägen. Från kraftstationen leddes 
elektriciteten till fabriken.  Främsta produkter 
var i början tråd och förzinkning. Under 
mellankrigstiden på 1930-talet tillverkades 
även taggtråd och trådspik. Med 1940-talet 
kom inriktningen att ändras mot kallvalsning 
och förzinkning av band, tråd och spik. 

I dag är produktionen inriktad på kabelband, 
vintunneband, industriband, varmförzinkande 
band och emballageband. Fram till och med 
den 28 mars 2014 anlände flera gånger i veckan 
ett antal tunga godsvagnar med tunnplåt (i 
stora rullar à 20 ton) från Svenskt Stål AB 
(SSAB) i Borlänge. För råvarotillförseln 
var med andra ord järnvägen fram till nutid 
– mer än hundra år efter dess invigning – 
avgörande. För Burseryds Bruk i allmänhet 
och för Burseryds befolkning i synnerhet är 
det viktigt att järnvägstransporterna fortsätter 
och man letar nya möjligheter efter det att 

Smålands Burseryds (Smu) stationshus 1986. Fotografi: Rune Knutsson, Burseryd. 

Bangårdsritning över Smålands Burseryd. Allt om Hobby 8/1976. T.v. i bild kommer banan från Landeryd. Åt höger går den mot Limmared. 
S = stationshus, G = godsmagasin. Huset längst upp till vänster är var Burspeds lokaler 2007. 



9

Green Cargo lagt ned Smålands Burseryd som godspunkt. 
Vägnätet i bygden är nämligen inte dimensionerat för 
tyngre transporter. Om inkommande gods permanent skall 
överföras till landsväg, innebär 3.500 fler lastbilar per år 
genom samhället, räknade man med 2010. 

Efter 2011 reducerades spärrfärderna (beteckningen på 
vagnuttagningarna fr.o.m. 2009) till tisdagar och torsdagar. 
Skälet var att bruket fick sina rullar med tunnplåt inte bara 
från SSAB i Borlänge utan också genom import. Plåtarna 
från utlandet lastades från båt till lastbil och inte till tåg i 
Halmstad. Antalet vagnar blev därför färre per tur eller per år. 

Vid månadsskiftet mars–april 2014 indrogs Green 
Cargos godståg 6518–6519 Halmstad–Landeryd–
Smålandsstenar–Halmstad med därtill hörande spärrfärd 
Landeryd–Smålands Burseryd och åter. Därmed upphörde 

 Bangårdsritning över Smålands Burseryd, ritad 1931–1943. Med tiden ersattes semaforerna av såväl infarts- som utfartssignaler. Smu 
var en av få trafikplatser med riktiga utfartssignaler, förutom Landeryd, Limmared och Falköping. Inte ens Ulricehamn hade utfartssignaler 
men väl dvärgsignaler på personbangården. Jämför med den förenklade skissen på föregående sida. 

På den övre bilden ser vi godståg i Smålands Burseryd en dag 
1972 med lokomotor Z65 564 som dragare. Detta förmiddagståg 
betjänade Broaryd och Burseryd. På eftermiddagen kom det ett 
T21-draget godståg som gick till Hällabäck och Burseryd. 1979 
upphörde godstrafiken från Hällabäck, 1986 från Broaryd och tro-
ligtvis 2014 från Burseryd. 
Nedre bilden visar Y7-motorvagn en förmiddag 1983. 
Fotografier: Björn Malmer, Falkenberg. 

Den sena våren 1985 har kommit. Om bara någon månad, den 1 
juni, skall den sista motorvagnen passera. Godstågen skall däre-
mot fortsätta i nästan 30 år, fram till den 27 mars 2014. 
Fotografi: Björn Malmer, Falkenberg. 
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godstrafiken till Smålandsstenar och Burseryd. Anledningen 
härtill var att Green Cargo beslutat att förbättra bolagets 
ekonomi efter de senaste negativa boksluten. Godspunkter 
med lägst antal vagnar skulle tas bort efter första kvartalet 
2014. 

Sista trafikdag blev torsdagen den 27 mars 2014. Td 
398 gick som ensamt lok Halmstad–Smålands Burseryd 
för att hämta de vagnar i Burseryd, vilka hade körts dit 
lastade med tunnplåt tisdagen den 25 mars. Spärrfärden 
tillbaka från Smålands Burseryd ankom Landeryd kl. 17.47 
och bestod av Td 398 och fyra relativt nya Shimmns981-
vagnar.  

