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I Gullringens historia har det funnits män med mycket makt som avlöst varandra.
Allt från släkten Stubbe på 1300-talet till Pechlin på 1700-talet, Nordström på 1800-talet,
NP Danielsson i början av 1900-talet och sedan Ansgarius Svensson och hans son på
Gullringshus. Det går lätt att följa hur centrum förskjutits, från Godset Ålhult under
medeltiden, stormaktstid och upplysning fram till 1800-talet då Ålhult fortfarande är den
viktigaste platsen men även i viss mån Brännebro, till järnvägsstationen från 1902 till mitten
av 1900-talet, för att slutligen placeras vid dagens centrum. Frågan är var det ligger om 100
år? 1934 fick samhället gatubelysning och detta firades med en speciell ”ljusfest”. Inbjudna
gäster åt supé på matserveringen och sedan fortsatte festen på nybyggda folkets park.

Bebyggelsen innan järnvägen fanns
Gullringen är ett ungt samhälle som fick sitt namn i samband med järnvägens tillkomst 1902.
Innan dess var här bara skog, förutom några små torp, det mesta låg under godset Ålhult.
Här nämns några av de stugor man känner till, och vad som har hänt med dem under årens
lopp.
I närheten av där järnvägsstationen byggdes, låg torpet ”Saxen”. Torpet är omnämnt i 1717
och 1737 års mantalslängder samt 1777 och 1791 års död-böcker och kallades då Saxtorp,
men i alla husförhörslängder heter torpet Saxen.
Det första kända torparparet som bodde i Saxen var Jonas Pärsson
och hans hustru Ingrid Månsdotter, den sista som brukade Saxen var
Johan Fredrik Muschött. Han var gift med Anna Charlotta
Andersdotter. Äldste sonen Karl Johan blev soldat och antog namnet
Levin. Familjen Muschött flyttade till Fridhem under Örsåsa 1897.
Saxen låg på nuvarande Skanskas industriområde, torpet
Torpet Saxen,
Foto Birger Jonsson 1957 disponerades i början av seklet som kontor och bostad åt förmän vid
det nystartade sågverket. Åkrarna inrutades till små potatisland åt arbetarfamiljerna innan de
bebyggdes med lokaler till den växande industrin. 1930 förvärvades Saxen av Amanda och
Anton Nilsson, som kom från Stampen med sin stora familj. Efter Anton Nilssons död 1951
bodde Amanda ensam till 1960, efter det året bytte Saxen ägare ett par gånger. Torpet
flyttades till Björkhult 1961.

Det har funnits tre stugor vid Lommenäs, den ursprungliga låg
omedelbart väster om vägen som går parallellt med järnvägen, cirka
50 meter söder om korsningen mellan vägen och järnvägen. Torpet
Lommenäs är omnämnt i 1756 års mantalslängd, men finns inte med
på kartan över Loxbo och Slättfall från 1706 och är alltså byggt
mellan 1706-56. När det första torpet revs och när den andra stugan
Lommenäs,
Foto Åke Johansson 1980
byggdes, cirka 200 meter söderut uppe på kullen är inte känt.
Stugan brann ned hösten 1918 och den tredje stugan byggdes 1919, omedelbart väster om där
den andra stugan låg. (På kullen strax ovanför Skvaltkvarnen och den lilla dammen vid
Golfbanan).
Det första kända torparparet i Lommenäs var Jon Samuelsson och Sara Danielsdotter. De
brukade torpet på 1780-talet. Det nionde och sista torparparet var Elsa och Edvard Nestor.
De brukade Lommenäs till 1959, men bodde kvar till 1969. Under deras tid där byggdes en
ny ladugård 1935, den revs på 1960-talet.
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Delar av ladugården användes när man byggde
läktaren vid Gullevis idrottsplats. Under 1970-talet var
Lommenäs uthyrt under korta perioder. Våren och
sommaren 1980 vandaliserades huset hårt och den 3
januari 1981 brändes det ned av brandkåren. Ett 15-tal
familjer har bott i Lommenäs från slutet av 1700-talet
till 1970-talet.
Brandövning
År 1979 anlade Gullringshus AB en golfbana på torpet
Elljusspåret
1981
Foto Sofia Ahlstrand
Lommenäs marker. Golfbanan överlämnades till
Gullringshus Tennisklubb som ändrade namnet till Gullringens Golf- och Tennisklubb. 1982
byggdes klubbhuset som skänktes av Gullringshus AB. Golf och Tennisklubben upplöstes
1996 och en ny förening bildades, Gullringens Golfklubb. Golfbanan har byggts ut genom
åren och har från 2003, nio hål. Elljusspåret, som anlades hösten 1980, går rakt genom
ladugårdsgrunden och åkrarna har växt igen med skog.

Golfbanan
Foto Sofia Ahlstrand

Vid den gamla idrottsplatsen Gullevi, låg torpet Lindsbo som
troligtvis byggdes 1807. Det låg mitt emellan Brännebro och
Gullringen, vid nuvarande Parkvägen. Från början av 1800-talet till
1950 har det bott ett tiotal familjer i torpet. De första som bodde i
Lindsbo var Måns Persson och Ingeborg Persdotter. Måns var född
1740 och om honom står det att han var ”utgammal”, han dog 1815.
Lindsbo

I mitten av 1840-talet bodde Korpralen Johan Eric Stjerna och hans hustru Catharina där med
sonen Johan August, som senare blev den första läraren vid Brännebro skola.
Från ett tidningsurklipp den 17/5 2000, kan man läsa att det en gång har funnits en skola i
Lindsbo, där Stjerna undervisade.
1901 kom f.d. vice korpralen och soldaten Karl Johan Levin, hans hustru Emma och deras
åtta barn till Lindsbo. De kom från Ålhult där Levin bl.a. varit betjänt och ”passopp” hos
Henrik Nordström. Levin odlade upp ytterligare mark till torpet, bl. a. ett par mossar på båda
sidor om gamla 34-an. Där ligger nu före detta bank- och posthuset, värdshuset och
Wohlfarts affär. Vägsträckan och området mitt för gamla posthuset kallas än i dag av äldre
ortsbor för ”Levins mosse”. För 70-80 år sedan fanns ingen bebyggelse där, bara skog och
mossarna som odlades av torparen på Lindsbo. En av sönerna Algot Levin, började med sitt
åkeri omkring 1930 och var då bosatt i torpet Lindsbo. Åkeriet bestod av häst och vagn. Han
utförde många slags körslor och även lite jordbruksarbete i samhällets trädgårdar.
Verksamheten lades ned i samband med hans pensionering. Familjen bodde kvar i Lindsbo
till 1933.
Den sista familjen som bodde i Lindsbo var Lilly och Nils Holm, de var bosatta där åren
1949-50. Ladugården i Lindsbo brann ned en natt, sommaren 1954.
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Torpet Lindsbo köptes i slutet på 1940-talet av Gullringens
Idrottsförening. Största delen av åkermarken till Lindsbo förvandlades
till idrottsplan när Gullevi anlades 1949-50 och stugan byggdes om till
dusch- och omklädningsrum. 1957 revs huset och gav plats för en ny
klubbstuga, skänkt av Gullringens Träförädling, som byggdes på
samma plats som den gamla torpstugan.
Gullevi

I den nya klubbstugan Gullevi, installerades 1957 den första TV-apparaten i samhället.
Det var något nytt som samhällsborna bara hade hört talas om. Det blev en otrolig succé.
På lördagskvällarna samlades man i klubbstuga. För en krona fick man sitta där och titta
på ”Kvitt eller dubbelt” som sändes på Tv:n. Innan hade filmkvällar anordnats i
Templarlokalen.
Det hände några gånger att Frälsningsarmén kom till Gullevi och sjöng, då samlades
ungdomarna där för att köpa ”åror” (lotter), vinsterna var bland annat banantårtor, som var
väldigt populära.
På 1960-talet byggdes läktaren vid Gullevis idrottsplats, där delar av virket kom från den
rivna ladugården uppe vid Lommenäs.
Hösten 1969 drabbades Idrottsförening hårt av en storm. Taket på läktaren slets sönder och
blev utspritt på ett stort område i terrängen. Läktaren var 60 meter lång och hade byggts av
medlemmarna i föreningen. Värdet av det förstörda taket var ca 7,000 kr.
1976 flyttade föreningen ner till den nya idrottsplatsen Gullemon, nere vid Brännebro.
Gullemon är den fjärde fotbollsplanen i Gullringen. De två första som anlades på 1930-talet
låg norr om Gullemon.
Idrottsplanen vid Gullevi används fortfarande till ungdomsfotbollen.
Vid Gullevi har det även funnits en ishockeyrink med avbytarbås och läktare.
Den första isen kunde tas i bruk den 21 november 1962, och den officiella invigningen hölls
fredagen den 1 januari 1963. Då var det match mellan Gullringens nybildade ishockeylag och
IFK Oskarshamn, matchen slutade med förlust 4-7.
Spelarna i föreningens första ishockeylag var bl.a. Tage Andersson, Claes-Håkan Lindblad,
Roy Ingström, Stefan Tomasson, Sören Johansson, Lars Grönqvist, Rune Gustafsson, Birger
Andersson, bröderna Leif, Rolf och Conny Rinaldo, bröderna Bo och Lennart Englund,
Den sista seriematchen spelades den 30 januari 1966.
Idag är allt rivet och det finns bara en grusplan kvar. På vintrarna om vädret tillåter, spolas
planen än idag till skridskois.
Det har hänt ett par gånger att en cirkus har kommit till samhället, och slagit upp cirkustältet
på grusplanen.

Vid den gamla Kungsvägen, vägen till vattentornet och Örsåsa, ca tio meter in på vänster sida,
där backen börjar, låg torpet Råckklinten.
Råckklintstugan var en backstuga som byggdes 1826. Stugan var ganska liten och bestod av
ett enda rum med en stor öppen spis och bakugn som tog ¼ av huset. Det fanns ingen farstu,
utan dörren ledde direkt ut till trappstenen. I taket fanns en lucka till vinden. Där var
emellertid så lågt att en vuxen person inte kunde stå rak. Under en lucka i golvet fanns en liten
jordkällare för förvaring av potatis m.m. Garderober saknades helt. De första som bodde i
stugan var soldatänkan Anna Stina Nilsdotter-Thörn och hennes fyra barn. Hon dog i
Råckklinten 1862. Den sista familjen som bodde i stugan var Hanna född Wassgren, gift med
Edvin Lindblad, och deras sju barn. Familjen flyttade till Södersholm i Gullringen 1924.
Råckklinten revs några år efter det att familjen Lindblad flyttat.
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Nedanför idrottsplatsen Gullevi, utmed Parkvägen ligger LindsboNedra, som är en backstuga från 1831. Det har bara bott två släkter i
stugan. De första som bodde där var frånskilda hustrun Anna
Catharina Svensdotter, och hennes två barn. Dottern och hennes
make ägde stugan till 1910.
Från 1910 har Nedra Lindsbo ägts av Elin och Karl Lundqvist och
deras stora familj. De kom från Silversborg i Gullringen.
Stugan har renoverats flera gånger och utökats med ett rum. På 70talet höjdes taket, vatten drogs in och det byggdes badrum.
Ladugården blev renoverad och tillbyggd omkring 1954, och har
använts som tillfällig bostad.
Fastigheten används idag som sommarbostad.
Bakom Lindsbo Nedra låg tvättstugan. Den renoverades och byggdes
till 1940-41, och blev bostadshus. I ett av rummen hade Nils
Lundqvist sin ”frisersalong”. 1994 blev huset totalrenoverat.

Lindsbo-Nedra

Ladugården

Före detta ”tvättstugan”

Torpet Källeberg byggdes 1843. Det låg tidigare utmed vägen, ner till Smedstorp vid sjön
Örn. De första som bodde i torpet fram till 1870, var änkan Anna Stina Nilsdotter och hennes
tre små döttrar. 1870 kom Karl Johan Johansson och hans hustru Carolina och deras tre barn
till Källeberg från Brunnstorp. Carolina dog 1899, men Carl Johan och hans barn och
barnbarn bodde kvar i Källeberg till 1920-talet
1924 flyttades Källeberg till sin nuvarande plats på
Trädgårdslundsområdet. Torpet ägdes av Anton och Emma
Nilsson och senare av Olof och Rut Nilsson.
Fam. Oskar och Elsa Karlsson arrenderade Källeberg fram till
1932, då Sven och Anna Karlsson övertog arrendet. 1949 friköpte
de tomt och hus.
Källeberg
In på 1950-talet hade Sven både kor och grisar. I skogen mellan Källebergsvägen och
Blåbärsstigen hade han sina kor på bete. Dessutom hade Sven får till slutet av 1960-talet.
Algot Levin som hade häståkeri hjälpte även till med plöjning o.dy. i Källeberg.
1970 byggdes de första husen vid Källeberg och området fick namnet Trädgårdslund. Idag
finns ett 40-tal villor på bostadsområdet.

Nordväst om Järnvägsstationen ligger Saxekullen, Backstuga till sekelskiftet, därefter torp.
Saxekullen var bebott från 1851 till 1964 av åtta familjer. Den första av dem var arbetaren
Jonas Månsson, född 1812 i Södra Vi. Han kom från Hagen, Näfstad Hoppeskog 1851 med
hustru Inga Lisa Svensdotter och sju barn. Inga Lisa dog 1873 och Jonas bodde kvar ensam i
Saxekullen till sin död 1875.
Stugan stod sedan obebodd till 1883 då Johan August Munther med hustru Kristina Katarina
Månsdotter och dottern Tilda kom dit från Ålhult. Familjen emigrerade till Amerika 1893. De
två sista torparna i Saxekullen var Signe och Emil Johnasson som brukade torpet åren 191734, samt Elin och Axel Johansson åren 1934-59, sistnämnda år flyttade de till Sandlid under
Örsåsa.
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Saxekullen var sedan uthyrt till Solveig och Sören Zeilon åren 1960-64, som var de sista
boende där. Användes som tillfällig bostad åt skogsarbetare vid Domänverket under 1970talet. Stugan har varit sommarbostad, men används nu som permanentboende.

Backstugan Fridhem byggdes av Johan Fredrik Muschött 1897.
Han kom från Saxen med Hustru Anna Charlotta Andersdotter och
de tre yngsta av deras nio barn.
Stugan köptes 1919 av sonen Viktor och sonhustrun Elin Muschött
och ägs nu av deras son Alvar och hans fru Elsa. Stugan ligger
utmed nuvarande Parkvägen.
Elin Muschött var en mycket duktig sömmerska, som lärde sig
yrket när hon var ung. Elin arbetade i hemmet vid Parkvägen med
att sy kläder. Hon hade även unga flickor som elever, som hon
lärde upp att sy, framförallt sina egna kläder. Elin Muschött höll på
med sömnaden upp i 70-årsåldern. Hon avled 1967. Fridhem var
bebott till 1969, och förnärvarande är stugan sommarbostad.

Fridhem

Elin och Viktor Muschött

Edvardsberg, som ligger i hörnet av Storgatan och
Stationsgatan, fanns också innan järnvägen kom till. Det är lite
oklart när det byggdes, enl. boken: Sveriges bebyggelse,
Landsbygden i Kalmar län I, blev det ”trä, revet, 1899”.
Enligt lagfart och köpekontrakt från 1906 fram till 1939 kan man
läsa att: Den 9/4 1905 köpte Carl Edvard Karlsson tomten av
Edvardsberg
Elof och Hilma Gustafsson i Örsåsa för 500: -. Den 15/1 1906 beviljades lagfart å den från
2/9 mantal Örsåsa nr 1 i Södra Vi socken avsöndrade lägenheten Edvardsberg nr.1 om 0;24
mantal Beteckning Örsåsa 1:7. Edvards föräldrar Karl Johan och Carolina Karlsson flyttade
till Edvardsberg 1907. De bodde i Lillstugan, som i dag är uthus och ligger ner mot Vervelån.
Den 14/1 1919 köpte AB Gullringens Skaft och Trätoffelfabrik, Edvardsberg av Carl Edvard
Karlsson för en summa av 9,500 kr. 1939 sålde de Edvardsberg till Gustaf och Ingeborg
Stjerna för 13,000 kr.
Före 1937 innehöll fastigheten fyra lägenheter, men efter ombyggnad fanns det en lägenhet
på övervåningen och två på undervåningen.
Edvardsberg ägs idag av Wiggo Mattson och Anna-Stina Mattsson-Sandberg. De är mycket
trädgårdsintresserade. Varje vår arrangeras öppen trädgård i samarbete med
Trädgårdsamatörerna, då visar Stina och Wiggo upp sin artrika och intressanta trädgård.

