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Olika förslag till stationsnamn. 
 
År 1899 avsåg ÖCJ att stationen skulle få namnet Brännebro. Enda 
bebyggelsen i omedelbar närhet var då ett torp med namnet Saxen. År 
1901 framkom att Kungl. Generalpoststyrelsen inte godkänt 
namnförslaget på grund av förväxlingsrisk med stationen Brömsebro 
på Östra Blekinge Järnväg. De föreslog Saxebro eller Gullringen. En 
legend om en förlorad guldring fanns i trakterna sedan gammalt. ÖCJ 
valde därför namnet Gullringen. 
 
 

Bemannad från 1901. 
 
Den 16 juni 1900 hade Henric Nordström och Reinhold Carlson, båda 
medarbetare i ÖCJ, fått tillstånd att frakta gods på den del av banan 
som då var klar, sträckan Vimmerby-Gullringen. I januari 1901 
började hela sträckan mellan Vimmerby och Kisa användas för olika 
transporter. Därför erfordrades personal i Gullringen och 
stationsmästare Johan Bohm fick tillträda sin befattning mer än ett år 
före personalen vid övriga stationer. 
 

 

Brukspatron 
Henric Nordström 
ägare till Ålhults 
herrgård, 1869-
1905 
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Kung Oscar II inviger Gullringens järnvägsstation 8 juni 1902 

 
 

Invigningsdagen. 
 
På invigningsdagen deltog bland andra Henric Nordström, godsägare 
och brukspatron på Ålhult och ledamot av ÖCJ styrelse i 
festligheterna. När någon presenterade honom 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. 
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Redan hösten 1903 tillkom Hilda Johanssons affär – drygt ett år bara efter 
järnvägens invigning. Till höger om stationshuset en av de tre först uppförda 
arbetsbostäder. Kasernerna som de kallades. 
 
 

Stationshuset: 
 
Stationshuset byggdes 1901. Som enda stationshus tillbyggdes 
Gullringen 1909 med ett trapphus på baksidan. Trapphuset revs till 
största delen 1916 så att endast nedre delen återstod i form av en 
farstu fram till 1948. Stationshuset ommålades 1911 från gult till rött 
och 1916 installerades elektricitet. Under 1934 planerades att revetera 
huset under perioden 1935-1944. Detta gjordes aldrig. 
SJ byggde om stationshuset 1948 med ändrad planlösning av 
bottenvåningen och inbyggnad av loggian. I slutet av 1950-talet 
planerades ett nytt stationshus likt det i Hjulsbro, men det blev aldrig 
byggt. 
 
Sedan bemanningen dragits in vid årsskiftet 1970-1971 lämnades 
stationshuset åt sitt öde. År 1979 var det dags att riva huset. En 
räddningsaktion startades av ÖCJ-vännen Nils Johansson, Linköping. 
Huset övertogs av Södra Vi Hembygdsförening. År 1980 började 
renoveringen på frivillig väg med hjälp av Gullringeborna och med 
stöd från Gullringshus AB. År 1995 inköpte Vimmerby kommun 
stationshus och stationsområdet från SJ och den 8 november samma år 
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bildades stödföreningen Stationshusets vänner. Väntsalen var öppen 
för resande till hösten 1996. 
Stationens uthus tillbyggdes med ”vinkeldel” 1928. 
 
 

Bangården: 
 
Gullringen klassades som militärmötesstation men mötesspåret utlades 
inte till full längd vid byggnaden. Bangården förlängdes 1939 då norra 
växeln utflyttades 102 meter. Spår III förlängdes mot norr 1942 och 
förlängdes ytterligare 1960. Södra ingångsväxeln revs 1980. 
Ytterligare minskning gjordes 1989 då spår III revs. År 1999 återstår 
endast en del av spår II som ett stickspår. 
Beslut finns sedan 1998 att inom en nära framtid bygga om bangården 
så att tågmöten återigen blir möjliga. 
 
Ett 500 meter långt stickspår till Gullringens Ångsåg byggdes 1905. 
Det användes sedan av Gullringshus AB. Växeln togs bort 1983 men 
spåret finns kvar ännu 1999. Det smalspåriga Ålhults Järnväg byggdes 
1906 och korsade bangården i plan vid km 82+369. Elektrisk 
bangårdsbelysning uppsattes 1916. 
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Första motorvagnen Y1, 1981 Gullringens station 

 
 

Trafiken. 
 
Firma Hansson & Nilsson i Kisa begärde 1903 att ÖCJ skulle bygga 
en träkolsbrygga. Bryggan ersattes 1922 av en ny som tillbyggdes 
1931. Den revs på 1950-talet. 
Plattformen förlängdes 1906 med 15 meter, 1941 med 33 meter och 
1945 med 30 meter. Sedan 1982 är den anpassad till tre Y1-
motorvagnar. Mellan spår I och II byggdes en träplattform 1947. Den 
revs 1971. 
Elektrisk plattformsbelysning och elektrisk belysning i godsmagasinet 
installerades 1916. År 1918 förlängdes magasinet åt söder. Det 
övertogs av Södra Vi Hembygdsförening 1980 och har rustats upp. 
 