I slutet av september 2015 uppsattes en stoppbock vid 
infarten till Burseryds lastplats. Därmed omöjliggjorde 
Trafikverket för fortsatt järnvägsdrift. Under vintern 2015–
2016 lades också en betongsliper över rälsen vid utfarten 
i Landeryd; denna fästes med kedjor och hänglås. Över 
signalerna mot vägtrafiken i korsningarna mellan järnväg 
och landsväg sattes svarta plastsäckar. 

Veckan före midsommar 2016 meddelade Trafikverket, 
att man har för avsikt att upphöra med underhållet den 10 
december 2017. Detta beslut kan inte överklagas, lät man 
meddela. 

Många andra industrier etablerade sig också i Burseryd. 
Så växte t.ex. Burseryds Träindustri, metallfabriker och 
sågverk fram. Flera av dem drog nytta av närheten till 
järnvägen.

Över hela landet är ”Faxes Fabriks AB” känt för 
sina vedklyvar, skottkärror och stängselnät. Slå upp 
annonssidorna i tidningen Land. I varje nummer finns ofta 
någon annons från Faxes. 

För bönderna blev lantmannaföreningen viktig. 
Lantbrukens förnödenheter kom med godståget och lastades 

över till magasinet, som bara växte. Till sist förhindrade 
industriområdet fortsatt expansion vid järnvägen, varför 
man 1969 flyttade till Burseryds Mejeriförenings fastighet, 
sedan mejeriet lagts ned detta år. Här höll man sedan till 
fram till 2004, då helt nya lokaler togs i bruk. 

Burseryds stationssamhälles invånarantal: 1930 244 
invånare, 1940 312, 1950 419, 1960 661, 1970 995, 1978 
1.027, 1980 1.000, 1990 961, 2000 914, 2004 846.

Stationen var bemannad fram till sommaren 1989. 
Persontrafiken gick t.o.m. den 1 juni 1985. Efter sommaren 
1989 är Smålands Burseryd lastplats, och godstågen 
(i huvudsak ankommande gods från Svenskt Stål AB 
(SSAB) i Borlänge) gick som vagnuttagning/spärrfärd från 
Landeryd, där närmaste tågklarerare finns. 

Från invigningen 1906–1 juli 1956 var posten förlagd till 
järnvägsstationen. Som postort hette samhället Smålands 
Burseryd fram till den 1 april 1980. I dag är postorten rätt 
och slätt Burseryd. 

Busslinjer under HNJ:s tid:  
•	 Smålands Burseryd–Broaryd–Smålandsstenar–

Reftele–Värnamo – invigd 1930. 
•	 Gislaved–Bosebo–Smålands Burseryd–Broaryd–

Landeryd–Hyltebruk – invigd 1931. 
•	 Svenljunga–Assmebro–Håcksvik–Smålands 

Burseryd–Smålandsstenar – invigd 1935. 
•	 Broaryd–Sandvik–Smålands Burseryd – invigd 

1938. 

Föreståndare i Smålands Burseryd:
Oscar Kleberg 1906–1912 stationsmästare
Anders Brandow 1912–1922 stationsmästare
Altinus Carlström 1922–1925 stationsföreståndare
Nils Skogström 1925–1933 stationsföreståndare
Gustaf Skoglund 1933–1936 stationsföreståndare
Herman Carlström 1936–1943 stationsföreståndare
Carl Sixtus Svensson 1944–1953 stationsmästare
Birger Bengtsson  1953–1960 stationsmästare
Tore Karlsson 1961–1968 stationsmästare
Sigvard Lärka 1968–1975 stationsmästare 
Rune Knutsson 1975–dec. 1988 förste järnvägsexpeditör
Karl-Eric Jacobsson, Smålandsstenar 1988–1989 järnvägsexpeditör

Sigvard Lärka (längst fram med blomsterarrangemanget) avtackas som 
stationsmästare i Smålands Burseryd i januari 1975 av fr.v. Rune Knuts-
son (efterträdare på platsen), Eskil Emanuelsson (tidigare trafikplatsföre-
ståndare i Hällabäck, nu järnvägsexpeditör i Landeryd), Börje Larsson, SJ i 
Värnamo, Bertil Karlsson, trafikområdeschef för SJ i Värnamo, Nils Anders-
son (stationsmästare i Broaryd, fr. 1977 stationsmästare i Gislaved), Göte 
Sandberg och Curt Hempel (stationsmästare i Smålandsstenar). Lärka gick 
i pension efter 37 år vid järnvägen kunde Värnamo Nyheter berätta den 21 
januari 1975.  
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Bromossen

Fr. Landeryd 7,3 km Fr. Falköping C 123,8 km Bm/ (HNJ/SJ)

 130,42 m ö.h.
Lastplatsen invigd 1919  Nedlagd 1924

Lastplatsen var i funktion åren 1919–1924 och betjänade 
den torvmosse järnvägen genomlöper. 