Trädgårdslund 1 utmed Storgatan, byggdes av skomakare Otto
Samuelsson, och blev inflyttningsklart 1899. Hustrun Ottilia var
hemsömmerska och skräddare. Dottern Vanja Elg utbildade sig till
modist. I många år under sista hälften av 1900-talet, ägde Vanja en
hatt- och handarbetsaffär i Vimmerby.
Trädgårdslund 1
Under de första åren på 1900-talet byggde Otto upp ett litet hus strax
norr om boningshuset, Trädgårdslund 2. Där inredde han sin skomakarverkstad. Ganska
snart utökade han den lilla verkstaden och inredde även en liten lanthandel. 1914 gick affären
i konkurs och Ottos bror Karl Samuelsson köpte då Trädgårdslund. Samma år reste Otto till
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Amerika för att ”göra sig pengar”. Under tiden försörjde hustrun Ottilia familjen med sin
hemsömnad.
1918 kom Otto hem igen och köpte tillbaka Trädgårdslund, där han fortsatte
skomakeriverksamheten långt upp i hög ålder. När det blev modernt med höga
damläderstövlar på 1940-talet tillverkade Otto ett flertal par på beställning.
1935 utökade Otto och sonen Valter Samuelsson huset med
snickeriverkstad och året därpå byggde de på en andra våning till
bostad. Valter hade då utbildat sig till möbelsnickare i Västervik. Vid
sidan av sin möbeltillverkning tillverkade Valter korgsängar =
tvättkorgar som levererades till Kooperativa.
På äldre dar mellan åren 1948-1973 etablerade sig Valter Samuelsson
Trädgårdslund 2
som taxichaufför. När ungdomarna i samhället skulle ut på fest, då ringde man till ”Valter
Otto”, som han kallades av samhällsborna.
Efter Otto Samuelssons död 1952 delades Trädgårdslund till två fastigheter, varvid dottern
Elsa Jonsson löste in Trädgårdslund 1. Den fastigheten ägs nu av hennes barnbarn, är numera
uthyrd som året runt bostad.
Trädgårdslund 2 löstes av sonen Valter Samuelsson, och gick sedan i arv till dottern. År 2000
såldes huset till en norsk familj.

Järnvägen
På 1870-talet fanns järnvägen Nässjö-Oskarshamn och banan Hultsfred-Vimmerby. Det var
många turer och förhandlingar innan de berörda kommunerna kunde komma överens om
Östra Centralbanans sträckning och finansiering. Det var först i mars månad 1899, som
arbetet med banans byggande mellan Vimmerby och Linköping kunde påbörjas på allvar.
Nu blev det liv och rörelse i bygderna. Rallargäng byggde meter för meter av banan. Med
tanke på de hjälpmedel som man hade på den tiden, växte banan fram med en imponerande
fart. Tryckluftsborrar, last- och grävmaskiner, dumpers och lastbilar var främmande för
arbetarna på den tiden. De använde arbetslok och oxar för transporter av grus, kol,
järnvägskenor, slipers, och sten till bygget.

Byggnad av Östra Centralbanan

Järnvägsbygget vid Ökna söder om Björkhult

Vintern 1899-1900, var hård med mycket snö och sträng kyla. I februari låg temperaturen
kring minus 5- 0 i trakterna kring Vimmerby. Trots vädret var järnvägsarbetet i full gång.
Dagliga tåg gick med slipers, grus m.m. samt järnvägsarbetare. Snart hade man passerat Södra
Vi och var framme på Ålhults marker. I juni 1900 närmade sig arbetslaget Gullringen.
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Den 16 juni 1900, fick godsägare Henric Nordström, tillstånd att frakta
gods på den del av järnvägen som då var klar mellan Vimmerby och
Gullringen. I januari 1901 började hela sträckan mellan Vimmerby och
Kisa användas för olika godstransporter. Stationer byggdes med jämna
mellanrum och både Södra Vi och Gullringen fick stationshus.
Johan Bohm anställdes som stationsmästare i Gullringen, mer än ett år
före personalen vid de övriga stationerna.
Stationshuset byggdes 1901 och det stod helt färdigt 1902.
Söndagen den 11 maj 1902 öppnades banan för allmän trafik och
söndagen den 8 juni 1902 var det dags för invigning av stationshuset.

Brukspatron
Henric Nordström
ägare till Ålhults
herrgård, 1869-1905

Namnet Gullringen
Tre namn på stationen var på förslag. Enda bebyggelsen i närheten var torpet Saxen och de tre
föreslagna namnen var Saxen, Brännebro och Gullringen. Brännebro avfärdades på grund av
att det kunde bli förväxlingar med Brömsebro och en station med namnet Saxen fanns tidigare.
Namnet Gullringen kom på tal, efter en legend som säger att en brud skulle ha tappat sin
guldring vid det så kallade Gullringsberget. Namngivarna föll för berättelsen och använde
namnet på stationen.
Det finns flera olika berättelser om hur namnet Gullringen kom till.
En liknande legend berättar att det var en prinsessa eller adlig dam som var på besök på
Ålhult som under en ridtur tappade sin ring vid Gullringsberget vid Kalmarvägen. En tredje
berättar att det var en adlig dam som var på roddtur med sin kavaljer och tappade sin ring.
Ringen återfanns sedan i magen på en gädda som fiskades upp.
En annan möjlighet är att namnet kommit från en slåtteräng. På en karta från 1792 finns en
slåtteräng namngiven som Guleringen. Ängen skulle ha legat där samhället ligger idag.
Slåtterängen var nästan rund och där växte den gula Kabbelekan. På en senare karta från 1813
återfinner man namnet men då som ”Guldringen”.
I en veckotidnings tävling någon gång på 1940-talet vann namnet Gullringen, Sveriges
vackraste ortsnamn. Som god tvåa kom Silverdalen, och som trea Morgongåva.
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GULLRINGEN
Stationshuset och Bangården

Till vänster om stationshuset ligger Hilda Anderssons affär och till höger, en av de första arbetarbostäderna
(Kasernerna).

Stationshuset byggdes 1901. I bottenvåningen fanns biljett- och resgods-expedition, väntsal
och inbyggd veranda. På andra våningen fanns en lägenhet med två rum och kök för
tjänstgörande stins. Källarvåningen inrymde matkällare och andra lagringsutrymmen.
Det har gjorts en del ombyggnader, 1909 byggde man till ett
trapphus på baksidan och 1911 målades huset om från gult till
rött. 1916 installerades elektricitet och trapphuset revs till
största delen så att endast nedre delen fanns kvar i form av en
farstu. 1947 skedde en ombyggnad av bottenvåningen.
Biljettexpedition och väntsal bytte plats och nya ingångar togs
upp. Den inbyggda verandan byggdes ihop med den nya
biljettexpeditionen.
Stationens uthus byggdes till med en ”vinkeldel” 1928.

Ett norrgående tåg på ingående till Gullringens station. Längst till
vänster syns fastigheten Saxen, sedan hyreshuset Sveaborg, som
delvis är skymd av en järnvägsvagn på väg till fabriksområdet. Det
stora huset längst fram är Wohlfarts godsmagasin.

Stationshuset med vev-ställverket
i förgrunden

Bangården, längst till vänster
syns fastigheten Saxen, bakom
godsmagasinet skymtar
Sveaborg.

Stationen klassades som militärmötesstation men mötesspåret lades inte ut till sin fulla längd
vid byggnaden.
1906 förlängdes plattformen med 15 meter, 1941 med 33 meter och 1945 med 30 meter.
Mellan spår I och II byggdes en träplattform som sedan revs 1971.
Bangården förlängdes 1939 med 102 meter och spår III förlängdes 1942 och 1960. Den södra
ingångsväxeln revs 1980 och 1989 revs spår III, nu återstår endast en del av spår II som ett
stickspår.
Det byggdes även en träkolsbrygga i början av 1900-talet, den ersattes av en ny 1922 som
byggdes till 1931. Den revs på 1950-talet.
Elektrisk belysning installerades på plattformen och i godsmagasinet 1916.
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Stationen fick nytt ställverk med centralomläggningsbara ytterväxlar 1939 och semaforerna
ersattes med ljussignaler och försignaler 1980.
Vid årsskiftet 1970-71 drogs bemanningen in och stationshuset lämnades åt
sitt öde. En ”plåtstins” sattes upp och tågbiljetter fick lösas på rälsbussarna.
Godsexpeditionen flyttades till Wohlfarts varuhus men även denna service till
allmänheten är numera indragen. Godstrafiken lades ned den 23 maj 1982.
Väntsalen var öppen för resande till hösten 1996, och den 15 juni 2003
upphörde persontrafiken.
”Plåtstins”

Tio stinsar har tjänstgjort mellan åren 1902 och 1970.
Den förste av dem var Johan Sixten Bom och den sista stinsen var Rune
Bystrand, som tjänstgjorde under åren 1966-70.
1946 var det tre anställda vid stationen. Posten har varit inrymd i stationshuset
i två perioder. Först under åren 1903-20 och sedan från 1963-70. Första
perioden sköttes posten av stationspersonalen, andra perioden var det
Rune Bystrand
postbiträde och lantbrevbärare som hade hand om posthanteringen.
Posten delades ut flera gånger under dagen, efter klockan 8.00 på morgonen, vid klockan
10.00 och efter klockan 19.00. Hade man tillexempel ett brev som var adresserat till Södra
Vi, kunde man lägga det på tågets postvagn och adressaten kunde ha det efter 30-40 minuter.
1970 flyttades posten till det nybyggda bank- och posthuset vid samhällets nya centrum
på ”Levins mosse”.
Åren 1980 var stationshuset rivningshotat, men övertogs då av Södra Vi hembygds-förening
som valde en arbetsgrupp som fick namnet Gullringens stationshus-kommitté. De fick då
ansvar för underhåll och skötsel av stationshuset med tillhörande uthus och tomtmark. I
samband med övertagandet fick kommittén ett ekonomiskt bidrag av Vimmerby kommun.
1995 köpte Vimmerby kommun stationshuset och samma år överlämnades det till
stationshuskommittén. Den fick då ansvar för underhåll och skötsel av stationshuset med
tillhörande uthus och tomtmark. Den 8 november samma år bildades föreningen
Stationshusets vänner.
I den före detta stins- och resgodsexpeditionerna hade Södra Vi fotoklubb sin klubblokal och
utrymmet bakom gamla postfacken låg fotolaboratoriet.
Genom frivilligt arbete av gullringsborna har stationshuset rustats upp och rödfärgats flera
gånger under åren. Varje år den fjärde söndagen i augusti, mellan åren 1981-2002
arrangerades en stationsfest för att hjälpa upp ekonomin.
Straxt väster om järnvägsövergången mot området Ångermanland, låg lokstallet. Där loket
Sot-Sara stod uppställd, när hon inte kördes. Intill lokstallet låg även ett litet hus som också
kallades lokstallet. Det finns inga uppgifter om när det byggdes eller revs, man vet att det var
bebott fram till 1960. Det sista paret som bodde där var Axel och Anna Svensson, Axel var
den som skötte om hästtransporterna på Gullringens Träförädling på 1930-40 talen.
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Invigningen
Den 8 juni 1902 invigdes järnvägen med pompa och ståt av kung Oscar II och kronprins
Gustav V.
Stationshuset var dekorerat med girlanger gjorda av tall- och
granris, som barnen i skolan varit med om att plocka. Den
nybildade skytteföreningen visade upp sig och en blåsorkester
fanns på plats. Folket i trakten hade samlats för att se kungen
och att vara med om invigningen, barnen sjöng och hade
blommor i händerna. Kungen och kronprinsen kom med ett
extratåg, som även det var smyckat med blommor. Kung
Oscar II och kronprins Gustav V förrättade den högtidliga
invigningen, innan de åkte vidare till nästa invigningsceremoni som ägde rum vid varje station utmed banan.

Kung Oscar den II
inviger Gullringens
järnvägsstation
8 juni 1902

Brukspatron Henrik Nordström på Ålhult och hans familj tillsammans med prästen Svenoni,
var de som fick stå nära kungen denna dag.
– När någon presenterade Henrik Nordström för kungen som brukspatron frågade denne
vilket bruk det gällde. Nordström blev svarslös då det inte existerade något bruk utan titeln
var självtagen. Frun kom till undsättning och sade: Ers majestät, vi har ägt ett litet bruk vid
Brännebro. Kungen lät sig nöja med svaret men de som hörde drog på munnen då de kände
till att ”bruket” endast var en liten kvarn.
En bekväm port till yttervärlden hade öppnats sig.
Nu kunde folket i närliggande gårdar åka tåg till Vimmerby på morgonen för att handla och
vara tillbaka efter några timmar. Åka hästskjuts till ”stan” tog ju en hel dag. Järnvägen
innebar att nu kunde varor lätt fraktas och det blev lönsamt att göra affärer.
Stationen blev även en mötesplats för befolkningen runt omkring, man samlades för att ”titta
på tåget”. Man träffades, pratades vid och diskuterade nyheter. En tidning kunde också köpas
av tidningspojken på tåget.
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Samhället Gullringen växer fram
Nu började en ny byggnation kring järnvägsstationen.
I och med att detta transportmedel blev tillgängligt, anlades sågverk, lådfabrik, skaftfabrik,
affärer och bostäder i närheten till järnvägen. Förutom ångsågen byggdes en smalspårig
järnväg upp genom skogarna för transport av timret till sågen.

Industrin
I närheten av Saxen låg Impregneringsverket, där Gustaf
Viktor Jönsson var chef åren 1906-1915. Både impregneringsverket och fam. Jönsson flyttade till Ålberga i Södermanland
1915.
G.V. Jönsson är mannen med de blanka knapparna. Fotot är
taget 1914. I mitten på fotot kan man skymta taket på Saxen, den
stora byggnaden till höger är stall som numera är rivet.

Impregneringsverket.
Fotot kommer från Gustaf
Jönssons son, Ingvar Jönsson

Skaftfabriken (Även kallad Bladda).
Edvard Karlsson, Edvardsberg, som var rörelsens första ägare började sin verksamhet
i ”undersågen” till N P Danielssons sågverk i Gullringen.
1915-1916 byggde Edvard Karlsson som var byggmästare, och Gustaf Svensson från
Kåreda, ”Skaftfabriken” väster om järnvägen.
De första produkterna som framställdes vid fabriken var krollsplintträull samt skaft till olika
redskap och bottnar till träskor. Att skafttillverkningen var betydelsefull vittnar
namnet ”skaftfabriken” om. Detta var i folkmun den vanligaste benämningen, även om det
mera skämtsamma ”Bladda” förekom. Denna byggnad brann ner 1918 med återuppbyggdes
omedelbart.

Arbetsstyrkan vid skaftfabriken
på 1930-talet

Ett bolag bildades, AB Gullringens Snickeri & Trätoffelfabrik,
som fortsatte driften fram till 1943 då verksamheten togs över
av Torsten Myrefelt. Då tillverkades bl.a. slöjdmaterial, så
småningom blev den huvudsakliga tillverkningen trappor.
Trapporna tillverkades i olika konstruktioner och storlekar med
ett måttsystem som gjorde det möjligt att få en måttbeställd
monteringsfärdig trapp. Trapptillverkningen upphörde 1965.
Under 1930-talet tillverkades även skolbänkar,
gymnastikmaterial, barnsängar samt ämnen till
jordbruksmaskiner för Harvesters fabriker i Norrköping.
Upphuggning av gengasved var under krigsåren 1940-1945 den
i dominerande sysselsättningen.

Åren 1973-9 ägdes ”Bladda” av Torbjörn Larsson, som utnyttjade den som verkstad och
markområdet som depå för sitt lastbilsåkeri. År 1993 köptes fabriken av Bjarne Lynbech till
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lagerlokal. Han överlät den till sonen Benny år 2002, som planerade att bedriva
auktionsverksamhet där. Lördagen den 8 maj 2004 brann den stora fabriksbyggnaden ned.
Erik Nestor minns:
Varför fabriken kallades Bladdan! Sömmerskan Elin Muschött, född 1882, berättade en gång
för mej om byggmästaren Edvard Johansson, som var duktig på att bygga stora hus. Han var
verksam kring sekelskiftet 1800-1900. Hans mor var inte lite stolt över sin son och hon
berättade vitt och brett om att ”Edvard byggt Sveaborg, Edvardsberg, Skaftfabriken, ja han
har byggt ”hela bladdan”, därav fick Skaftfabriken namnet ”Bladdan”.

