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TERRÄNGFÖRHÅLLANDEN, GENOMLUPNA ORTER.

Såsom ett allmänt omdöme om de trakter, Kalmarbanorna genomlöpa,

kan man säga, att terrängen är jämförelsevis jämn och lämpad för järn

vägs framdragande, ehuru avsevärda höjdskillnader förekomma, från ett

par meter över havets yta vid Kalmar ända till 300 meters höjd vid Mille-

torp och över 300 meter i närheten av Nässjö. Anda upp till Alsjö i

väster och trakten av Sävsjöström i nordväst stiger banan från Kalmar

utan någon enda avsevärd motlutning. Banorna framgå å den småländska

högplatån och hava därför inga djupa floddalar att övergå; de flesta vatten

dragen korsas ganska nära sina källor. Ett av dem, Ljungbyån, övergås

visserligen av järnvägen nära sitt utlopp, men detta äger rum å slättlandet.

Den förhärskande landskapsbilden är medelmåttig skog och mossar. Endast

inom Kalmar läns kustremsa fram till Trekanten ser man mera samman

hängande odlade marker. Väster om denna plats förefaller landskapet, .sett

från tåget, föga bebyggt. Undantag utgöra Nybro köping och Hvetlanda stad.

1 allmänhet ser man ej någon samling av byggnader annat än vid statio

nerna. Denna brist på människoboningar gäller isynnerhet Kronobergs

län, inom vilket banan ända från Orrefors invid Kalmar länsgräns har att

framvisa endast två mera bebyggda samhällen, nämligen Sävsjöström och

Aseda. 1 övrigt företer hela järnvägssträckningen inom länet en ganska
tröstlös tavla. Väl inom Jönköpings länsgräns, kan man skönja en betydligt

större omväxling i naturen och därjämte gårdar och odlingsmarker här

och där. En tredjedel av banan faller inom vartdera länet.

En beskrivning av de orter, banorna genomlöpa, kan ej för någon

längre tid framåt bliva korrekt, enär stationssamhällen vanligen pläga ändra

karaktär ganska hastigt, och nya sådana uppstå, varför ett uppräknande

av städer, köpingar, byar och andra platser utefter banan med angivandet

av kilometertalet från utgångspunkten skulle bliva den längst beståndande

beskrivningen. Några ytterligare data torde emellertid vara lämpligt att
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bifoga såsom bidrag till järnvägarnas histo

riska utveckling. Beträffande Kalmar stad

kunna vi inskränka oss till järnvägens allra

närmaste omgivning. Bangården är belä

gen dels på utfylld mark utanför de gamla

vallarna, dels även på raserade vallpartier.

Man var ej så synnerligen pietetsfull vid

tiden för banans byggande. Stationsplanen

innefattar numera spårsystem även för de

här inlöpande smalspåriga Kalmar—Berga

järnväg från norr och Kalmar—Torsåsba-

nan från söder. Stationshuset är fritt be

läget med vackra vallpartier på andra sidan

stationsplanen åt stadssidan och en härlig

utsikt över sjön och slottet åt bangårds

sidan. Ankomsten till eller avfärden från

Kalmar en solig dag, — vare sig sommar

eller vinter —, eller en månskensafton

lämnar ett varaktigt minne av vyn utöver

Slottsfjärden. Vid tiden för banans öpp

nande för trafik var resenären så godt som

omedelbart ute på landet, efter det han lämnat

Emmaboda ■■

Lindas

Kalmar -a.»

PROFIL AV KALMAR JÄRNVÄGAR.
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KALMAR (STATIONSHUS, EFTER NYBYGGNADEN 1910.