Stationen hade 1926 klass II och tjänstgöringstiden var åtta timmar. 
Underställd hållplats var från 1938 Björkhult. Följande industrier 
fanns: lådfabrik anlagd 1919, sågverk, elektrisk kvarn och 
snickerifabrik. 
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Ångsåg- och lådfabriken  

 
Sågverksanläggningen och lådfabriken övertogs 1930 av kol- och 
trävaruhandlaren Ansgarius Svensson i Järnforsen som då grundade 
Gulringens Träförädling. Firman utvecklades till ett av landets 
ledande företag för tillverkning av monteringsfärdiga småhus, 
Gullringshus AB. Utlastningen av småhus var 1935 kring 300-400 
vagnslaster per år. Husfabriken ”lades i malpåse” 1993. 
 
Stationen avbemannades den 1 januari 1971 och godstrafiken lades 
ned den 23 maj 1982. 
År 1946 var det tre anställda vid stationen. 
 
 
Signalerna. 
Den gamla T-semaforen av trä hade tjänat ut 1914 och ersattes då med 
en T-semafor av järn. Signalsäkerhetsanläggning infördes 1921 med 
nya semaforer. Ålhults järnväg innefattades i säkerhetssystemet 
genom kontrollåsförregling och låsta stoppbommar samt grindar. 
Stationen fick nytt ställverk (vevapparat) med centralomläggningsbara 
ytterväxlar 1939. Semaforerna ersattes med ljussignaler och 
försignaler 1980. 
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Wohlfarts affär i bakgrunden, post och Göteborgsbanken till höger. 

 
Posten. 
Arvodet till stationsföreståndaren för arbetet med posten föreslog år 
1900 till 180 kronor per år. Från 1903 höjdes det till 240 kronor och 
1915 var ersättningen 780 kronor. 
 
Postarbetet sköttes av järnvägspersonalen fram till den 1 april 1920 då 
handlaren Axel Hugo Gustafsson tog över. Han efterträddes 1937 av 
Anna Cecilia Gejnevall. När hon pensionerades vid 1963 års ingång 
återförenades posten med järnvägen. Den 1 juni 1970 flyttade posten 
från stationen. 
Poststationen använde till en början en normalstämpel typ 33 och 
senare typ 58 och 59. 
 
Bilvagnsvändskivan. 
Då bilvagnstrafiken kom igång den 1 september 1924 planerades att 
något tåg skulle vända här men någon vändskiva inlades aldrig. 
Bilvagnståget nr 49 backade istället från Kisa för att vända mot Kisa-
Linköping som tåg nr 50/42. Under tiden 1 juni-31 augusti, 1924 gick 
detta tåg helgfri fredag och under tiden 1 september, 1924-4 juni 1925 
andra helgfria fredagen i varje månad. 
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Trolltallen på Loxbo. 
På vänster sida vid km 84,6 finns en så kallad tvillingtall. Mellan 
stammarna drogs barn som man ville bota från engelska sjuka. 
 
 
Ålhults egendom. 
Nära Gullringen ligger Ålhults egendom som vid sekelskiftet ägdes av 
godsägare Henric Nordström. Egendomen såldes 1905 till N P 
Danielsson, direktör i Trävaru AB Norrköpings Exporthyvleri. 
 
 
Trävaru AB Norrköpings Exporthyvleri. 
 
Trävaru AB Norrköpings Exporthyvleri startade sin verksamhet här 
1906 och Gullringens Ångsåg byggdes cirka 500 meter från stationen. 
Redan 1905 hade ÖCJ byggt ett stickspår till den blivande sågen. N P 
Danielsson var ägare till stora skogsområden i Blankaholm, Bestorp, 
Buskhyttan och Igelsta. Han överförde Ålhult i Exporthyvleriets ägo 
1906 som 1929 namändrades till Igelsta Trävaru AB. 
 
Hela Ålhults egendom utbjöds år 1930 till Domänstyrelsen. Vissa 
områden undantogs medan andra avstyckades till försäljning. 
Kontraktet undertecknades 1933. 
 

 
Arbetare vid Gullringens ångsåg, ägare N.P. Danielsson 
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Ålhults järnväg. 
 
ÖCJ beviljade den 11 juni 1906 en ansökan från Danielsson. Den 
gällde att få korsa normalspåret i plan med en skogsbana med 600 mm 
spårvidd, en decauvillebana. Banan som byggdes 1906 korsade ÖCJ 
spår i plan vid km 82+369 söder om södra ingångsväxeln till 
bangården. Den kom att omfatta delarna sjön Ören-Gullringen 
cirka2,5 km, Gullringen-sjön Möckeln 8 km. 
En gren byggdes 1912 från den senare delen i trakten av Perstorps kärr 
till Lindefallasjön, 4 km. Totalt omfattade skogsbanan cirka 14,5 km. I 
Gullringen gick smalspåret alldeles norr om ÖCJ gamla träkolsbrygga 
med stickspår till omlastningskajen och träskaftsvarveriet. 
Plankorsning skedde med tre normalspår, stickspåret till sågen, 
huvudspåret och stickspåret till lastkajen och träkolsbryggan. 
 
Då signalsäkerhetsanläggning infördes i Gullringen 1921 innefattades 
skogsbanan i denna genom kontrollåsförregling och låsta 
stoppbommar samt grindar. 
Vid Domänstyrelsens köp 1933 ingick bland annat skogsbanan, ett 
ånglok, cirka 30 timmervagnar, en dressin och en snöplog. Banan 
lades ned 1936. Vissa delar av banvallen har använts till väg medan 
andra finns kvar orörda i skogarna. I Gullringen finns banvallen kvar 
till vänster om ÖCJ där den syns mycket tydligt. Lokstallet låg till 
höger om ÖC. Det revs 1988. 
 

 
Sotsara, 1914 vid timmerbryggan med lokförare och arbetare 