Broaryd 

Fr. Landeryd 5,3 km Fr. Falköping C 125,8 km Bo/Byd (HNJ/SJ)

 134,22 m ö.h.
Trafikplatsen invigd 21/12 1906  Nedlagd helt 1986

Vid invigningen 1906 erhöll Broaryd förenad järnvägs- och 
poststation. Posten kom att vara kvar till den 31 maj 1977, 
då den skildes från järnvägen. Broaryd fick godsombud den 
1 september 1979.

Broaryds station ligger i samhället med samma namn. 
När första spadtaget togs till VCJ den 21 december 1903, 
skedde detta på hemmanet Broaryd i Södra Hestra socken. 
Eftersom järnvägsstationen i Norra Hestra hade öppnats 
den 23 december 1902 under namn Hestra, fick man leta 
annat namn för stationen. Det blev Broaryd, och i dess 
närhet växte sedan en liten tätort upp. 1950 hade denna 
241 invånare. 1924 var trafikinkomsterna i Broaryd 60.000 
kronor. Egendomar i socknen: Bro, Ekenäs och Samseryd. 

Industrier under 1920-talet var M.H.B. Larssons 
Postorderfirma, kvarn och mejeri, mekanisk verkstad och 
ett tråddrageri. Dessutom var skogsproduktionen på orten 
viktig. 

Stationen avbemannades den 4 juli 1983 och kvarstod 
sedan som obemannad station i några år. Den 1 juni 1985 
gick det sista persontåget. 1986 upphörde också godsutbytet 

per järnväg. Omkring 1986 såldes stationshuset till en bil- 
och traktorverkstad, som byggt om själva fastigheten till 
oigenkännlighet. Hösten 1986 sanerades också alla spår 
utom huvudspåret. Samtidigt revs infartssemaforerna 
norr och söder om stationen. Fram till 1986 fick södra 
vägövergången i Broaryd fällas från en stolpe intill 
infartssemaforen. 1993–1996 rustades huvudspåret upp 
för att klara de tunga vagnuttagningarna till Burseryds 
Bruk. 2007–2008 kom nästa ordentliga upprustning av 
spåret: ballastrengöring, grövre makadam, spårriktning, 
ballastplogning. 

Busslinjer under HNJ:s tid:  
•	 Smålands Burseryd–Broaryd–Smålandsstenar–

Reftele–Värnamo – invigd 1930. 
•	 Gislaved–Bosebo–Smålands Burseryd–Broaryd–

Landeryd–Hyltebruk – invigd 1931. 
•	 Broaryd–Sandvik–Smålands Burseryd – invigd 

1938. 

Generalstabens karta från 1920. 
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Föreståndare i Broaryd:
David Andersson 1906–1916 stationsmästare
Agne Gerde Gerde 1917–1922 stationsmästare
Carl Wiktor Sjöstrand 1922–1933 stationsföreståndare
Gustaf Lydén 1933–1950 stationsmästare
Nils Yngve Andersson 1950–1977  stationsmästare
Karl Karlsson 1977–1983 extra stationsföreståndare
Nils Andersson (f. 1918) blev stationsmästare i Gislaved 1977 och avgick med pension 1981, 63 år gammal. 

Han dog 1989, 71 år gammal och ligger begravd i Gyllenfors, Gislaved.

Bangårdsritning över Broaryd. Allt om Hobby 8/1976. T.v. i bild kommer banan från Landeryd. Åt höger går den mot Smålands Burseryd. 
S = stationshus, G = godsmagasin (järnvägens eget). Dessutom finns vid utdragsspåret längst i sydost ett privatmagasin.  

 Bangårdsritning över Smålands Burseryd, ritad 1931–1943. Semaforerna var i tjänst fram till 1986, då bangården blev föremål för så 
kallad spårsanering och endast huvudspåret (närmast stationshuset) blev kvar.  Jämför med den förenklade skissen på föregående sida.