bang"ai"dsomradet och passerat den pittoreska Västerlång"g'atans mynning i
kyrkogårdsvägen, (numera Slottsvägen). Man åkte invid och genom parker
och trädgårdar, först Framsta med cikoriefabriken, så Rostaparken med den
vidt berömda Fryxellska flickskolan, därefter trädgården till lägenheten
Manilla, och så över Norrgård, Karlsberg och Skälby kungsladugård.
Vidare hade man till vänster utsikt över den då nybyggda, i "schweizerstil"
uppförda landtgården Falkenberg, nu försörjningshem, och därinvid. Stens
berg, numera ålderdomshem, båda omgivna av trädgårdar och parker.
I  innevarande tid ligger allt detta så godt som inom staden, och de upp
räknade gårdarna bortskymmas till större delen av åldriga planteringar,
fabriker och bostadshus. När man emellertid passerat förstadssamhällena
Stolpen och Johannesborg och hunnit fram till den på senare tid tillkomna

medelst vilken Torsasbanan klättrar över Kalmarbanan, är man
ute på Svanebergs ägor, sedan 1922 tillhöriga staden; och här lärer trakten
hava ungefär samma utseende nu som för 50 år sedan. Endast stadens
vattenledningsverk, som skymtar i skogsbrynet i norr, är tillkommet senare,
nämligen år 1900. Strax därefter har man på höger hand egendomen
Törneby och längre bort på samma sida Ebbetorp och Smedby samt i
söder Bo, som påstås hava tillhört Bo Jonsson Grip. Vi äro nu framme
vid Smedby station (7,4 km. fran Kalmar), där under årens lopp ett stations-



KALMAR SLOTT OCH HAMN. (Foto: C. G. Rosenberg.)
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SMEDBY STATIONSHUS. TREKANTENS STATIONSHUS,

efter tillbyggnaden 1900.

samhälle vuxit upp. På någ-ot avstånd i norr skymta skorstenarna av

Nygärde tegelbruk och strax utanför stationen ser man till höger södra

Kalmar läns folkhögskola Högalid. Väster om Smedby åker man in i den

bördiga Dörbydalen med Dörby kyrka, prästgård och hemman med sam

ma namn. Till vänster synes Tingbyberg i en dunge av lövskog samt

nära därintill det högt belägna Tingby. Något längre fram möta till höger

'  • å

KALMAR GODSMAGASIN, EFTER NYBYGGNADEN 1922.

det gamla herresätet Barkestörp samt Ingelstorp. Vid Tomteby passeras

stora landsvägen. Intill Kjellstorps gård övergår banan Ljungbyån med

en pittoresk vy över den sommartiden näckrossmyckade, glittrande vatten

ytan ned emot landsvägsbron med sina gamla stenvalv. Over en flack

skogsmo löper banan in på Trekantens station (15,8 km.), med sin bobin-

fabrik, sitt mejeri och det numera ganska utvecklade stationssamhället. I

närheten ligger Fredriksströms gård med den kända fiskodlingsanstalten.
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KALMAR; VÄSTERLÅNGGATAN, NÄRA JÄRNVÄGSÖVERGÅNGEN INVID STATIONEN.

Här fanns förr ett järnbruk, men under krigsåren inrättades härvarande

vattenfall för elektrisk kraft till stationssamhällets och kringliggande går

dars belysning. Från Trekanten går banan snörrätt fram genom blandskog

till nästa station, Västrakulla (20,3 km.), uppsamlingsplatsen för trafiken från

Sankt Sigfrids socken. Banan går härifrån inom den stora Madesjö socken

över hagmark och moar nästan rakt på Nybro, som uppnås, efter det man

passerat Börseryds gästgivaregård. Spakstorp och Börseryds lastplats

(25,4 km.), där ett större kalksandtegelbruk är anlagt, samt slutligen Hane-

måla och Göljemåla.

Nybro station (29,4 km.) utgör grenpunkten för banorna till Emmaboda

och Nässjö och är belägen inom Nybro köping*). Denna plats var vid

järnvägens tillkomst helt obetydlig, ehuru den redan 1865 av k. m:t för-

*) Angående tillkomsten av namnet Nybro förmäles följande. Vid denna plats förena
sig flera vägar från det inre av Småland till den stora landsvägen mot Kalmar. I fÖrra
hälften av adertonhundratalet funnos här endast några smärre stugor, vilkas innehavare
levde av att tillfälligt härbärgera en del av de många vägfarande, som i långa foror voro på väg
till det tre mil avlägsna Kalmar för att där avyttra sitt virke eller sin spannmål eller på
återväg med sill och salt fÖr hemmabehov. Naturligtvis fanns här även en mycket anlitad
krog, inrymd i en liten stuga, som lärer hava legat på den plats, där det nuvarande torget
är beläget, alldeles intill bron över den här förbiflytande bäcken. Säkerligen icke utan
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LJUNGBYAN FRAN KJELLSTORPSBRON (Foto C. G. Rosenberg).