Sågverket/Lådfabriken, var den första industrin i det blivande samhället, som anlades av
Nils Petter Danielsson (N.P.D.) på Ålhult. N.P. Danielsson var en framsynt affärsman, under
1900-talets första två decennier skapade han tusentals nya arbetstillfällen i skogs- och
trävarubranschen.
1903 bildade han Trävaru A/B Norrköpings Exporthyvleri som anlade flera sågverk, bl.a. i N
Kalmar län, Östergötland och Sörmland.
Det första N.P. Danielsson gjorde när han tillträdde Ålhult 1906, var att anlägga ett sågverk
med två ramar utmed Vervelån vid den nybyggda järnvägsstationen i Gullringen. Där fanns
det tillgång till de två viktiga transportmedlen som järnväg och vattenled.

Arbetarna vid Ångsågen 1912

Själva såghuset var en 2-vånings träbyggnad. För att kunna driva
sågverket var det anslutet ett pannhus med ångmaskin till såghuset.
Sågen tog hand om timret från kalhuggningarna. Sågen var det
modernaste som stod att uppbringa. Det som blev kvar eldades i
ångpannan tillsammans med sågspån, som via ångmaskinen drev hela
sågverket med komplicerade remtransmissioner.

I Gullringen med omnejd strax efter sekelskiftet, pojkminnen berättade av Oscar Bohm kan man
läsa:
Klockan sex morgon och kväll ”blåste det i såga”. Också på lördagar, så arbetsveckan blev både
lång och mödosam. En timmes frukost och en timmes middag, men det blev i alla fall tio timmars
arbetstid. Stabbläggarna och plankbärarana hade väl de tyngsta arbetena, de betalades med 2:50–
3:00 kronor om dagen. Anställdes pojkar i 9-10 årsåldern, vilket ofta skedde, höll de utan protester
tillgodo med tio öre i timmen.

sågverket/lådfabriken Från 1929

1919 utökades sågen även till ett hyvleri och en lådfabrik, virket till
fabriken togs från Gullringens såg och en såg i Svinhult socken.
Råvaran togs från de egna markerna runt Ålhult.
I anslutning till den nya ångmaskinen installerades en generator som
producerade energi till lådfabriken.
En omfattande latssågning fanns med två kapor för bearbetning av
latsämnen och själva latsverket för utsågning av latsstickorna.
Det fanns också en maskin för tillverkning av krollsplint (träull), som
ägdes och drevs av Edvard Karlsson i Edvardsberg. Latssågning var
inte den viktigaste produktionen, utan det var försågningen av de
enorma mängder timmer, som hämtades från skogarna runt
Gullringen.

Lastbilar lastade med latsstickor
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För att på bästa sätt kunna frakta timret till sågen anlades skogsjärnvägar. Ett spår västerut till
sjön Möckeln, med ett stickspår söder ut till Lindefallsjön. Ett spår drogs nordost ut ner till
sjön Örn. Loket som drog timret kallades för ”Sot-Sara”.

Skogsjärnvägen
”Sot-Saras spår”

”Sot-Sara” på väg med
timmer till sågverket

”Sot-Sara” 1914 vid
timmerbryggan

Timmerbryggan som
leder ner till sjön Örn

1920 utökades lådfabriken med ytterligare en byggnad. Båda fabriksbyggnaderna var cirka 30
m långa och 0 m breda. I den senaste fanns en specialmaskin som kallades ”Låd-Jocke”, där
tillverkades material till sockerlådor.
Den huvudsakliga produktionen var lådor avsedda för export till England, lådorna var avsedda
till emballage av olika slags livsmedel.
Arbetarna som jobbade vid fabriken hade skiftarbete. Någon växling mellan nattskift och
dagskift förekom inte på den tiden. De som en gång hamnat i nattskiftet fick fortsätta där.
Erik Nestor minns:
1923 var det fart på både sågverk och lådfabriken. Godsägare Danielsson var en driftig man,
som såg till att folket fick arbete. Men 1925 blev det sämre tider och arbetslösheten slog till.
Det blev att vända på varje öre för att få mat för dagen för familjerna.
N.P. Danielsson avled i Ålhult 1926.
I slutet av 1920-talet startade ett Hultsfredsföretag, Johansson och Lund, en rörelse vid det
gamla företaget med huvudsaklig inriktning på dörrtillverkning.

Gullringens Träförädling/Gullringshus AB
En ny epok för Gullringen började i och med att Ansgarius
Svensson från Järnforsen köpte industrin.
År 1929 arrenderade Ansgarius Svensson produktionsanläggningen vid Gullringens Ångsåg, som då ägdes av Igelsta
Trävaruaktiebolag. Året därefter, köpte Ansgarius Svensson
företaget och inregistrerade Gullringens Träförädling som
Sågverket/Lådfabriken 1930.
sedermera utvecklades till Gullringshus AB. Tillverkningen av
Byggnaderna brann ned den
småhus startades och dominerade efter hand produktionen.
29 mars 1933.
Ansgarius Svenssons köp av lådfabriken och sågverket innebar en positiv vändning med nya
arbetsmöjligheter och ett lyft för bygden.
Många värdefulla medarbetare knöts till företaget, bland dem kan särskilt nämnas Martin
Jakobsson, Eric Nystedt och John Sonnerby.
När sågdriften upphörde 1930 revs den lilla järnvägen upp och såldes till Strömsnäs Bruk.
Sågramarna såldes till Åtvidaberg och sågverksrörelsen styckades. (Källa: Folk och Byggd
kring Stångån)
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Flygbild över anläggningen

Gullringens träförädling med
leksaksfabriken i förgrunden.
Bilden är tagen från Saxebro 1946

60-talet.
Början på 50-talet.

Året före andra världskriget 1938, togs det nyuppförda sågverket, väster om järnvägen, i bruk.
I början av 40-talet minskade efterfrågan på småhus som en följd av pågående krig.
Verksamheten inriktades i stället mot förädling av trävaror i olika former samt tillverkning av
nödbostäder, baracker mm, för export till de krigshärjade delarna av Europa.
Efter Ansgarius Svenssons hastiga bortgång 1943, drevs företaget vidare av hustrun Agda
tillsammans med barnen. De fick hjälp med att driva Gullringens Träförädling av de trogna
medarbetarna Martin Jakobsson, Eric Nystedt och John Sonnerby, till dess att Ansgarius båda
söner Stig och Bengt kunde överta ansvaret. I mitten av 40-talet, efter krigsslutet tillverkades
leksaker bl.a. bilar, jojo och dockhus men den lades ner efter några år.
Efterfrågan på villor steg under 50-talet och sågverksrörelsen i Björkfors, Fårbo och Forsnäs
köptes in. 1959 köptes även Byske Trämassefabrik, där man började tillverka småhus för
norra Sverige och export till Finland och Norge.
I början av 1960-talet delades hustillverkningen och sågverksrörelserna åt.
Bengt Ansgarius Svensson blev ensam ägare av företaget, som då bytte namn till Gullringshus
AB, och det nybildade Byske Träförädling AB.
Företaget har genom decennierna expanderat oupphörligt. I stora drag kan nämnas att på
1960-talet började man tillverka, fritidsbåtar i trä och plast, plastdetaljer till husproduktionen
bl. a. diskbänkar, som lades ner efter några år.
Storblocksystem infördes från mitten av 60-talet, det var ett helt
nytt sätt att bygga hus på.
Mekaniska verkstaden byggdes ut och blev en egen enhet. Där
har många idéer till olika uppfinningar tagits fram som var till
nytta inom industrins olika produktavdelningar.
Den första helikoptern köptes in och datoriseringen slog igenom.
Träbåt i mahogny
Företaget fick tag på fyra skickliga båtbyggare från Finland som
flyttade hit och började bygga båtar åt företaget. Träbåten var
tillverkad i mahognyplywood och var 2,10 x 5,40 meter. Den var
Plastbåten Gullringen Cabin

utrustad med en 110 hästkrafters motor, och en topphastighet av 35 knop.
Gullringen Cabin var tillverkad i plast och gjorde 35 knops fart. Båten såldes med framgång.

Lastning med truck på 60-talet

Interiör från gamla husfabriken början på 1960-talet.
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Kontoret, Saxen II som låg uppe vid järnvägen blev snart för litet. Ett nytt kontor på 3000
kvm byggdes vid gamla ”Saxebro” som invigdes den 17 juli 1968. På platsen där det nya
kontoret byggdes, var det tallskog och intill ån fanns en klappbrygga där man bl.a. tvättade
mattor och kläder. Intill huvudkontoret ligger det Gullringshus, som byggdes 1935 av
medarbetaren Erik Ringkvist till sig och sin familj, för totalt 7000 kr.

Kontoret Saxen II

Nya kontoret 1968

Första Gullringshuset
Byggdes 1935

På 70-talet var det bostadsbrist i Sverige.
Gullringshus tog fram ett hus som kallades för Lyan, som blev en stor succé. Man kunde få ett
eget hus med 2-5 rum till motsvarande lägenhetskostnad.
1975 avgick Bengt Ansgarius-Svensson som VD och efterträddes av sin son Krister
Ansgarius.
På grund av lågkonjunktur i början av 80-talet sjönk försäljningen avsevärt, men ökade åter
och nya produktionsrekord nåddes i slutet av 80-talet. Då var antalet anställda på kontoret
drygt hundra personer och på industrin cirka 150 anställda. I slutet av 1980-talet var
Gullringshus ett av Sveriges ledande företag beträffande monteringsfärdiga hus.
Men på grund av begränsade lånemöjligheter för husköpare minskade efterfrågan på småhus.
I början av 1990-talet och från 1992 avvecklades produktionen successivt.
1997 såldes norra delen av fabriksområdet till Vimmerby kommun och våren 2001 såldes
fabriksfastigheter med produktionslokaler till Skanskaägda husproducenten Flexator AB.
Vad som kommer att hända med Gullringshus kontor, som är till salu, vet man inte i nuläget.

Fabriksarbetare på väg hem efter en arbetsdag mitten på 1960-talet
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Bränderna på fabriken
Fabriken har flera gånger eldhärjats. Den 29 mars 1933 brann den ursprungliga lådfabriken,
men återuppbyggdes och stod klar samma år.

Natten mellan den 28-29 mars
1933 brann fabriken ner

En ny husfabrik påbörjades direkt
efter branden

Produktionen i den nya husfabriken
kunde inledas redan samma år.
Fotot är från 1939

December 1939 var olyckan framme igen, då ett garage med tre
lastbilar och tre personbilar brann ner till grunden. Garaget låg intill
sjön endast 40-50 meter från träförädlingens stora fabrikskomplex
och cirka 25 meter från maskinhuset.
Från ett urklipp i Vimmerby Tidning den 23/12 1939:
Elden upptäcktes vid halv 12-tiden på natten och folk samlades
Gullringshus garage,
omedelbart för att deltaga i släckningsarbetet. Brandkåren i
leksaksfabrik
och spåntorn
Vimmerby alarmerades och anlände snabbt till platsen med två
motorsprutor och likaledes kommo brandkårerna från Södra Vi och Kisa, då eldhärdens
hotande närhet till fabriken ansågs motivera detta. Att rädda garaget och de sex bilarna var
emellertid ogörligt, då elden vid upptäckten redan hade gott fäste. På någon timme var
alltsammans en rykande askhög, varur bilchassiernas svedda skelett stucko upp. Enligt vad
ägaren till Gullringens träförädling, dir. Ansgarius Svensson upplyser, beräknas värdet av det
brunna till 50,000 kr., varav c:a 30,000 kr. täcktes av brandförsäkringar. Om orsaken till eldens
uppkomst har ingenting bestämt kunnat fastställas, men man förmodar att kortslutning uppstått i
någon kabel på ena lastbilen, som befann sig i den del av byggnaden, där elden började.
Söndagen den 9 juni 1968, skedde ytterligare en stor brand denna gång av blixtnedslag.
Branden orsakade skador för ca 4 miljoner kronor. Elden började i spånhuset och spred sig till
en lagerbyggnad som var 24 gånger 70 meter, den var uppförd 1934 och den enda
trähusbyggnaden inom produktionsanläggningen.
I byggnaden förvarades färdiga snickerier, bl.a. köksinredningar, köksfläktar, kylskåp, fönster
och dyrbara teakdörrar. Två järnvägsvagnar med spån som stod i spåntornet förstördes också.
Fabrikens egen brandstyrka och ett 50-tal brandmän deltog i släckningsarbetet. Svårt
eldhärjad blev även huvudcentralen och värmecentralen. Ett tag brann det också i taket till
själva husfabriken som låg endast tio meter från spånhuset och lagerbyggnaden. Inte långt
från de härjade byggnaderna låg bl.a. båtfabriken, utlastningsmagasinet, nya husfabriken och
dessutom ett flertal magasin för sågade trävaror, plattor och annat som hör till
husfabrikationen.

Spåntornet innan
branden

Branden orsakat av blixtnedslag 1968
Spåntornet
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Esping Herbst Belysning AB/Zobra
År 1997 köpte Vimmerby kommun en del av Gullringshus industriområde, som i sin tur hyrde
ut lokalerna till Esping Herbst Belysning AB.
Företaget låg i Brännebro och ägdes av paret Sten Holmström och Maylis Esping.
Verkstaden startades omkring 1907 i ladugården till Dämshult i
Brännebro, av smeden Emil Esping. Där reparerade han bl.a. bilar.
Han var ett mekaniskt snille och kunde allt om den tidens mekanik
och hade sinne för tekniska problem och konstruktioner. Emil var
den förste bil- och mc-reparatören i bygden. Emils söner Helge och
Harry tog senare över verkstaden och drev den då som Espings &
Espings verkstad
Söner AB. När Helge hade dragit sig tillbaka, övertog Harry själv
verkstaden som då fick gå under firmanamnet Harry Esping Bil & Mekaniska verkstad.
Verksamheten upphörde på 1970-talet. Efter Harrys död 1982 tog dottern Maylis och hennes
sambo Sten Holmström över verkstaden och där startade de firman
Esping Herbst Belysning AB.
I mitten av 1980-talet var det inne med att sola i solarium. Efter att
Sten hade byggt några egna anläggningar och nya lampor till
fabriken, tog han kontakt med Thorns belysning i Horn och utav
dem fick han i uppdrag att tillverka belysningar.
Esping Herbst Belysning AB
Det var belysnings-armaturer för industrier, offentliga miljöer och
i Brännebro
hemmamiljöer. Verksamheten ökade och snart hade de vuxit ur
lokalerna i Brännebro.1997 flyttade Esping Herbst Belysning AB
till Gullringshus före detta område. Efter att ha hyrt första året,
köpte företaget lokalerna av Vimmerby kommun. Verksamheten
hade tretton personer anställda, varav sju stycken var kvinnor.
Den 1 juni 2004 sålde Sten Holmström firman på grund av
hälsoskäl.
Interiör från lokalen i
Brännebro
Esping Herbst Belysning AB i
De nya ägarna, Jimmy Johansson, Hultsfred var tidigare
Gullringen
försäljare och Joakim Wikström, Gullringen var
konstruktör och produktutvecklare i Svelux/Luxo i Målilla.
Esping Herbst Belysning AB tillverkade i första hand
armaturer till den offentliga miljön och belysning för kök
och badrum. Företaget gjorde säkerhetsbelysning till de
svenska fängelserna och häktena, även till skolor och andra
byggnader där det vistades mycket folk.
Exempel på specialiteter som tillverkades var
skolbelysning där man inte kan stoppa in använt snus i
armaturen, något som var vanligt. Överskåpsbelysning till
badrum och bänkbelysning till köksskåp var en annan
specialitet.
De nya ägarna bytte ut namnet Esping Herbst Belysning AB till Zobra. År 2005 sysselsatte de
drygt 20 personer. Hösten 2006 köpte företaget Tallholmen i Vimmerby och flyttade över
verksamheten dit. Just nu finns det ingen verksamhet i den gamla verkstaden, lokalen är såld
till en privatperson.
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Skanska/Flexator/Myresjöhus/ Bo Klok Byggsystem AB
Det har varit en hel del turer sedan husbyggandet återupptogs i Gullringshus gamla
fabrikslokaler.
Det började våren 2001 när Gullringshus AB sålde fabriksfastigheter med produktionslokaler
till Skanskaägda husproducenten Flexator AB.
Fabrikslokalerna fick en rejäl uppsnyggning. Allt blev nymålat och nya traverser kom på plats.
I golven lades järnvägsräls ut för att byggblocken lätt skulle kunna flyttas, och en stor
kontorsmodul flyttades till området.
Den 5 april 2002, klockan 08.23 slogs den första spiken i på Flexator i Gullringen. Den äran
fick Peter Gustafsson, Vimmerby, han blev ivrigt påhejad av övriga arbetskamrater och
företagsledningen.
Sedan var det dotterbolaget Myresjöhus som svarade för
produktionen under 2003 och större delen av 2004.
När sedan Skanska sålde ut Myresjöhus var det nog många som
befarade att tillverkningen i Gullringen skulle följa med. Men där
ville byggjätten annat och idag heter fabriken i Gullringen
Myresjöhus
Bo Klok Byggsystem AB.
I och med att husfabriken expanderade var man i behov av ett större
kontor. Modulerna tillverkades givetvis på fabriken.
Våren 2010 monterades modulerna intill den gamla kontorsmodulen.
Monteringen gick snabbt och nästan alla modulerna var på plats på
eftermiddagen.