Broaryds station har fått besök av någon biljettköpare, 
post- eller styckegodskund med en svart Volvo PV 444, 
1955 eller 1956 års modell. 
Fotografi 1969: S.O. Lundberg (Nässjö järnvägsmu-
seum). 
Alla vi som rest som vuxna på VCJ före persontrafik-
nedlägg ningen 1985–1988 har uppnått en så hög ålder, 
att vi också med stor glädje och nostalgi känner igen 
miljön. PV:n känns bekant för oss...
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T23 115 med godståg på stationen i Broaryd år 1972.Som vi konstaterade under 
en godstågsbild i Smålands Burseryd, fanns två godståg per dag från Landeryd 
och norrut. Detta är dagens andra tåg som också ställde av tomma och hämmta-
de lastade vagnar vid Hällabäcks sågverk. 

T23 115 tillverkades av Maschinenbau Kiel AG, Tyskland i 1953 som smal-
spåriga loket Tp 3514. Tillverkningsnr. 700015. Det ombyggdes 1965, vid 12 
års ålder, till normalspåriga T23 115. Det gjorde tjänst hos SJ fram till 1977 och 
slopades detta år. 1980 såldes det till Gullfiber AB, Söråker. 1990 blev Österlen-
tåg (ett litet skånskt godsbolag) ägare. 1994 såldes det till Ekefors Skrothandel 
AB, som drog vagnar Ekefors–Hällabäck–Burseryd med detta lok. Det skrotades 
1998 i Ekefors.
Fotografi: Björn Malmer, Falkenberg. 

Ensam Y6-motorvagn gör uppehåll i Broaryd en som-
mardag 1981. Fotografi: Björn Malmer, Falkenberg. 

Ganska snart efter nedläggningen av Broaryd som sta-
tion 1986 såldes huset till en privatperson, som byggde 
till en verkstadslokal mot spårområdet. Denna verkstad 
fanns kvar ännu den 9 april 2016. Till höger syns last-
kajen. 
Fotografi: Tomas Themar. 

Haghults lastplats. Magasinsbyggnaden tillhör-
de Haghults torvströfabrik och finns alltjämt kvar.  
Fotografi från SJ Fotoklubb i Borås’ bok ”Järnvä-
garna kring Ulricehamn” 1989. 
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Haghult

Fr. Landeryd 3,2 km Fr. Falköping C 127,9 km Hlt/Hagt (HNJ/SJ)

 141,62 m ö.h.
Lastplatsen invigd 25/6 1907  Nedlagd 28/5 1978,
  linjelastning. nov. 2006–2012

Lastplatsen tillkom för att möjliggöra transporter från 
Haghults Torvströfabrik. Vid lastplatsen fanns en 
magasinbyggnad, varifrån torvströet lastades ut. 

Lastplasten ifråga löd under stationsföreståndaren i 
Broaryd. Semaforer med blinkljus förreglade växlarna. 
Den 28 maj 1978 lades lastplatsen ned. Några år senare 
togs sidospåren och semaforerna bort. 

Redan 1906 öppnades Haghults torvbana, som gick 
från Haghults lastplats till Ekenäsmossen, en sträcka på 4 
km. Spårvidden var 600 mm. 1918 elektrifierades denna 
torvbana. Fram till 1967 kom sedan små elektriska lok att 
dra decauvillevagnar med torv. Detta år ”avelektrifierades” 
banan. De små torvvagnarna torde nu ha dragits med 
bensin- eller dieseldrivna små lok. I samband med att 
driften lades ned 1978, upphörde verksamheten på banan. 
Spåren revs emellertid först 1983. 

Vintern 2006/2007 återuppstod Haghult för linjelastning 
av containervagnar till Örebro värmeverk. Nattetid lastades 
ett 20-tal vagnarna och drogs sedan in till Landeryd av 
något av Inlandsgods AB:s större lok för vidare transport 
via Landeryd, Värnamo, Alvesta, Mjölby och Hallsberg 
till Örebro. Tre dagar per vecka gick dessa tåg den första 
vinterperioden. Lastningen skedde intill den uttjänta 
magasinsbyggnaden med hjälp av stor hjullastare. 

Vintern 2007/2008 var det Stena Metall AB som 
drog torvvagnarna till Örebro värmeverk. 2012 upphörde 
emellertid transporterna, sedan grannars klagan på ljudet 
från loket och hjullastare nattetid. 
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