klarats vara en "fri och av stad oberoende köping". Folkmängden var då

279 personer, men uppgår nu till omkring 3,000. Nybro köpings raska

framåtskridande lärer till stor del hava berott på kommunikationsmöjlig-

S-»

VASTRAKULLA STATIONSHUS. BÖRSERYDS HÅLLPLATS.

skäl hade krogen fått benämningen Lortbron, och som krogen var den viktigaste inrätt
ningen, hade hela samhället fått dess namn. En garvare på platsen vid namn Nyberg hade
emellertid efter återkomsten frän en mångårig bortavaro funnit sin hemorts namn
mindre tilltalande, varför han av sitt eget och samhällets namn kombinerade ett nytt,
för detta senare bättre avpassat, och kallade det Nyhro, vilket ägde rum för jämt 100 år
se'n, varför samhället kan fira sitt 100-årsjubileum samtidigt med att Kalmar järnväg firar
sitt 50-års.
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NYBRO STATIONSHUS.

heterna, varigenom köpingen kunnat bliva ett handelscentrum för den

omgivande trakten. En ej obetydlig industri trives på platsen. Sålunda

finnes där en av Sveriges största leksaksfabriker, därjämte träförädlings-,

kartong-, bleckslageri-, motorplog-, likkist-, glas- och spegelfabriker samt

tryckeri, gjuteri och mekanisk verkstad. Tätt intill köpingen ligger Puke

bergs ansenliga glasbruk. Mest bekant torde dock Nybro vara såsom

badort för sådana patienter, som söka en lugn vistelse i barrdoftmättad

luft, alstrad i de vackra furuskogar på torr sandmo, som omgiva köpingen.

Badhus och restaurang äro belägna i den omedelbart söder om järnvägen

liggande, ganska täcka badparken.

I sydvästlig huvudriktning från Nybro fortsätter järnvägen mot Emma

boda. Efter att hava passerat omväxlande skog och öppna mader, där

på 2 km. avstånd från köpingen Madesjö kyrka skymtar i norr, kommer

man efter Riddartorps prästboställe in i skogsterräng, som blir allt mer

besvärlig, ju mer man närmar sig till Örsjö station (40,3 km.), belägen vid

en landsvägskorsning och en av landets fulaste kyrkor samt intill den täcka

Örsjön. Vid Örsjö fanns förr en mycket anlitad och välrennomerad gäst

givaregård. Nu finnes här såg- och handelsrörelse. Från Örsjö förbi
Örsjögårdarna och Kolfly höjer sig terrängen alltjämt och banan löper

över allt större bankar och skärningar med maximistigning 14, ̂ Voo fram
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NYBRO, BADHUSPARKEN. (Foto: C. G. Rosenberg).

till Eskilsryd station (45,9 km.), som i banans begynnelse var en obetydlig

hållplats med namnet Björstorp. Ett mindre stationssamhälle är här under

uppväxt. Strax intill och norr om banan ser man den täcka, av lövrika

stränder omgivna Skärsjön, varefter gårdar i Falebo passeras. Alsjö håll-
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ÖRSJÖ STATIONSHUS.