Montering av Bo Kloks nya kontorsmodul.
Foto Tommy Hassinen

Bo Klok är ett handelsbolag mellan Skanska och IKEA, de producerar små lägenheter i
mindre flerfamiljshus. Husen byggs i trä i två våningar.

Magasinras på fabriksområdet.
Vintern 2010 var det väldigt mycket snö, och i mars månad gav ett av de stora magasinen på
fabriksområdet vika för snömassorna. Magasinet har använts som vinterförvaring av bland
annat husvagnar.
Ett helikopterföretag anlitades för att rädda de övriga magasinen. Med en specialbyggd släde
hängande under helikoptern kunde man ”skotta snö” från de större taken.
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Bebyggelsen
Beskrivning över Södra Vi socken av Leonard Carlsson 1948.
Gullringens stationssamhälle har tillkommit efter 1906, då ångsågen byggdes. Den moderna
träindustrin samt järnvägens tillkomst har varit upphovet till detta samhälle. Bebyggelsen har
börjat vid järnvägsstationen och fortsatt utefter landsvägen mot Brännebro, 1 km s. o. om
Gullringen. Vid Brännebro fanns redan förut kvarnar, affärer och smedja, samt skola och
någon mindre bebyggelse. Gullringen och Brännebro har sedan vuxit ihop till ett samhälle.
Åren 1902 fram till 1930
Redan hösten 1903 var den första byggnaden efter stationshuset
uppbyggt, den låg strax intill järnvägs-stationen. Makarna David och
Hilda Andersson som hade flyttat hit från Östergötland inredde där
en speceriaffär. Rörelsen kallades ”Hilda Anderssons affär”. (Det
finns olika uppgifter om makarnas efternamn, Johansson och
Andersson). Där fanns silltunna, snuskutting, kaffesäck och
Hilda Anderssons affär
stövlar, träskor och liknande hängande i taket.
1917 flyttade makarna till Linköping och affären övertogs samma år av Hugo och Anna
Gustafsson (senare Geinevall). Affären avvecklades omkring 1930.
På initiativ av Hugo Gustafsson, flyttades posten som var inrymd i stationshuset, till ”Hilda
Anderssons affär” som kom att bli det nya posthuset 19 0. Posten delades ut tre gånger per
dag på 1930–40-talen. Efter hans död 1937, sköttes posten av hans fru Anna Geinevall fram
till sin pensionering 1962, då den åter flyttades till stationshuset.

Omkring 1916 öppnades även Göteborgsbanken i det gamla
posthuset och den första föreståndaren var Gustaf Svensson från
Kåreda. På initiativ av Göteborgsbanken bildades en sparklubb i
Gullringen på 1940-talet, med Gustaf Karlsson i Strandsborg som
ombud. Göteborgsbanken avvecklades omkring 1970 och det gamla
post- och bankhuset revs ganska snart efter nedläggningen.

Göteborgsbanken

Wohlfarts affär
”Hilda Anderssons affär” fick ganska snart en konkurrent. Mitt emot på andra sidan vägen,
byggde 1905 Leander Johansson och hans son David Wohlfart, ett
större bostadshus ”Gullabo” i tre våningar.
Där inredde de en del av bottenvåningen till affärslokal. Leander lade
ner sin affär som han hade drivit sedan1879, i Dämshult Brännebro,
och flyttade upp den till Gullringen. David Wohlfart övertog affären
efter sin far 1907. Sortimentet utökades och kundkretsen växte.
“Gullabo” under
Det mesta gick att köpa i Wohlfarts affär, här fanns: specerier och
uppbyggnad
charkuterier, underkläder, trätofflor, galoscher och skor, tyger och
sybehör, porslin, glas och lampor, såpa, fotogen, järn- och
plåtvaror, lantbrukstillbehör, gödningsämnen, slipstenar, tjära,
rödfärg, cement, fönsterglas, papp, tapeter, mm. Han köpte även
upp bär, kräftor och slaktade djur som han sedan sålde i sin affär.
Ja, här fanns allt, och när man kom in i affären kunde man känna
doften av nymalt kaffe.
Wohlfarts affär “Gullabo”
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1959 introducerades ”flaskmjölken” den fanns att köpa i varje
speceributik. När man tog av kapsylen på mjölken låg det ett tjockt
lager grädde överst i flaskan.
När det var julskyltning fick man gå in på lagret, som låg i ett rum
innanför disken. Där hade man dukat upp med allt smått och gott
som man kunde handla.
1947 tog David Wohlfarts son, Harald Wohlfart över verksamheten.
Han drev affären i det stora pampiga huset fram till 1967, då han
byggde en ny varuhall i det nya centrum vid Centrumgatan.
Till höger om byggnad fanns även en bensinpump.
Det har inte bara varit affär i det stora huset. Omkring 1906
inrymdes en telefonstation på tredje våningen, förmodligen under
påtryckning av bolagsdirektör N.P. Danielsson på Ålhult, som då
hade startat Gullringens sågverk. Där var Anna Svensson (Anna i
Lokstallet) telefonissa och senare Olga Torén.

Wohlfarts affär inifrån

I början av sekelskiftet fanns det ett tiotal abonnenter. Företaget hade
telefonnummer 1, Wohlfarts affär nr 2 och Göteborgsbanken nr 3.
1934 flyttades telefonstationen till fastigheten Tallåsen vid Storgatan,
som byggdes detta år.
Ägarna till City-Salongen i Vimmerby, Lilly Winqvist och Ingegerd
Forsberg, hyrde den gamla affärslokalen av Märta Wohlfart, och
öppnade där en filial 1975. Damfrisörskan Anne-Marie Johansson
På fotot Olga Nilssonfrån Gullringen arbetade där fram till 1977, då verksamheten övertogs
Thorén som tjänstgjorde av Lena Blomberg.
på telefon-stationen i
År 2000 flyttade Lena Blomberg sin rörelse Lena–Salongen till gamla
flera år på 1930-talet.
pensionärshemmet vid Genvägen.
Idag är affärslokalen uthyrd till stationshusets vänner. Där drivs en loppmarknad sedan år
2002 av några gullringsdamer.

Samma år som Wohlfarts, byggdes hyresfastigheten Sveaborg, alltså 1905, av Edvard
Johansson. Men enl. Oscar Boms skrift, ”Gullringen med omnejd, strax efter sekelskiftet”,
finns att läsa: Ungefär samtidigt, 1906 eller 1907, uppfördes av en Emil Svensson några
hundratal meter från dessa affärer en stor träbyggnad i tre våningar, med det stolta namnet
Sveaborg
Det var ett stort och pampigt trähus i tre våningar, med nio
lägenheter. Det byggdes nära järnvägen, ca 15 meter söder
om järnvägsövergången vid vägen mot Ydrefors. Här bodde
mest familjer som arbetade vid sågen eller i lådfabriken. I
Sveaborg
bottenvåningen inredde Amanda Johansson, ”Amanda
Fotot
är
tagit
från Ydrefors vägen,
Tummare” som hon kallades, en matservering,
till
höger
syns Saxen.
(”marketenteri”) som var Gullringens första matservering.
Under lågkonjunkturen 1925-30 lades rörelsen ned, men återupptogs av Tekla Johansson
1930. När hotellet vid stationen byggdes 1934 lades Sveaborgs matservering ned. Sveaborg
revs 1959.
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Behovet av bostäder var nu stort, två arbetarbostäder byggdes vid
vägen som går parallellt med järnvägen. Kasernerna som de kallades
och senare ”Gröne stugera” (Enligt Oscar Boms skrift ”Gullringen
med omnejd strax efter sekelskiftet” byggdes tre kaserner, men enligt
äldre gullringsbor bara två). Varje Kasern innehöll fyra lägenheter
med ett rum och kök vardera. Husen låg på den nyss avröjda
skogsmarken och något grönt omkring fanns inte. Längre bort fanns
uthuslängor med vedskjul, avträden (torrdass) och svinhus.
Det var inte ovanligt att varje familj som hade möjlighet, höll sig
med hushållsgris. En av kasernerna blev ombyggt till Gullringens
Träförädlings kontor. Kasernerna är numera rivna.

Kasernerna

Wohlfarts affär och
posthuset

Ådala var den första villan, med två lägenheter, i det blivande
samhället Gullringen. 1906 byggdes Ådala, förmodligen av chefen
för impregneringsverket i Gullringen, Gustaf Viktor Jönsson, som
med sin familj var bosatt i Ådala från 1906 till 1915. Då flyttade
både impregneringsverket och familjen till Ålberga i
Södermanland.
Ådala
Sommaren 1991 kom Gustaf Viktor Jönssons son Ingvar Jönsson,
på besök till Eric och Maja Nestor. Han överlämnade detta foto, förmodligen det första fotot
på Ådala. Där ses de familjer som var bosatta där. Till vänster Gustaf Oskar Johansson med
hustru Hilda Olivia och de fyra äldsta av deras sju barn. Familjen emigrerade till Amerika
1911. Den andra familjen är Gustaf Viktor Jönsson med hustru Vendela Josefina och deras
tre barn, där Ingvar sitter på mammas arm. Familjen flyttade till Ålberga i Södermanland
1915. Året därpå kom Ernst och Anna Thyrsson som nygifta till Ådala.
1942 köpte Ernst Thyrsson och Stig Svensson Ådala, som gjorde en
omfattande ombyggnad av huset1947. Ytterligare två familjer var
ägare till Ådala, som 1989 förvärvades av Gullringshus. Huset var
då vattenskadat och revs följande år. 1990 byggde Gullringshus upp
Gula Villan på tomten, som bostad till kontorsanställda, för att 1992
sälja den till Vimmerby kommun.
Gula villan
Gula Villan disponeras nu som gruppboende för dementa och kallas Ådalagården.

Templarlokalen Fridensborg
Nykterhetsrörelsen spreds sig över trakten i början av 1900-talet.
Templet Marsbruden bildades vid ett sammanträde i Brännebro
skola den 22 mars 1902. Där hölls de flesta mötena fram till den 14
juni 1908. Men även i hemmen hölls många sammankomster.
I protokollsboken nämns namn som Skogalund, Smedsbäcken,
Saxkullen, Cedersberg och Björnö.
Fotot förmodligen taget vid Vid starten anmälde sig 21 medlemmar, vid årets slut var de 55 st.
invigningen av lokalen den
Den första styrelsen fick i stort följande sammansättning:
14 juni 1908.
Övertemplare C.E. Carlsson, Löfhult
Vicetemplare J.E. Larsson, Smedsbäcken
Skattmästare F. Karlsson, Kalmarhult
Sekreterare Selma Svensson, Saxkullen

23

1908 byggdes Godtemplarlokalen som fick namnet ”Templet” i folkmun.
Här hade nykterhetsrörelsen sina möten, även bönemöten och söndagsskolfester hölls i
lokalen. Fastigheten innehöll samlingslokal (för 100 personer), och en lägenhet.
Fotot taget omkring 1916 vid en julfest.
Det sittande brudparet är Maja Lindholm och Torsten Karlsson-Myrefelt.
Stående från vänster: Nr 2 Greta Karlsson, Nr 4 Helga Johansson, Nr 6
Olga Nilsson-Thorén, Nr 8 Greta Karlsson-Myrefelt, Nr 10 Rut Nilsson.
Stående bakom Axel Flink.
Pojkarna har inte kunnat identifieras på grund av deras maskering.

Inom templets ram drevs åren 1908 till 1920 barntempelverksamhet.
År 1920 startades studiecirkeln Linnea av NTO. Det var främst biblioteksverksamhet men
även studiecirklar drevs. Bibliotekets föreståndare var Dala Aronsson. Vid starten skänkte
några medlemmar 50 böcker, och då biblioteket år 1960 blev filial till Södra Vi folkbibliotek,
fanns 911 band.
I en artikel i Vimmerby Tidning från feb 2000, minns Erik
Nestor: Biblioteksverksamheten har sin upprinnelse här. En
gammal kolare, som hette Bernhard Lindholm, en verkligen
belevad och beläst man, som älskade klassisk musik, skaffade
böcker, bland annat Jack Londons böcker, och de lånades ut
till samhällsborna. Så småningom utökades biblioteket. I
nitton år hade Erik Nestor hand om biblioteket och
utlåningen.

Söndagsskolefest
Fotot taget vid Templet
Fridensborg i Gullringen omkring
1918. Alla barnen är från
Gullringen med undantag av Stina
Svensson som är från Dalstugan
under Ålhult.

1910 startades syföreningen, Barnens vänner, och de drev
under 20 år bl.a. auktioner i lokalen.
På 1950-talet var det bio på torsdagskvällarna under höst- och
vintersäsongerna i Templarlokalen.
Det var hårda bänkar att sitta på. Om det var en bra film som visades, satt det även fullt med
folk i trappan upp till andra våningen. I filmer som visades medverkade bl.a. Edvard Persson,
Tarzan, Fred Astaire, Greta Garbo, Ingrid Bergman och Sickan Carlsson.

På grund av ekonomiska svårigheter kunde inte föreningen ha kvar fastigheten.
År 1962 såldes lokalen till Gullringens Filadelfiaförsamling och biblioteket flyttades då till
Börje Nilssons fastighet vid Ringvägen.
Här i den gamla Godtemplarlokalen, höll Filadelfiaförsamlingen sina möten, söndagsskola,
barntimmen och ungdomsverksamhet. 1989 sålde församlingen lokalen till Gullringshus som
rev byggnaden 1992.
Godtemplarlokalen låg på kullen bakom Edvardsberg, på Storgatan
Föreningen Templet Marsbruden, upplöstes inte, efter att de hade sålt Godtemplarlokalen. Det
sista protokollförda mötet hölls år 1963, och år 1994 fanns det 5 medlemmar kvar.
På några år blev platsen för huset ”Saxen” alltså centrum i det nya samhället Gullringen med
affärer, matservering, post och järnväg.
Villor fortsatte att växa upp och fler affärer kom till. Konsum-föreningen bildades 1918, den
första affärslokalen var inrymd i en magasinsbyggnad, och 1923 byggdes den stora
affärsbyggnaden.
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1913 byggdes fastigheten Frideborg, av Norrköpings Exporthyvleri. Nuvarande ägare till
fastigheten är Ing-Britt Andersson.
1933 flyttade Ellen och Teodor Andersson till Gullringen från Ålberga. I fastigheten
Frideborg startade paret sitt café ”Anderssons Café”, som snart blev känt för sitt goda bröd.
Frideborg var från början ett litet hus med veranda. Till vänster
innanför ytterdörren låg cafélokalen, där stod fönsterborden
placerade och intill dörren till köket fanns disken med godsakerna.
Brödet bakade fru Andersson själv. Det fanns även godis att köpa,
bl. a. halvöreskola, tio för fem öre, det är lite skillnad mot vad
dagens kola kostar.
Ellen och Teodor
Caférörelsen gick bra för makarna Andersson som snart fick bygga
Andersson
ut. 1940 byggde de ett bageri på tomten och även fastigheten
byggdes ut år 1946. Teodor och Ellen Andersson hade även café i
Vimmerby och allt bröd bakades i Gullringen.
1952 övertogs rörelsen av sonen Stig och hans fru Ing-Britt, även
de har gjort en del tillbyggnader på fastigheten, 1964 och 1989.
Bageriet tillbyggdes 1970 och från 1990 drivs rörelsen av deras son
Stigs konditori
Tomas och hans fru Harriet.
En stor specialitet är deras goda semlor, som har fått ett högt betyg,
som en bland de godaste i Småland. Nämnas kan att de levererar
allt bröd till café Columbia i Kisa.
Bageriet

Alphyddan byggdes 1914 på Storgatan av byggherre Edvin
Gustavsson, som var maskinist.
Hans hustru Selma (född Sahlqvist) arbetade i Brännebro mejeri
innan hon gifte sig, och hon var även en duktig väverska. Hon
vävde trasmattor som såldes och behållningen användes till
tomtköp för uppbyggandet av Elimkapellet.
Alphyddan
På övervåningen bodde bl.a. systrarna Agda och Wilma Sahlqvist,
och även Ansgar och Lisa Wolin har bott där. Ansgar Wolin reparerade och sålde radioapparater av märket Hjorten och hade även klockförsäljning. Han arbetade som lastbilschaufför och hade även egen bil. Uno Karlsson minns att han på 1930-talet blev erbjuden av
Ansgar Wolin, att få lära sig köra bil till en kostnad av 35 kronor. Uppkörning för körkortet
skedde i Vimmerby i Wolins egen bil.
Bertil allmänt känd som ”Bertil i Alphyddan” bodde även han på övervåningen, och där har
många äldre Gullringsbor fått sitt hår putsat och klippt.
I uthuset fanns en tid även ”arbetsförmedling”.
Alphyddan är ombyggt och tillbyggt två gånger.