'».»■ 7. Av.
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VÄ?
ESKILSRYDS STATIONSHUS

och lastplats (49,6 km.) är belägen intill högsta punkten (185 m. ö. h.)
av denna gren av järnvägen. Dess tillvaro motiveras endast av en större
torvströfabrik. Over en ganska besvärlig terräng och i branta lutningar,
varav en 14,3 ®/oo) kommer man ned till Lindås station (54,8 km.), som
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'V' under banans trafikering uppstått för

I  'j^'.'-". V' tillgodoseende av en här uppväxande,

över en av Lycke-är dä:^nie^^
■o Emmaboda station endast en

anknytningspunkt mellan banorna, be-
■' -'^.'^t^ " -i—»«fe','. . » lägen på hemmanet Gantesbo, men är

-  , nu ett ganska stort stationssamhälle
ÖRSJÖÅSARNA. med livlig handel, träförädlingsverk,

glasbruk m. m. Den fick sitt namn efter den i korset mellan vägarna till
Eksjö, Kalmar och Karlskrona belägna gästgivaregården Emmaboda, två
km. söder om nuvarande Lindås station. Ar 1923 började samhället vid
taga anstalter för att skaffa sig kö- wjrrrriJtW- '•■-;-■• . -"."'.V. t.'!

ÖRSJÖÅSARNA.

'Wi• ' v», j

småningom arbetat sig upp till värdig- örsjö-ravinen.
heten av station, och har därför den gamla vaktstugan, som förut tjänat
även för expeditionsändamål, numera blivit utbytt mot ett stationshus,
uppfört i gammal smålandsstil. Denna station anlitas av Flerohopps m. fl.

ÖRSJÖ-RAVINEN.
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EMMABODA STATIONSHUS.

glasbruk. Banan arbetar sig alltjämt uppåt över samma intresselösa terräng
genom gårdarna i Kolsbygd och passerar gränsen mot Kronobergs län
halvannan kilometer före ingången på Orrefors station (44,3 km.). Närmaste
trakten häromkring erbjuder för ögat en vilpunkt genom större omväxling
av landskapet, varur framskymta några av brukets anläggningar och även

■ -k-
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LINDAS STATIONSHUS. BRANAHULTS STATIONSHUS.

människoboningar. Här hava förr funnits väldiga skogsarealer, numera
till större delen skövlade; ävenså järnbruk, numera nedlagt, och andra
industriella verk. Orrefors är nu mest bekant för sitt glasbruk, som
levererar kristall- och Galléglas av yppersta kvalité ävensom det för detta
bruk speciella, världsbekanta graverade glaset och "Graalglas" till pryd-



ORREFORS BRUK; DISPONENTBOSTADEN.

nadsföremål samt hushållsg-las i smäckra former och läckra färgtoner. Små-
glas och flaskor tillverkas även massvis. Bruket har såg och hyvleri.
På platsen finnes även Tuvans torv- och träförädlingsbolag. Den under
banan och förbi bruksanläggningarna flytande Vapnebäcksån bildar mellan

ORREFORS STATIONSHUS. GULLASKRUVS STATIONSHUS.

broövergången och fördämningarna små täcka vattensamlingar med idylliska,
lövklädda holmar och stränder, vilka giva åt brukssamhället dess karaktär

av gammal herrgård. Förbi Orranässjön och Hälleberga kyrka drager banan
vidare fram till Vilköl, där stationen Gullaskruv (50,3 km.) är anlagd efter
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ALSTERÅN VID SÄVSJÖSTRÖM, (Foto: C. G. Rosenberg-).

banans öppnande. Här finnes ett fönsterglasbruk, (f. n. nedlagt), och på
något avstand skymta några få boningshus i byarna Koppekull och
Långaskruv, de sista man ger akt på, innan man över en enformig terräng
anländer till Målerås station (58,2 km.), där den mycket smalspåriga (0,6

MÅLERÅS STATIONSHUS. MÖCKLEHULTS TORVMOSSE.

m.) Kostabanan ansluter med ett omlastningsspår från dess nära intill
station Målerås södra. Målerås har sedan gammalt varit en av

Kalmarjärnvägens största stationer. Den är uppsamlingsplatsen för trafik
från stora områden av Hälleberga, Ekeberga och Älghults socknar, varav
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SÄVSJÖSTRÖMS PARK. (Foto C. G. Rosenberg.)]

den sist nämnda lär vara till ytan en av södra Sveriges omfångsrikaste.
Många glasbruk och även andra industriella verk hava här haft sin natur
liga utlastningsplats. Stationens trafikområde har dock minskats avsevärdt
efter tillkomsten av Kostabanan samt av Mönsterås—Fagerhultsbanan och

kommer att ytterligare inkräktas, dä Brittatorp—Älghults och Ruda Alg-
hults järnvägars trafik kommit mera i gång. Omkring stationen och det
intilliggande glasbruket har växt upp ett stationssamhälle, dock av blyg
samma dimensioner. Strax utanför Målerås ligger norr om banan Macka-

måla by. Ett par kilometer från stationen mötes ögat av en tröstlös syn.
Den redan förut torftiga småskogen har här genom skogseld sommaren
1917 blivit avbränd på ett väldigt område, som i bredd varierar mellan en
och två kilometer och i längd är omkring en mil, sträckande sig från Kosta
banan fram över Kalmarbanan långt in emot Alsterån i Alghults socken.
Hela denna väldiga yta är liksom översållad av småsten, där man tycker,
att knappt ett grässtrå kan sticka upp mellan stenarna och de glest stående
svartbrända stubbarna. Området är emellertid åter planterat, och verkningarna

härav torde snart börja skönjas. Där järnvägen vid Silverekemåla passerar norra
gränsen av denna "bränna", ligger växeln till banans torvspår, som med en



SAVSJÖSTRÖMS STATIONSHUS, EFTER FLYTTNING 1913 OCH TILLBYGGNAD 1922,

längd av 2,5 km. går fram till järnvägsbolagets mossar med anläggning
för bränntorvtillverkning. Härintill ligger även ena hälften av bolagets
skogsarealer; den andra hälften är belägen strax öster om Mälerås. Genom
öde skogsbygd fortsätter vägen fram till högsta punkten (242,5 m.) av de

VÄNTPAVILJONGEN VID SÄVSJÖSTRÖM. SAVSJÖSTRÖMS CORPS DE LOGIS.

äldre Kalmarbanorna, lastplatsen Höneström (67,2 km.), som numera an
vändes endast några få dagar av året. Härifrån sänker sig banan hastigt
ned i Alsteråns dalgång och når Skogstorps lastplats (70,0 km.) med säg,
varifrån en stor del av virket från Sävsjöströmsskogarna utlastas. Banan,
som hela sträckan fran Hybro framgatt i langa raklinjer och endast ett



fåtal kurvor, alla med stora radier, gör nu några skarpare krökar, över

går Alsterån vid dess utlopp från sjön Alstern och inträder på Sävsjöströms

station (72,1 km.), som i nära fyrtio år var ändpunkt för järnvägen, vilken

dock år 1914 fått sin fortsättning åt Nässjö, varjämte här sedan år 1922 den

smalspåriga Östra Värends järnväg (Brittatorp—Älghult) giver anknytning
åt såväl Växjö som Oskarshamn. Hela vägen från Skogstorp, förbi

åövergången, Sävsjöströms härliga park och corps de logis med särskild

väntpaviljong*) fram till den vackra

Alstern företer ett mycket angenämt

avbrott i den med få undantag i öv- ^
rigt så enformiga terrängen. Stations- -r

huset var förut beläget på en utfyll-

ning i sjön på bangårdens sydsida, ^

men flyttades vid Sävsjöström—Nässjö

järnvägs byggnad över till andra si- i

dan om spåren för att lämna rum
BANVAKTSTUGA MED TORVTAK.

för bangårdens utvidgning. Något

större stationssamhälle har här aldrig kunnat uppväxa, enär ägarne ej velat

avhända sig för sådant ändamål erforderlig mark. Sävsjöströms bruk har

gamla anor. Här funnos förr i tiden ett av Smålands äldsta pappersbruk,

stångjärns- och spikhammare, gjuteri och mekanisk verkstad samt sågar och

kvarnar. Numera drives här huvudsakligen sågverks- och snickerifabriks

rörelse samt en år 1921 uppförd massafabrik jämte ett avsevärdt lantbruk.

Sålunda har egendomen ej mindre än

ett 40-tal underlydande torp och ut-

gårdar.