Vid den här tiden var det ingen som hade elektriskt ljus, det kom till Gullringens samhälle
först 1915.
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Konsum, Gullringens konsumtionsförening bildades 1918.
Den första affärslokalen var inrymd i en magasinsbyggnad, där Knut
Johansson var föreståndaren. Första biträdet i Konsum hette Einar
Johansson. Han gifte sig senare med Karin, dotter till Hilda Karlsson,
som hade matservering i Sveaborg.
Konsum
Konkurrensen mellan Wohlfarts och Konsum var hård. Det påstås,
att båda affärerna prutade ner sillpriset, så att sillen till slut blev gratis. Om det är sant vet
man inte.
År 1920 kom Gustaf Hallén som föreståndare och 1923
byggdes den stora affärsbyggnaden på samma tomt. Hallén var
kvar till 1952 då Gunnar Gustafsson tog över och skötte
verksamheten fram till 1965. Två vikarier från Vimmerby
förestod affären till 1967, då affären lades ner. Huset revs och
tomtmarken köptes av Gullringshus, som byggde ett
virkesmagasin på platsen.
Anställda på Konsum
På 1950-talet fanns det fyra bensinpumpar, två nere vid
F.v. Tage Pettersson, Nils
Brännebro, en vid Wohlfarts affär, och en till vänster om
Carlsson, Lennart Halldén och
Konsumbutiken.
föreståndare Gustaf Hallén.
Butiken låg mellan gamla Wohlfarts affär och nuvarande Stigs
konditori, fast på andra sidan gatan.

Redan på 1920-talet fanns en taxistation i Gullringen.
Den första taxiägaren var Lindrot, han var bosatt i Stig
Anderssons (Cafét) fastighet vid Stationsgatan. I början
av 1930-talet flyttade han med sin familj till Vimmerby.
Efter Lindrot kom Oskar Carlsson, han var bosatt i en
numera riven villa som låg på Träförädlingens
fabriksområde vid Vervelån. Familjen flyttade sedan till
Linköping. Efter Oskar flyttade Erik Svensson in i
Villan på fabriksområdet. Revs mitten av
1960-talet.(se pilen).
villan, också han bedrev en taxirörelse.
Den sista familjen som bodde i villan var Anders och Aina Johansson. De flyttade 1964 till
sin nyuppbyggda villa på Ringvägen.
Det finns inga uppgifter om när Oskar och Erik flyttade, men taxirörelsen fortsatte i
samhället. Nämnas kan att Ivar Svensson, som var bosatt i Solvik, bedrev taxirörelse någon
gång på 1940-talet. Därefter har bl.a. Einar Gustafsson, Ålhult, Gösta Isaksson, Gullringen
och Oskar Lejon, Ålhult bedrivit verksamheten. De två sista var Valter Samuelsson och Sten
Holmström.
Valter Samuelsson bodde i Trädgårdslund 2 och hade sin rörelse mellan åren 1948-1973. Han
kallades ”Valter Otto” av ungdomarna. Därefter tog Sten Holmström (Sten Taxi i folkmun)
över och drev taxirörelsen fram till 1990 då den flyttades till Vimmerby Taxi.
Sten Holmström bedrev ett företag vid sidan av taxirörelse, med att göra belysningsarmaturer.
Han fortsatte med sitt företag Esping Herbst Belysning AB fram till1 juni 2004.
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Dansbanor
Mellan åren 1910-1930 fanns det två ställen man hade möjlighet att dansa på, en låg mellan
Ålhult och Brännebro, den andra på Gullringsberget.
Om man kommer från Ålhult genom allén, i uppförsbacken, lite längre upp än infarten till
sommarstugorna vid sjön Ören, går det en stig till vänster mot skolan. Här låg ”Lurareplan”
där dansade man på grusvägen, under 1910–20-talet. Ofta stod Ossian Green från Älö för
musiken på sin fiol. Underlaget var dåligt att dansa på och det kunde hända ett någon nötte
upp sulorna på sina skor på en kväll. (Berättat av Erik och Maja Nestor för Berit Gunnarsson).
Festplatsen på” Gullringsberget” låg på höjden vid nuvarande
Hagagatan Det var Svenska Sågverksförbundets lokala
fackförening och Logen Marsbrudens styrelse, som byggde denna
bana. Marken hyrdes av fru Davidsson i Örsåsa. Dansbanan hade
räcken runt om, och det fanns kiosk och godisförsäljning på
vänstersidan och serveringsplats på högersidan av dansbanan. Även
en skjutbana fanns vid festplatsen. Här anordnades danser vid
Valborgsmässoafton och midsommar. Vid Valborgsmässofiranden
Foto Sofia Ahlstrand
fylldes tjärtunnor med olika slags brännbart material, som brändes.
Oftast kom materialet från David Wohlfarts affär.
Lokala förmågor stod för musiken, bland annat Efraim Nilsson, Gunnar ”Spiken”, Henry
Muschött, tre fioler, Valter Otto (Samuelsson) på dragspel samt Olle ”urmakaren”
Gustavsson, Södra Vi, som var trummis och Valter Flod i Mostugan spelade dragspel,
Dessa fester tog slut 19 0, då Johan Larsson (farfar till Åke Johansson ”målare”) köpte
tomten där festplatsen låg, och byggde sitt hus här.
När sedan Folkets Park uppfördes, flyttades danserna in i den nya lokalen.

Åren 1930 och 1940
Området kring järnvägsstationen var samhällets centrum. Tågen drogs ännu av ånglok och det
skulle dröja ytterligare årtionden, innan de diseldrivna rälsbussarna kom.
Vid den här tiden fanns affärerna; Wohlfarts, Konsumentföreningen, Anderssons café,
Konstan Nilsson, post, bank och hotellet. Gullringens GoIF bildades, som fortfarande är aktiv.
Den första fotbollsplanen låg vid Ålhult, det var en mycket primitiv anläggning. Den låg i
närheten av där nuvarande Gullemon ligger. Folkets Park byggdes och samhället fick
gatubelysning 1934. Det var en stor upplevelse när lampor kunde tändas i de mörka gatuhörnen. Man firade med en ”Ljusfest” i Folkets Park, där det var speciellt inbjudna gäster. I
början av 1940-talet härjade andra världskriget. Det var en mycket tuff tid för alla, livsmedel
ransonerades och fördelades på ett antal häften med kuponger. Kaffet blev inte fritt förrän
1951.

Gullringens Folkets Park
I början på 1930-talet bildades föreningen Folkets-Hus. Man köpte mark av Anton Nilsson i
Örsåsa, och där man lät bygga en samlingslokal.
Parken byggdes 1931 utmed nuvarande Parkvägen, inte långt
från dåvarande mejeriet i Brännebro. Byggnadsledare var
Lindor Eklöv från Horn. Han var trappsnickare på Gullringens
Träförädling, sedan flyttade han till Landsbro och gifte sig med
Rut Andersson från Örsåsa. Gullringens Träförädling skänkte
virke och annat material till bygget.
Folkets Park
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Man brände ris och bröt stubbar på lördagar, och det var många som
hjälpte till. Det var arbetare från Hultsfred som jobbade på fabriken
som veckopendlade, de jobbade med Parken på vardagskvällarna.
Bland dem fanns Valdemar Eklund, som senare blev Gullringsbo.
Det var ett enkelt trähus med enkla lämmar som fanns på långsidorna
som man kunde ta bort på sommaren. Två stora dörrar var det på ena
gaveln. På sommaren satte man upp olikfärgade lampor runt
Folkets Park
dansbanan, som gav ett extra festligt intryck.
Väggarna isolerades senare. Färskvatten till kaffet och till disk, fick man köra dit i såar under
de första åren, men omkring 1950 djupborrades en vattenbrunn som fortfarande finns kvar.
Inträdet till parken var på långsidan av byggnaden, där hade också herrarna sin garderob. En
trappa upp låg dansbanan och scenen. Till vänster om scenen, gick en trapp upp till damernas
garderob. Till höger gick en trappa ner till köket.
Terrasserna utanför byggdes senare och där var det servering på
sommaren. Ett enormt arbete som utfördes av Arnold i Säby
och Fredrik Danielsson. Stensättningarna finns fortfarande kvar.
Två utedass och en vedbod var det till vänster om byggnaden.
Skjutbana och tombolastånd samt korvstånd fanns också i
anslutning till byggnaden. Parken blev en välbehövd och stor
samlingslokal för gullringsborna. Där anordnades danser och
Terrassen
baler, som alltid var välbesökta. Även syföreningsauktioner,
revy-och teaterföreställningar, julfester, föreläsningar,
lysningssvängar m.m. förekom. Till och med Frälsningsarmen
var där och sjöng. Vintertid uppvärmdes lokalen med en stor
plåtkamin. 1952-53 under Parkens glansperiod var det frågan
om utbyggnad av lokalerna, det blev större krav av både artister
och besökande. En ritning gjordes och man gick ut med
förfrågan till andra föreningar i bygden att teckna aktier i
Folkets Hus-föreningen, men man vågade inte sätta planerna i
verket av ekonomiska skäl. Folkets Park var innestället, men det
Stenlagda trappan till terrassen
blev sämre när Kisa Folkets Park byggdes.
På 1970-talet avtog verksamheten och 1977 revs Parken. Den religiösa sekten Ananda Marga
i Ydrefors tog hand om stockar, bjälkar och virket som de kunde använda. Resten brändes ner.

28

Skolköksundervisningen hölls i Folkets Park, på 1940-talet.
Under sex veckor på sommaren fick flickorna i 14-årsåldern gå i
skolkök och lära sig att sköta ett hushåll. På 1930-talet hölls kursen i
Brännebro skola. Där plockades kaminerna ut, och järnspisar sattes
in i skollokalerna. På 1940-talet flyttades skolköket till Folkets Park,
där hade man tillgång till två järnspisar. Från Södra Vi
Skolkökskurs från 1938
kördes det med lastbil ytterligare en järnspis, lite hyllor och annan utrustning som behövdes.
En kamin togs bort på övervåningen och järnspisen sattes in där. Eleverna delades upp i två
grupper, en som var i källaren och en i stora salen. De fick
undervisning i matlagning, bakning och hemkunskap. Flickorna fick
även lära sig att göra en matsedel, som var både näringsrik och billig.
På grund av det pågående kriget, var det ransonering på det mesta, så
eleverna fick ta hänsyn till kupongerna som de hade tillgång till.
Avslutningen hölls på Folkets Parks dansbana. Inför avslutningen
Köket i parken
fick flickorna knäskura det stora dansgolvet, och pynta banan med björkar och blommor. På
avslutningen blev föräldrarna inbjudna på kaffe och kakor som flickorna hade bakat.
Föreningsliv med olika verksamheter i parken.
Frisksportarklubben ”Kruskebogänget” bildades 19 7. Initiativtagare var bröderna Erik och
John Nestor. Föreningens första medlemmar var Erik och John Nestor, Arvid Johansson, Erik
Johansson, Melvin Lindblad, Åke Levin, Yngve Lundqvist, Nils Karlsson och Silas
Blomgren. Föreningens målsättning var: Leva sunt friluftsliv i god kamratanda.
Medlemmarna deltog i riksläger på somrarna, och även att de var förlagda i städer som
Göteborg eller Norrköping, så cyklade man alltid dit.
De utövade många olika aktiviteter: Träning med redskap så som ringar, rep och skivstänger,
cykling, skidåkning och gångträning. På vintern höll de till i Folkets Park eller Godtemplarlokalen. På somrarna tränade de vid Södersholm, som numera är rivet och låg utmed Joels
väg. 1938 byggde de klubbstugan ”Kruskebo”, den användes till fram på 1960-talet. Den låg
på nuvarande Trädgårdslundsområdet, mitt emot badplatsen.
En frisksportarklubb bildades också som var verksam en tid, de hade bland annat brottning
på sitt program, och träningen skedde i Parken. Till brottarmatta använde man i hopsydda
säckar fyllda med halm. I början av 1940-talet anordnades också 4-kamp med terränglöpning, simning, cykel och landsvägslopp.
En lärare som hette Karl-Erik Hansson ordnade med detta för att få
in pengar till frisksportarnas kursgård.
Gullringsloppet på skidor anordnades av Gullringens Gymnastik
och Idrottsförening. I 25 år från 1943, hade föreningen Folkets Park
som start och målplats. I skidspåret kunde man bl. a. se bröderna
Nestor, bröderna Melvin och Ingjald Lindblad samt Torsten
Grönqvist.
Föreningen tog upp boxning på programmet 1944 och träningen
skedde i Parken, men lades snart ner.
Melvin Lindblad
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Danserna
Mellan åren 1931 och 1977 var parken en samlingspunkt där det arrangerades mängder av
publikdragande aktiviteter av skilda slag. Det var allt från baler, sommarfester, jul- och
luciafester, lysningssvängar, auktioner med syföreningar och Röda Korset. Teaterverksamhet
både av lokala förmågor och kringresande sällskap förekom.
Under många år anordnades baler, det kunde vara 400-500 personer varje danskväll. Man fick
låna parkeringsplatser vid Brännebro skola.
Vintertid var det bal varannan lördag och övriga helger var Parken uthyrd till andra
organisationer. Orkesterar som var och spelade var bl.a. Bröderna Larsson Silverdalen,
Andrew Walter, Carl Jularbo, Carl-Erik Sandberg, Olle Bergman, Lasse Dahlqvist, Yngve
Stoor, Egiel Bohrns. Man kunde även få se uppträdande av Sigge Fürst, Åke Grönberg, Harry
Brandelius och ”Åsa-Nisse” John Elfström i parken.
Även lokala orkestrar har spelat i parken som Bingos från Södra Vi. I slutet av 1960-talet
splittrades gruppen. Den nybildades i februari 1969 och kallade sig för Tommy Åbergs sextett.
Orkestermedlemmarna var Per Nestor, Gullringen, som spelade trumpet och elorgel, Helge
Hassinen, Gullringen elorgel och trummor, Kjell Hallenqvist, Totebo, trummor och även
trombon, Tom Åberg, Brantestad, Frödinge, gitarr och sång, Bo Karlsson, Södra Vi trumpet
och Stig Jakobsson, Södra Vi basist. De spelade främst svensktoppslåtar och svensk
dansmusik.
Sommardanser var det också, men det var inte så mycket folk som vintertid. Dansbiljetter
såldes i kiosken utanför.
För att hålla ordning, behövde man ordningsvakter och det var Algot Levin, Vidar
Widerström, Ingjald Lindblad, Ture Svensson, Lindor Eklöv, John Nestor m.fl. i olika
perioder.

Nöjeslivet utöver danserna
Gruppen The Schambelgirls, uppträdde också i Parken. Det var ett gäng tonårstjejer från
samhället som sjöng och spexade. De repade en gång i veckan, i en gammal cykelverkstad,
som låg bredvid Elimkapellet på Storgatan. Verkstaden hade tidigare varit en affär. När de
åkte på sina små spelningar runt om i socknen drog de på sig sina beige kakibyxor, vit blus,
en scarf runt halsen, en mexicanhatt och ett par gymnastikskor. På spelningar rockade de
alltid loss med den stora hitten ”Rock Around The Clock”. The Schambelgirls bestod av
Marita Grönqvist, tvättbräda, Gun Nilsson, gitarr, Siv Sääv, trummor, Gull-Britt Arvidsson,
marrackas. Britt Johanson, hemmagjord bas, och Kerstin Blomgren på dragspel. I mitten av
1950-talet var det inte alltid så lätt att få tag på instrument, men de flesta av tjejerna hade egna.
Bas hade de ingen men med lite fantasi byggde de en av en engelsk telåda, som man
förvarade te i förr. Alla i bandet stod för sången. The Schambelgirls spelningar varvades med
sketcher som de ofta hade skrivit själva. Det var fart och fläkt och alltid mycket folk i alla
åldrar som kom och tittade.
De hade även uppträdanden utanför samhället. När de åkte på spelningar till Ydreforsskogarna, hade de en flakbil som de kallade ”Kulan”. Dit åkte de alltid sittande på flaket.
Visans vänner var även de några ungdomar som bildade en underhållningsgrupp på 1950-talet.
De uppträdde i hembygden och underhöll med sång, musik och sketcher. Den ursprungliga
gruppen bestod av herrar John och Georg Nestor, Sigvard Aronsson, Bertil Johansson, Thage
Johansson och Eric Melander. Gruppen kompletterades senare med kvartetten Eskil
Johansson, Olle Grönqvist, Josef Johansson och Nils Adolfsson. Sven-Olof Nestor kom med
på senare tid.
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Det fanns även en teaterförening i samhället. En drivande kraft inom
denna förening var Astor Johansson och hans fru Elsa. Astor var son
till skomakare Helmer Johansson. Nämnas kan att bl.a. Olle Grönqvist
och Tage Karlsson var med i teatergruppen. Förutom teater hade de
även fått ihop en balett som bestod av flickorna Maj Thyrsson, Greta i
Strömmen och syskonen Elna och Maja Andersson från Trångrödsle.
Det var alltid en speciell feststämning i den gamla Parken.
Andra grupper som också uppträdde i Parken var Klubbgänget med
Ing-Britt och Stig Andersson, Siv Karlsson och Stig i Ådala.
Vem minns inte Olle Bamsings orkester, när han utklädd till Julia
Ceasar, sjöng United States of America. De äldre gullringsborna
minns säkert de gamla örhängena som ”Silvermåne över
bergen”, ”Skänk mej ditt hjärta Maria” och ”Du svarte zigenare”.
Riksbekante pastorn ”Målle” Lindberg med musikanter var i Folket
Park och predikade 1955 och 1965, med många åhörare. Om han
kunde omvända några gullringsbor vet man inte, det var väl mera
show över föreställningen.

Teater vid en Luciafest
1957, Olle Grönqvist
och Tage Karlsson
spexar

Fest i parken

Biografföreställningar var det också. Den första ljudfilmen som visade var ”Bröderna
Östermans huskors”. Men på grund av dåliga väggar så blev det mycket vibrationer så ljudet
hördes så dåligt, men ljudfilm var det, man hade inte så stora krav på den tiden.
På 1960-talet till början av 1970-talet hade man också Bingoverksamhet där.

Idrottsföreningens damklubb hade också Luciafirande i många år i
Parken. 1958 var Siv Sääv Gullringens första folkvalda Lucia och IngMarie Nilsson var Lill-Lucia.
Damklubben bakade till kaffeserveringen, stöpte ljus, hade tombola
och handarbetsförsäljning till luciafesterna.
Luciorna under årens lopp efter Siv var:
1958 Siv Sääv
1959 Ulla Samuelsson
1961 Margot Larsson
1962 Gun Rinaldo
1964 Berit Oskarsson
1965 Evy Pettersson
1967 Kristina Nilsson
1968 Kerstin Eklund

Gullringens första
Lucia 1957. Siv Sääv

1960 Ingalill Johansson
1963 Greta Alatallo
1966 Lena Sääv
1969 Inger Johansson

Det sista Luciafirandet i den gamla Parken ägde rum 1969. Det var Inger Johansson som
kröntes av köpman Harald Wohlfart. Det skedde på sedvanligt sätt där både Lucia och tärnor
fick smycken som var skänkta från olika firmor i samhället.
Som tidigare var det damklubben inom Gullringens GoIF som stod för arrangemanget. Det
var underhållning, bazar med tombola, kaffe och inte att förglömma den sedvanliga
småländska ostkakan.
Efter det sista Luciafirandet i Parken tog det elva år innan nästa Lucia kröntes igen. Då var
det Elisabeth Bergström som var Lucia, och Lill-Lucia var Josefin Fors.
Eftersom det inte fanns någon stor samlingslokal kröntes Lucian på trappan utanför Wohlfarts
nya varuhall. Ungefär 300 Gullringsbor samlades vid centrum för att se kröningen och höra
jul- och luciasångerna. Tommy Eklund sjöng solopartierna i sången Staffan var en stalledräng.
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Julfesterna i Parken var mycket populära och välbesökta,
och hölls varje trettondagsafton. Då gick gullringsborna ”Man
ur huse” för att dansa ut julen. Arrangör var Fackföreningen
Svenska Träindustriarbetarförbundet. Det var dans kring
granen, olika uppträdanden med pjäser, sång, revyinslag,
balett och kaffeservering. Som sig bör uppenbarades sig även
tomten till de ungas förtjusning. Han var som alltid på gott
humör och givmild och delade ut gottpåsar till alla barn.

Julfest 1940

Valborgsfiranden med majbrasa och dans, samt midsommarfester ordnades också vid parken.
Majelden hade man fram till 1968 då den flyttades till Kvarndammen.
Många Gullringsbor var aktiva vid olika tillställningar.
Sune Tidlund, Göte Gustavsson, Evert Johansson (Fagerhult), Bertil Andersson, Olle
Grönqvist var de sista aktiva i styrelsen.
Den gamla folkparken är nu borta, men minnena finns kvar.

Samhället fortsatte att breda ut sig. Villor växte upp utmed nuvarande Idrottsgatan och
Storgatan. Dåvarande gamla 34-an, som gick genom samhället.
Haga byggdes 1931 av Johan Elof Larsson (farfar till Åke Johansson ”målare”). Johan köpte
tomten av Anna Davidsson Örsåsa och byggde sitt hus där.
I slutet av 1930 – och början av 1940-talet fanns en damfrisering i
Haga. Ellen Flinks damfrisering, Ellen hade sin rörelse uppe på
hallen. Hon klippte och ondulerade d.v.s. gjorde vågor i håret med
elektrisk tång och onduleringskam och hade många kunder i
samhället och dess omgivning. I början av 1940-talet flyttade hon
sin verksamhet till Stockholm.
Haga
Åke och Viola Johansson var ett känt par i Gullringen. Åke som var född 1916 utbildade sig i
unga år till målare och var en mycket noggrann och skicklig yrkesutövare. Han var verksam
ända till sin hastiga död 1998. 1932 kom Åke Johansson till Haga. 1944 gifte sej Åke och
Viola och hyrde lägenheten på övervåningen av Anna Johansson som ägde Haga fram till sin
död 1974, då Åke och Viola köpte huset. Viola var en skicklig hemsömmerska och hade
många trogna kunder i bygden. Hon avled 2002.
Efter Viola Johanssons död 2002 inköptes Haga av Jonas Nilsson och Christina Hultgren.

Solhaga byggdes bredvid fastigheten Haga 1932 av Johan
Gustavsson. Johan och Anna Gustafsson bodde tidigare i
banvaktstugan Gustavsholm. Efter flyttningen till Hagagatan
blev Johan så småningom kassör i Svenska
Träindustriarbetarförb.avd. 127. Johan hade sitt kontor hemma,
där arbetarna fick betala in sina fackavgifter. 1953 betalade
exempelvis en 17-åring halv avgift 75 öre per vecka.

Solhaga
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Talludden/Tallåsen ligger på Storgatan och byggdes 1933 av
Gullringens Träförädling. På andra våningen var det lägenheten till
föreståndaren och uthyrningsrum. Första våningen var
representationsvåning för Gullringens Träförädling och där bodde
först Oskar och Gerda Börjesson och sedan: John och Rut Sonnerby.
Telefonstation
Gullringens telefonstation kom till 1906 och var inrymd på tredje
våningen i Wohlfarts hus. 1934 flyttade stationen hit till Tallåsen
Här var den inrymd till den 26 november 1966, då automatiseringen
trädde i kraft. Telefonstation hade sina lokaler på andra våningen i
fastigheten, Magda Lindblad var telefonissa.
I väntrummet fanns en lucka, som man fick knacka på, när man
skulle beställa samtal. Sedan fick man ta samtalet i en liten hytt och
Gunhild och Evy Jonsson
betala, när samtalet var slut. Ett rikssamtal kunde kosta en
krona, och lokalsamtal kostade tio öre. Detta var i början av 1940-talet.
Det gällde att koppla upp samtalen rätt och även koppla ner så att linjen blev öppen. Klockan
07.00 öppnade telestationen och stängde kl. 21.00.
Vid den tiden var det vanligt att man beställde ”personligt samtal” till den man sökte.
Om personen inte hade telefon själv, så gick samtalet till närmaste granne, som förmedlade att
ett samtal väntade.
Då gällde det att snabbt ta sig till grannen och tala om för telefonstationen, att man var på
plats för att ta emot samtalet.
Det hände ibland att telegram skulle skickas. Då fick personalen ringa in telegramtexter till
Hultsfreds telestation, där skrevs telegrammen ut och skickades till mottagarna.
På 1960-talet automatiserades telefonstationerna och den personliga och manuella betjäningen
försvann. De sista telefonisterna var systrarna Gunhild och Evy Jonsson, som hade skött
telefonväxelstationen från 1946. Alva och Ruth Svensson, Maj-Britt Myrefelt, Karin
Johansson och Alva Svensson har varit biträden. En kort tid fanns det även charkuteri och
mjölkaffär i källaren.
I början av 1900-talet användes fastigheten som ungkarlshotell. 1991 renoverades och
ombyggdes fastigheten och omfattar i dag 2, 2-rumslägenheter på
övervåningen och 1, 4-rums lägenhet på nedervåningen. Nuvarande
ägare är Torbjörn Zeilon.
Bredvid telefonstationen byggdes Tallåsen 1943 av Gullringens
Träförädling. Fastigheten användes som tjänstebostad. Tallåsen var
även en tid ungkarlshotell. Idag ägs huset av en privatperson.
Tallåsen ungkarlshotell

Fastigheten Tallhaga på Storgatan, byggdes 1934 av Otto
Karlsson och hans söner. Två av barnen Olof och Torsten tog
senare namnet Myrefelt. Vid byggnationen av fastigheten
användes timmer från gamla Skogalund som revs 1934. Tallhaga
var det första huset i Gullringen som hade dusch och badrum. För
50 öre kunde man få bada och duscha. Denna nymodighet
Tallhaga
utnyttjades inte så mycket av den vanlige arbetaren utan mera av
så kallat ”fint folk”. En frysfackförening startades och i uthuset som tillhör Tallhaga kunde
man för liten avgift förvara sina infrysta delikatesser.
Nuvarande ägare är Sven-Inge Svensson
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Gamla hotellet med övernattningsrum och bageri, byggdes 1934
av Gullringens Träförädling bredvid Göteborgsbanken. De första
som arrenderade hotellet var fam. Norén från Blomstermåla. Stina
Norén skötte själva hotellrörelsen och Elis Norén hade hand om
bageriet. 1937 byggde husföretaget ett stort nytt hotell med plats
för både matgäster och boende. År 1936 anlade Träförädlingen en
Hotellet med tennisbanan
tennisbana utanför hotellet. Den användes sporadiskt och stod
utanför
länge oanvänd. Den förföll så småningom och revs i början av
1960-talet. Efter att sonen till Ellen och Teodor Andersson övertagit Anderssons café, tog
Ellen över matserveringen på hotellet. Serveringen drev hon åren 1953-64.
På övervåningen fanns det även två lägenheter. Under några år i
början av 1950-talet var makarna Regina och Gustav Håkansson
bosatta i gamla hotellet, där de bedrev Håkanssons herr och
damfrisering. Efter att Gullringens värdshus byggts 1964,
upphörde matserveringen i det gamla hotellet. Gullringshus
använde byggnaden till ritkontor, men då den nya
kontorsbyggnaden stod färdig 1968, flyttade man dit. I samband
Fritidslokalen innan
med detta erbjöd Bengt-Ansgarius Svensson, att utan kostnad
rivningen
ställa hela hotellfastigheten till förfogande för fritidslokaler.
Hotellet byggdes om, det var ett besvärligt arbete då bl. a. en genomgående murstock och ett
par bärande väggar måste tas ner. I nedervåningen slog man samman, stora och lilla
matsalen, kök och café rum, till en stor samlingslokal. Den kallades för A-salen, och hade
platser för 100 personer. På samma våning låg ytterligare ett rum, B-salen som var mindre,
med ett pentry och toaletter. Även distriktssköterskan hade sin mottagning här. Hon hade
tidigare haft sin mottagning i hemmet på Villagatan. På övervåningen fanns ytterligare en
liten samlingslokal C-salen och kök. Halva övervåningen disponerades av vaktmästaren som
hade sin bostad där. Fram till 1989 var även biblioteket inrymt på andra våningen. På tredje
våningen, fanns två rum, som hyrdes ut och i källarvåningen fanns förråd, arkiv, garderober
m.m. Här låg också panncentralen som fick sin värme från Träförädlingen.
Här har det hållits syföreningsauktioner, utställningar och många
fester av olika slag. Distriktsköterskan flyttade till
pensionärshemmet på Genvägen 1986, och biblioteket till
Brännebro skola, där det lades ned av kommunen 1996.
Fritidslokalen revs våren 1989.
Fritidslokalen ett minne blott

Konstans affär på Storgatan, (Solberga), byggdes 1934 av Konstan Nilsson och svärsonen
Edvin Persson. Där i källaren öppnade han en speceriaffär. Konstan Nilsson hade i många år
arbetat som biträde i Wohlfarts affär, men startade egen rörelse, som senare övertogs av
sonen Gunnar Nilsson. Från Edvardsberg kom makarna Edvin och Elsa Persson, de hyrde
först en tid, men köpte fastigheten troligen 1939. Efter Konstans död 1939 sköttes affären
av sonen Gunnar Nilsson till 1974, då den lades ner. Under alla år
var Gunnar butiksföreståndare. Första hälften av 1940-talet ägdes
affären av Henry Thörnqvist Vimmerby. Därefter av Eric Olsson
Vimmerby till 1963, då den inköptes av Anderssons Café
Gullringen, som lade ner affären 1974. I anslutning till affären
drevs charkuteri av Eric Olsson från mitten av 1940-talet till 1967.
Solberga
1975 såldes huset och byggdes om till enfamiljshus.
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Signelund är det första Gullringshus som uppfördes.
1935 byggde Erik Ringkvist huset, till sig och sin familj, för totalt
7000 kr. Det ligger på Idrottsgatan bredvid före detta Gullringshus
huvudkontor. Fastigheten köptes av Gullringshus AB, och har
används som kontor.
Signelund

Solvik, som bestod av två lägenheter, låg utmed Idrottsgatan och byggdes 1935 av Ivar
Svensson. Här hade han en period en taxirörelse. I den ena lägenheten bodde Ivars bror Algot
Svensson och hans fru Betty. På 1940-talet sålde Ivar fastigheten till sin syster Gunhild
Svensson som flyttade in på övervåningen. Efter att bröderna hade flyttat kom ytterligare en
syster, änkan Helga Eriksson med sina sex barn. Mitten av 1960-talet köpte Gunwald och
Maj Karlsson fastigheten, Maj var dotter till Helga Eriksson.
Efter Helgas bortgång 1969, bodde två av hennes barnbarn
kvar i lägenheten fram till 1971. I ett par år var bostaden
uthyrd till Lilly Johansson och hennes son. 1974 kom Conny
Johansson, ett av barnbarnen tillbaka. Här drev han sitt företag
Connys Svets & Karosseri under åren 1974-77. Efter Gunhilds
bortgång i början på 1980-talet såldes huset till Erik och Maja
Solvik
Nestor. År 2010 sålde de fastigheten till Gullringshus AB, som
sedan rev huset den 19 april 2010.

Parkhyddan ligger utmed Storgatan och byggdes 1938 av
Arnold Pettersson. Fastigheten bestod av två lägenheter men
byggdes senare om till enfamiljshus.
1948 flyttade Algot Levin med sin familj Greta och Tage till
Parkhyddan. De hyrde ut en lägenhet till bl.a. föreståndaren
Gustav Hallén på Konsum.
Parkhyddan
Algot Levin hade häståkeri. Med sin häst och vagn körde han klampved till Gullringsborna
från Gullringens Träförädling. Han hjälpte även till när det var dags att plöja, harva och sätta
potatis. Algot utförde också olika transporter, som sophämtning och även varor till hushållen
från järnvägsstationen.
Hästen ”Max” hade han i stallet uppe vid Lommenäs, och ibland kunde det hända att man
fick åka med som barn. Levin var en respekterad man i samhället. Han hade många intressen
och anlitades som ordförande i barnavårdsnämnden, barnavårdsman och förmyndare. Vid
sidan av sitt arbete var Algot också ordningsvakt på fester och baler, auktionsutropare och
ordförande i Gullringens konsumtionsförening Han skötte också utskänkningen av den
ransonerade spriten. Algot Levin var en av initiativtagarna till Gullringens församlingshem
och byggandet av klockstapeln. Levin arbetade även inom kyrkofullmäktige, kyrkorådet och
var också kyrkvärd i många år.
Algot var son till knekten Karl Johan Levin i Lindsbo.
Sonen Tage Levin var bl.a. auktionsutropare hos Ragnar Larsson Auktionsfirma S.Vi
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Byggnationen på Storgatan fortsatte. Elimkapellet började byggas
hösten 1938 av Byggnadssällskapet Gullringens Baptister.
Byggmästare var Edvin Johansson. De köpte mark av Gillis
Gustafsson i Örsåsa som betalades av Selma och Edvin Gustafsson i
Alphyddan. Grunden lades av Oscar Lyckman. Ritningen gjordes av
Elimkapellet
Eric Nystedt vid Gullringens Träförädling och pastor Nils Funke i
Vimmerby. Många gullringsbor ställde upp med frivilligt arbete. Invigningen skedde
Kristihimmelsfärdsdag den 21 maj 1939.
Under vinterhalvåret 1995-96 byggdes kapellet ut med en serveringslokal. I kapellet firas
gudstjänster och i serveringslokalen hålls söndagsskola och även verksamhet för lite äldre
barn.

1939 byggdes fastigheten Månstigen på Storgatan av Astor och
Elna Johansson. De bodde på första våningen. Astors föräldrar
Helmer och Elsa Johansson bodde på andra våningen. I uthuset
hade Helmer en liten skomakarverkstad där han lagade skor åt
gullringsborna. Uthuset utökades senare och där öppnade Astor
en cykelverkstad. I fastighetens källare inreddes en mjölkbutik,
Månstigen
som sköttes av Astors mor Elsa. Efter stängningen kl. 11, fick
Elsas make Helmer frakta ner såarna till mejeriet i Brännebro. Ibland kunde några småpojkar
dra ned dem, för att tjäna sig en liten slant.
1946 flyttade Astor och Elna till Linköping och Harry och Britta Karlsson köpte huset.
I köpekontraktet fanns ett villkor att Helmer och Elsa skulle få hyra en våning och bo där så
länge de själva ville. Harry Karlsson var smed och han byggde till uthuset ytterligare och
anlade smedja, där är nu garage.
I mitten av 1950-talet flyttade Elsa och Helmer till Södra Vi.
Mjölkförsäljningen i Månstigen fortsatte till 1959 och de sista
åren sköttes försäljningen av Birgit Lyckman. ”Flaskmjölken”
infördes detta år och fanns att köpa i varje speceributik.
Harry och Britta Karlsson flyttade1957 till Närke och fastigheten
blev uthyrd. Under några år hyrde Ingemar och Hjördis
Oskarsson, han sålde och reparerade radio och tv i före detta
Garaget där det har varit
cykelverkstaden, de flyttade senare till Mariannelund. Månstigen
verkstad
såldes senare.

Bergdala ligger på Storgatan och byggdes av Jon Zeilon och hans
maka Alma år1949. På andra våningen i Bergdala, drev makarna
Regina och Gustav Håkansson herr-och damfrisering under några år i
början av 1950-talet. De var bosatta i Verveln och pendlade därifrån.
Senare var de bosatta i gamla hotellet vid stationen, där de fortsatte
Bergdala
verksamheten. Under ett par år i mitten av 1970-talet var en vävstuga
inrymd i Bergdala. Fastigheten ägs idag av Torbjörn Zeilon som bor här med sin familj.
Sedan början av 1990-talet arbetar han som egen företagare och 1999 grundade han firman
Bergdala Bygg. Han är även ägare till ett antal fastigheter i Gullringen, som han förvaltar och
underhåller.
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Åren 1950 och 1960
Den nya skolan i Brännebro byggdes och blev inflyttningsklar 1952. Samhällets första
hyreshus och matställe Sveaborg, revs efter att ha varit hem för många familjer. Under de här
årtiondena byggdes många villor, med anledning av industrins snabba utökning.
Den gamla träbron mellan fabriksområdet och Björkhultsvägen
(Storgatan) revs. Det var här, över Vervelån, som timret
transporterades till sågverket med ångloket Sot-Sara, från sjön
Örn.
Samhället ändrades, centrum uppe vid järnvägen flyttades
till ”Levins mosse” där det nuvarande centrum ligger. En av
orsakerna till att samhället drog sig åt det hållet kan vara närheten
Vid pilen ses den gamla
till den gamla knutpunkten Brännebro där skolan har varit placerad
bron
sedan 1879 och där det ända sedan General Pechlin på Ålhults tid
varit stor verksamhet. Det nya kontoret togs i bruk, simhall och tennisbanor anlades av
Gullringshus AB. Wohlfarts flyttade till det nya centrumet. Här anlades också post- och
bankkontor, värdshus, pensionärshem, hyresbostäder och församlingshem. Många villor
byggdes också i närheten av det nya centret de här åren. Bostadsområdet ”Ångermanland”
byggdes ut med ett antal villor. Riksväg 34 som gick genom samhället, drogs öster om
Gullringen.
Nya gator anlades, Centrumgatan, Villagatan, Genvägen och
Ringvägen, där många villor byggdes.
Gamla vägen Trädgårdslund mot fabriksområdet fick
namnet Idrottsgatan efter fotbollsplanen Gullevi.

Idrottsgatan
Husen byggdes på 1950-1960-talet

Ekbacken ligger på Sjöstigen. Fastigheten byggdes 1950 och
byggmästare var Einar Karlsson.
Johan och Elin Eklund var bosatta på övre våningen, och
nedervåningen bodde Valdemar och Erin Eklund. Valdemar var
trappsnickare men hade även hand om ”arbetsförmedlingen”
(filial till Vimmerby). Kontoret hade han i bottenvåningen.
Ekbacken
Dit kom arbetarna särskilt under vinterhalvåret när det var för kallt att bygga hus och
fick ”stämpelpengar”. Erin var sömmerska, och sydde kläder på beställning till
samhällsborna.
Nuvarande ägare är Berthold och Kerstin Svensson, de drev den nya ”macken” nere i
Brännebro mellan åren 1990 – 2000.

På Centrumgatan byggde Börje Nilsson en bostad till sig och sin
familj, året var 1956. Fastigheten fick namnet Stenebo.
Familjen Nilsson bodde på övervåningen, undervåningen hyrdes ut.
Göte Olsson hade bl. a. sitt kontor här en tid, ”Väg och Planering”.
Under några år var även Södra Vi och Djursdala Sparbank inrymd i
fastigheten. Här hade banken ett s.k. avlöningskontor, som var
Södra Vi-Djursdala
öppet två dagar i veckan. På 1940-talet bildades en sparklubb i
Sparbank
Gullringen på initiativ av Göteborgsbanken, där Gustaf Karlsson i Strandsborg var ombud. I
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början av 1960-talet uppgick den i Södra Vi-Djursdala Sparbank. 1968 byttes namnet till
Oskarshamns Sparbank. Banken flyttade senare till den nyuppbyggda Bank- och
postfastigheten vid Ringvägen.
Biblioteket har också varit inrymt i familjen Nilssons bostad. När Godtemplarlokalen såldes,
flyttades biblioteket hit till fastigheten. Biblioteket var en filial till Södra Vi folkbibliotek.
Lilly Lindblad var föreståndare fram till 1969 då biblioteket flyttades till fritidslokalen uppe
vid järnvägsstationen.
Omkring 1970 installerades kök, och lokalen blev en lägenhet som hyrdes ut.

Fastigheten Mosshaga byggdes 1956 på Villagatan av Nils
Johansson. Byggmästare var Edvin Johansson och E. Nystedt hade
ritat huset. Mellan åren 1956-1969 hyrde Landstinget övervåningen
till distrikt och barnmorske-mottagning med tillhörande
tjänstebostad. Fram till 1959 var Ester Ömark distriktsköterska, då
hon flyttade till Lövånger. Efter Ester kom ”Syster Gunvor ”
Mosshaga
Johansson, hon hade mottagningen fram till 1969 i fastigheten. Därefter flyttades
mottagningen till Fritidslokalen uppe vid järnvägen. Från 1986 är fastigheten ett enfamiljshus

Södra Vi kommun byggde 1960, det första Pensionärshemmet i
samhället, Solåsen. som ligger vid Genvägen.
Fastigheten bestod av 2 lägenheter i källarplan och 4 lägenheter på
första våningen. 1986 slogs två lägenheter ihop och blev
distriktsköterskemottagning, och två lägenheter blev till uthyrning.
Pensionärshemmet
Hemtjänsten har även förfogat över källarplan.
Numera finns det ingen hemtjänst och distriktsköterskemottagning
kvar. Nu är det lägenheter och damfrisering i fastigheten.
Lena Blomberg flyttade sin rörelse Lena-Salongen från Wohlfarts
gamla affärslokal, till gamla pensionärshemmet år 2000, där hon
fortfarande bedriver sitt yrke.
Lena-Salongen

1963 byggdes Församlingshemmet. Det fick ett vackert läge,
med Vervelån ringlande nedanför på baksidan.
Församlingshemmet byggdes på initiativ av kyrkoherde Olof
Widestrand. Ritningen gjordes av Brunskogs arkitektbyrå i
Linköping och hela kostnaden uppgick till 330. 000 kronor.
Församlingshemmet med
Tomten köptes av Gillis Gustafsson i Örsåsa. 1963 påbörjades
klockstapeln
byggnationen och invigningen ägde rum den 5 september 1964.
Många gåvor skänktes till bygget. Bl.a. skänkte direktör Bengt Ansgarius Svensson
10. 000 kronor och Gillis Gustafsson i Örsåsa, en flaggstång. Gullringens kyrkliga syförening
betalade inredningen med 25. 000 kronor. Hans och Anna-Lisa Svensson i Ålhult skänkte ett
vackert krucifix, makarna Widestrand, kormattan. Södra Vi kyrkliga syförening, blomvaser i
silver och Lottakåren, ljusstakar, de också i silver m.m.
Den stora samlingssalen inryms i den bredare delen av byggnaden. I den smalare byggnaden,
finns entrén med tillhörande utrymmen, kök, studierum och en vaktmästarbostad om tre rum
och kök. I källarplanet finns två lokaler samt pentry och förrådsrum.
1964 bildades Södra Vi – Gullringens Scoutkår. Ungdomsledare var Göran Larsson.

38

Verksamheten var i församlingshemmets källarlokal. Hur länge scoutrörelsen var i
källarlokalen är okänt. Under åren 1964-69 bodde Göran o Maud Larsson i
vaktmästarbostaden.
Kyrkans barntimma har också funnits i dessa lokaler.
1971 invigdes dopfunten som donerats av en anonym givare och har tillverkats av
bildhuggare Tycho Carlsson, Södra Vi. Den är gjord i furuträ, och det utsnickrade motivet
föreställer Akantusblad, vilka är hämtade från Södra Vi kyrka. Det motivet förekommer ofta
i många kyrkor. Själva dopskålen var tidigare skänkt av den kyrkliga syföreningen i
Gullringen.
Första julbönen hölls i församlingshemmet 24/12-72.
I församlingshemmet firas gudstjänster, där hålls symöten, konfirmationsundervisning,
barntimmar, julbön på julafton, samt den årliga ystningen och syföreningsauktionen varje
höst.
1982 kröntes första Lucian i församlingshemmet och det var Annelie Andersson och LillLucian Jane Larsson.
I april 1974 tog kyrkoherde Per Sjögren det första spadtaget till
klockstapeln och invigningen skedde i början av september samma
år av domprost Sven Ingebrand, Linköping. Högtiden ”blåstes in”
av Lars-Erik Larsson Brunnstorp och ringare var hederskyrkvärden
Algot Levin.
Virket skänktes av Sture Pettersson Loxbo och syföreningen bidrog
Klockstapeln
med 10. 000 kronor till klockan. Den väger 250 kg och är gjuten av
Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna och bär texten Ära Vare Gud i Höjden. Stapel uppfördes av
byggmästare Olov Fors Gullringen.

Det första hyreshuset i det nya centrummet, byggdes 1963 av
Vibohemstiftelsen och fick namnet Centrumhöjden. Fastigheten
består av 14 lägenheter, 10 lägenheter med 2 rum och kök, 2
lägenheter, 1 rum och kokvrå och 2 lägenheter, 1 rum och kokskåp.
I källaren finns förråd och tvättstuga.
1966 byggdes det andra hyreshuset och består av 14 lägenheter
fördelade på 8 lägenheter 3 rum och kök, 5 lägenheter 2 rum och
kök, 1 lägenhet 1 rum och kokvrå.
Mellan åren 1966-1971, när Gullringen tillhörde Södra Vi kommun,
var det Vibohemstiftelsen som ägde hyresfastigheterna. Efter
kommun-sammanslagningen 1971, var Stiftelsen Vimarhem, ägare,
och 1995 Vimarhem AB, Vimmerby kommun.

Det första hyreshuset
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Gullringens Vandrarhem. Fastigheten byggdes som hotell 19631964 av Vibohus. Byggmästare var Gunnar Karlsson, från
Hallersrum, Djursdala. Fastigheten har haft många namn och
krögare genom åren. Först kallades det Hotell Centrumhöjden, men
efter några år ändrades namnet till Gullringe Värdshus och från
Hotell Centrumhöjden
början av 1990-talet heter rörelsen Gullringens Fritidslokal &
Vandrarhem.
Fastigheten byggdes i ett plan. Förutom köksavdelning, serveringsrum mm, fanns två
matsalar och 8 rum till uthyrning.
Källarmästare Göte Ström och hans fru Ingrid från Linköping, var de första som drev Hotell
Centrumhöjden. Därefter har många krögare drivit hotellet/Värdshuset, bl.a. Harrysson,
Linde, Åke och Ragnhild Helsinghof, Hedlund, Börje och Ann-Britt Nilsson, Ockie Sparv,
Rolf Prauss, m.fl.
Åke och Ragnhild Helsinghof drev rörelsen under två perioder, först under åren 1966-1971
och sedan 1985-1991. Under första perioden, öppnades 1967 även en Go-Go Club på hotellet
av Helsinghof. 1971 flyttade makarna Helsinghof och startade upp en restaurang i
Mariannelund. 1985 kom Källarmästare Åke Helsinghof tillbaka till Gullringen, där han
startade upp matserveringen igen. Lokalerna och rummen renoverades. Ett nytt kök av
storköksmodell helt i rostfritt och en matsal för 120 personer. Paret drev värdshuset fram till
1991.
Året 1971 tog makarna Börje och Ann-Britt Nilsson över rörelsen efter Hedlund, och drev
det fram till 1982. Hotellet fick ett nytt namn Gullringe Wärdshus.
Fastigheten renoverades och byggdes om invändigt. Den långa serveringsdisken som var
utmed ena långväggen, kapades till mer än hälften, så att man fick plats för fler bordsgäster.
Matsalen delades av med en skjutdörr. Efter drygt 10 år som krögare tvingades familjen
Nilsson slå igen rörelsen p.g.a. ökade hyreskostnader. Alla inventarier, stekbord, gasspis,
glas, tallrikar, mm. såldes på auktion.
Många minns nog de fina julborden och alla fester som har hållits på Hotellet/Värdshuset.
Gullringens Fritidslokaler köpte Värdshuset 1993. Fastigheten drevs som vandrarhem där
Bruno Gustavsson serverade enklare måltider och frukost till övernattningsgästerna. Lokalen
hyrdes även ut till studiecirklar, bridgespel och privata fester mm.
Under en period i början av 2000-talet, hyrdes vandrarhemmet ut till Mounir. Där han drev
matservering med lunch och A´la carte.
Idag ägs byggnaden av Gullringens Fritidslokaler och drivs som vandrarhem. Lokalen hyrs
även ut till fester mm.

Gullringens nya centrum växte och fick ett torg. Gräsmattor anlades,
buskar, blommor planterades och hotellet fick en trevlig uteservering.
I slänten mot hyreshusen lades en bred trappa och en kiosk
placerades nedanför. En ny och bred väg drogs från torget till
Församlingshemmet, (Ringvägen). Villor växte upp intill
fritidsområdet, där Gullringshus AB hade anlagt två tennisbanor vid
nuvarande simhallen.

Foto K-A Martinsson
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Tennisbanorna och omklädningspaviljongen,
byggdes 1965 av Gullringshus AB. Nuvarande
ägare är Gullringens Simhall ekonomisk förening.
Tidigare ägare har varit Gullringshus Tennisklubb
som senare bytte namn till Gullringshus Golf och
Tennisklubb.

Wohlfarts varuhall, som har nämnts tidigare, startades av
Harald Wohlfarts farfar Leander Johnsson 1879 nere i
Brännebro. Affären flyttades sedan till Gullringens centrum uppe
vid järnvägen 1907. Leanders son David Wohlfart fortsatte att
driva rörelsen fram till 1947, då dennes son Harald tog över.
Sitt 85-årsjubileum firade Wohlfarts bl.a. med att uppföra en ny
Wohlfarts varuhall
affärshall. Den nya butiken vid ”Levins mosse” byggdes åren
1966-1967 av Harald Wohlfart. Gullringshus stod för byggandet.
Det första spadtaget togs i september 1966 av sönerna Ingemar
och Jan. Den 315 kvm stora affärshallen byggdes bredvid Hotell
Centrumhöjden. Varuhallen har ritats av bl.a. ingenjör Björn
Berglund från Gullringens träförädling.
I maj 1967 stod varuhallen färdig och i tre dagar hade man
Märta Wohlfart bakom
invigningsfest. I det nya affärshuset fanns ett komplett
charkdisken i nya butiken
livsmedelssortiment med kött- och charkavdelning, glas, porslin,
husgeråd, presentartiklar, mm. Vid entrén fanns även en inbyggd kiosk som också var öppen
när butiken var stängd. I Björkhult fanns en filial till Wohlfarts affär, som fick stänga när den
nya butiken öppnade. Föreståndaren i Björkhult blev då anställd i den nya affären i
Gullringen. Efter Haralds död 1972 drivs nu affären av sonen Jan Wohlfart. Genom åren har
en del ändringar gjorts i affärslokalen. Fönstren har byggts igen och en stor frysdisk har
monterats in m.m. Wohlfarts affär är Sveriges äldsta affär som drivits av samma familj i fyra
generationer sedan starten 1879.

Gullringens Simhall
Där nuvarande simhallen ligger idag, gick gamla vägen mellan
Brännebro och järnvägsstationen. I den uppdämda Vervelån
nedanför sågverket, hade barn och ungdomar sin badplats i början
av 1900-talet. Vattnet luktade av en blandning mellan dy och
sågtimmer. En farlig lek som pojkarna hade var att ”Springa på
timret”. Den tekniken tränades till stor snabbhet. Ju smalare
timmerstockarna i sågverksdammen var, ju snabbare måste farten
bli, om man inte skulle sjunka och trilla i vattnet. På vintern roade
sig barn och ungdomar med att åka skridskor på den uppdämda
ån.
År 1945 bildades Gullringens Badstugeförening. Medlemmarna i
föreningen byggde en bastu utmed vägen vid ån, som fick
namnet ”Saxebro”. Hit kom medlemmarna och samhällsborna
och ”bastade”. 1966 övertog Gullringshus AB, Bastuföreningens
lokal. Vid bastun byggde Gullringshus en utomhusbassäng på
10x25 meter samt en liten för de små barnen. Bassängen var i
första hand avsedd för de anställda med familjer.

På vänster sida utmed vägen
låg bastun. Till höger ses en
bit av bron Saxebro.

Utomhusbassängen med
gamla bastun ”Saxebro” i
bakgrunden.
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1970 byggdes bassängen om till simhall. Den stora bassängen
byggdes in, tillsammans med den gamla bastun. Simhallen fick
tempererat vatten, omklädningsrum som var väl tilltagna och en
modern cafeteria med självservering. Vid invigningen
överlämnade direktör Bengt Ansgarius-Svensson simhallen och
tennisbanorna utan kostnad till Gullringshus Tennisklubb.

Utomhusbassängen

Åren 1976 till 1995 hyrde Vimmerby kommun simhallen av Gullringshus Tennisklubb. I
samband med detta öppnades hallen för allmänheten. Den dåvarande personalen anställdes av
kommunen. Göran Larsson var badmästare och simlärare, Maj-Lis Östh och Kerstin Svensson
som biljettförsäljare och lokalvårdare. Kommunen startade simskoleundervisning för samtliga
skolbarn i kommunen samt motionssimning för allmänheten. Även för äldre som inte var
simkunniga ordnades simundervisning. 1994 var Simhallen hotad av nedläggning på grund av
kommunens dåliga ekonomi och den 29 januari 1996 stängdes Simhallen. Vid ett stormöte i
Gullringen den 15 mars 1996, bestämdes att man skulle öppna Simhallen i Bygdekommitténs
regi. Föreningen fick hyra hallen kostnadsfritt fram till september, då föreningen Gullringens
Simhallsanläggning ekonomisk förening bildades. 1 november 1996 köper den nya föreningen
simhall och tennisbanor av Gullringshus Golf- och Tennisklubb för en symbolisk summa av
en krona.
I januari 1997 påbörjades en om – och tillbyggnad av Simhallen
med ekonomiskt bidrag från Vimmerby kommun, länsstyrelsen och
EU. Hallen fick en ny entrédel, cafeteria och motionsrum.
Renovering av omklädningsrum samt ny ventilationsanläggning
installerades. Den 4 oktober 1997 öppnades Simhallen efter
ombyggnaden. År 2002 gjordes en ny investering då anslöt
Simhallen
simhallen till fjärrvärme från Vimmerby Energi.
Idag är simhallen välbesökt, här bedrivs simskola, vattengymnastik, lättgympa,
motionssimning och styrketräning mm. Hallen hyrs ofta ut till barnkalas och privata fester.
I damernas omklädningsrum kan man fortfarande se golvbrunnarna efter duscharna från den
gamla bastun.

Foto Tommy Hassinen

Åren 1970 och 1980
I början av 1970-talet utökades centrum med nytt post och bankhus.
Två nya bostadsområden började växa fram. Vid Vervelån byggdes Lyan-husen som blev
mycket populära. Inflyttningen utifrån ökade allt efter som de nya kvarteren med villor stod
klara att tas i bruk. Även en gång- och cykelbro byggdes över Vervelån. Samtidigt växte
Trädgårdslundsområdet fram vid dammen med villor och Lyan hus.
I slutet av 1970-talet byggdes den nya fotbollsarenan Gullemon, vid vägen mot Ålhult och
Gullevi vid Idrottsgatan blev träningsplan. Fotbollsklubben hade stora framgångar i
seriespelet, som nådde sin höjdpunkt med kvalmatcher till division I mot gamla välkända
Oddevold.
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En golfbana byggdes väster om järnvägen och elljusspåret ställdes i ordning av frivilliga. De
båda anläggningarna var ett stort lyft för fritidssysselsättning och allmän motion.
Utmed Ådalsvägen byggdes den s.k. ”Gula villan” som senare blev en vårdinrättning för
äldreboende. 1989 byggde Vimmerby kommun upp ett nytt bostadsområde utmed Ringvägen
vid församlingshemmet. Området består av 5 parhus varav A-B är servicehus C-K är
lägenheter. 6 lägenheter består av 2 rum och kök och 2 lägenheter av 3 rum och kök.
Centralt beläget vid Ringvägen och Centrumhöjden byggde 1970 Oskarshamns Sparbank
ett bankhus. I Börje Nilssons fastighet på Centrumgatan låg en filialen till banken, som nu
kunde flytta in i det nya bankhuset. Banken inrymdes i södra delen där Maud Larsson var
föreståndare. Posten flyttades från järnvägsstationen, till norra delen av byggnaden med Birgit
Lyckman som föreståndare.
De nya lokalerna fick en yta av 105 kvm och där fanns både
kassaexpedition, kundavdelning samt brevbärarexpedition. I
lokalerna inrymdes också pentry, boxanläggning med 65 boxar
för de kunder som t.ex. ville hämta posten snabbt på morgonen
samt blankettförråd m.m. Från posten i Gullringen utgick en
lantbrevbärartur som sköttes av Bengt Simonsson medan
Post och Bankhuset
brevbärarturen till samhället sköttes av Margareta ”Greta” Johansson. På posten i Gullringen
arbetade Stina Rinaldo som postbiträde. 1993 drogs bankpersonalen in och den 31/9 slogs
post och bank samman, där Birgit Lyckman skötte de båda verksamheterna. Posten och
banken avvecklades 1997. Fredagen den 28 februari 1997, gjorde Birgit Lyckman sin sista
arbetsdag inom posten i Gullringen, efter hela 38 år. Birgit började hos Anna Gejnervall som
hade posten i sitt hem uppe vid gamla centrum. Tre år senare tog SJ över postverksamheten
och Birgit började där. Birgit fick senare jobb som stadsbrevbärare. 1970 flyttade posten till
det nya post o bankhuset, där Birgit blev föreståndare och senare postmästare.
Oskarshamns Sparbank 1968-1983
Sparbanken Kronan 1983-1992
Sparbanken Sverige 1992-1993

Postkontoret (med bankservice) upphörde 1/3 1997.
Postverket hyrde lokalen för postkontor 1970-1993.
1970-1983 Postexpedition B
1983-1991 Postkontor under Vimmerby
Post och bankservicen fortsatte fast i en ny form. Kunderna fick uträtta sina ärenden direkt
med lantbrevbäraren. Idag uträttas de flesta bankärenden på internet, och i Wohlfarts affär
kan man uträtta en viss del av postärenden.

Fotot taget 27 maj vid invigningen av fastigheten som
byggts av Oskarshamns banken.
Från vänster Kontrollör Anders Thörnström,
stationsmästare Birgit Lyckman och postmästare Nils
Johansson.

Personalen vid Gullringens poststation vid
invigningen av den nya Bank- och postlokalen.
Från vänster: Postföreståndare Birgit Lyckman,
Lantbrevbärare Bengt Simonsson, Brevbärare
Margareta Johansson och Postbiträde Stina Rinaldo

1998 köpte Gullringens bygdekommitté fastigheten av Sparbanken för en symbolisk summa
av en krona. I banklokalen flyttade Gullringens bibliotek in, som varit nedlagt i två år.
Biblioteket drivs av bygdeföreningen där Berit Gunnarsson var ordförande och Ragnhild
Helsinghof var biblioteksassistent. Postlokalen fungerade som hantverkslokal i tre år, då
kommunens ekonomiska bidrag drogs in och verksamheten förlades i Vimmerby.
Hantverkarna fortsatte i egen regi och bildade Hantverksklubben. Idag har biblioteket och
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hantverkarna bytt plats. I den gamla banklokalen finns numera hantverksklubben, varje
onsdag samlas de och väver mattor dukar mm. Idag finns det inte mindre än sex stycken
vävstolar i lokalen. I postlokalen finns biblioteket där Åsa Sturegren är anställd av
bygdeföreningen som bibliotekarie.
Lokalen används också till samlingslokal för gullringsbor, som t ex sammanträden,
studiecirklar och filmvisning m.m.
Ett av de första husen på nuvarande Lyan området, byggdes av
sågarbetaren Herman Johansson 1905. Huset byggdes om 1932,
och det finns fortfarande kvar på området.
Innan området blev bebyggt av ”lyor”, var här en plats där man
hade kolmilor.
Röken från milorna kunde ligga tät över samhället,
om vinden låg åt det hållet. Kolningsarbete var
mycket vanligt på 1920-40 talen. Det var stor
efterfrågan på kol, järnverken köpte träkol och de
koldrivna tågloken eldades med kol. Georg ”Gigge”
Rinaldo en känd gullringsprofil, var en av kolarna
som reste och skötte milorna åt Gullringens
Träförädling, från 1932 fram till september 1967.
Det gällde att vakta hela tiden, så att de inte ”brann”.
Georg ”Gigge” Rinaldo

Sven-Olof ”Lollo”
Johansson, Södra Vi och
Karl-Axel Johansson
Brånhult

Kollastning
Sista kolningen sept-67

”Gigge”

”Kolgårn” rensades upp och planeringen för villaområdet inleddes. 1971 kunde Gullringshus
AB presentera det nya villaområdet med fem typer av Lyanserien. De nya husen är helt
byggda på marken och utan källare.
Vimmerby Kommun köpte ett av Lyan husen på 2:a
Tvärgränd, av Gullringshus AB. Kommunen byggde om huset,
och drev lekskola där under åren 1975-1991. Sedan flyttades
verksamheten till Brännebro skola.
1994 blev huset återigen ett bostadshus och ägs idag av en
privatperson.
Lekis 1975-1991

I samband med att det nya området blev till, placerade man en färdigmonterad bro över
Vervelån. Bron som är 20 meter lång och ca två meter bred var byggd av Töreboda Limträ
AB.
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Åren 1990 till 2012
Ett nytt bostadsområde byggdes 1990 bakom gamla idrottplatsen Gullevi, med fem parhus.
Parhusen bestod av 4-rum och kök och ägdes av Vimarhem AB.
På grund av bostadsbristen i Vimmerby flyttades fyra av parhusen
in till staden. För att kunna frakta husen fick de delas i halvor och
hela riksvägen fick stängas av. Strax efter klockan åtta på
måndagsmorgonen den 5 september 1996 gick den första flytten.
På platsen där gamla folkskolan och ”matan” en gång låg i
Det sista parhuset som är
Brännebro, byggdes ett nytt kommunalt ”dagis”.
kvar bakom Gullevi.

I ”kärret” intill kontorsbyggnaden anlades en park som kallades för Stureparken. 1996 anlade
Gullringens Pensionärslubb en boulebana där, som idag är borta.
Gullringens Simhallsanläggning ekonomiska förening bildades 1996, som än idag driver
simhallsanläggningen. Och 2003 invigde Golfklubben sin 9-hålsbana.
Ett fjärrvärmeverk uppfördes 2006 som levererar värme till bostäderna i samhället. Först ut
var industrin och simhallen.
Servicen i samhället är god; det finns ICA-affär, konditori, vandrarhem med samlingslokal,
frisör, bibliotek, hantverkslokal som är öppen varje onsdag och under sommar månaderna
finns det även loppis i gamla Wohlfarts affär. Daghem, förskola, fritids, låg- och
mellanstadieskola, församlingshem, och demensboende. Fritidsaktiviteter: simhall, golfbana,
fotbollsplaner, tennisbanor, badplats, elljusspår och inte minst den fina naturen med
vandringsled.

Dokumentationerna
Bebyggelsen och utvecklingen
Del 1, Ålhult
Del 2, Brännebro
Del 3, Gullringen
Är en sammanfattning av material som finns på
Gullringens bibliotek och bygdekontor.
Med reservation för fel och att något kan vara glömt.
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Källa:
Östra Centralbanan Linköping – Hultsfred - De första hundra åren.

Den gamla järnvägsstationen av Carl-Erik Svensson 1981
Gullringen och Brännebro genom tiderna av Maja o Erik Nestor
Dokumentation av bebyggelse i Gullringen och Brännebro
Torp och Backstugor i Södra Vi av Maja Nestor
Stationshusets vänner
Kärleken till hembygden av Maj Djurstedt
Sveriges Bebyggelse, Landsbygden, Kalmar Län I, från 1957
Ålhult genom tiderna av Carl-Erik Svensson
Vervelån en kraftkälla i gången tid. av Carl-Erik Svensson
Gullringen med omnejd strax efter sekelskiftet av Oscar Bohm
Historik över Brännebro mejeriförening
Folkets Park av Hjördis Widerström
Festplatser av SPF Vimmerbybygden
Gullringshus 1929-2002
Föreningsinventering
Vimmerby Tidning:
1939: 23/12
1964: 20/2
1965: 25/8
1966: 7/9
1968: 9/6
1969: 5/4, 5/5, 1/11
1970: 1/9
1971: 17/10
2004: 10/6
2000: 2/2
2002: 12/4
2005: 22/11
2010: 28/5
Bilderna är tagna ur:

Bygdeföreningens bildarkiv, Södra Vi fotoklubb.
Gullringen och Brännebro genom tiderna av Erik o Maja Nestor
Torp och Backstugor i Södra Vi av Maja Nestor
Dokumentation av bebyggelse i Gullringen och Brännebro
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