Från Sävsjöström kommer man in

på den år 1914 färdigbyggda Sävsjö

ström—Nässjö järnväg. Omedelbart

utanför stationens norra växel börjar

banan i stigning 16 "Uo arbeta sig upp

på högplatån ovanför Alsteråns dal-
VARSHULTS STATIONSHUS. T i i

gång. Landsvägen mot Lenhovda

passeras medelst vägport genom en lång bank i kurva. Därefter, alltjämt
*) I anledning av det goda förhållande, som var rådande mellan Nybro—Sävsjöströms-

förvaltningen och banans initiativtagare, ägaren till Sävsjöströms gård, tilläts denne att
uppbygga sin egen på- och avstigningspaviljong i "grekisk stil" vid vägövergången intill
bostaden, ehuru denna låg endast c:a 700 meter från stationshuset. Tågen fingo där
stoppa för ägaren själv efter anmälan till stationen eller tågpersonalen. På grund av
trafikens ringa omfattning bibehölls denna anordning, ända till 1914, då banan förlängdes
och driften ändrade karaktär. Paviljongen kvarstår ännu som ett minne från äldre, mera
idylliska trafikförhållanden. 179
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VARSHULTS STATIONSHUS.



i stigningen, kommer en läng bergskärning, vid vars övre ända ligger den

första banvaktstugan å den nya banan. Dessa stugor skilja sig frän den

äldre banans genom större rymlighet, (2 rum och kök), och mera rent

smäländskt byggnadssätt, som vid den nu ifrägavarande stugan exempli

fieras bl. a. av ett vackert torvtak. Uppkommen pä högplatån slingrar

banan fram förbi Ljungsjötorp invid Sävsjön, Stålläs nära Kroksjön, utefter

Varsjön, (i vilken fyra socknar sammanstöta), fram till Varshults station (82,0

km.), belägen mitt i skogen och ungefär mitt på banan Kalmar—Nässjö.

Denna station är tillkommen som en uppsamlingsplats för virket från de

omkringliggande, vidsträckta skogsarealerna. Någon ordentlig väg finnes

ej ens, varför stationens trafik är ganska ringa, men man hoppas pä för

bättring genom tillkomsten av en ifrågasatt komplettering av tvärvägen

från stora landsvägen vid Nottebäck väster om Varshult fram till den öster

om stationen löpande landsvägen ge-

EKHORVA STATIONSHUS.

|| nom Labbemåla och Ekhorva. Förbi
!  ■ /' .sf Holmsjön, tvärs över Norra Kroksjön

,■3,- 'k ■ och alltjämt genom skogar och mossar
'' '' ' ■■ tager sig banan fram till Ekhorva

station (86,6 km.), där Ekhorva by
framskymtar pä en lövklädd ås till

■  vänster, vidare över Badebodaån in
till Ekefors liefabrik, förbi Slättra och

EKHORVA STATIONSHUS. p .„ . x .fram till Aseda ) station (93,3 km.) i
municipalsamhället med samma namn. Här ingår banan på och korsar den
år 1902 till Aseda färdigbyggda Växjö—Virserums järnväg, år 1922 framdra
gen till Hultsfred. Före denna järnvägs tillkomst var Aseda sedan urminnes
tid en isolerad utpost för kulturen i det östsmåländska höglandet. Beläget
5 Y4 mil från Växjö och 4 mil från Hvetlanda, dess närmaste grannsam-
hällen, erbjöd Aseda sina innebyggare ganska besvärliga handelsförbindelser,
varav den förnämsta dock var med Kalmar på 10 mils avstånd. Aseda
har sedan gammalt, ej minst på grund därav, att härifrån utstråla sex
vägar, varit en betydande marknadsplats. Efter järnvägarnas tillkomst har
samhället varit i snabb utveckling och har nu c:a 1,000 invånare, ett par
större sågverk, snickerifabrik, mekanisk verkstad samt något småindustri.

Vid utgången från Aseda passerar man en trafikkorsning av något

*) Namnet har under långa tider oriktigt skrivits Asheda, men bör vara Aseda, då
det lärer härleda sig från ås och eda = strömdrag, d. v. s. strömmen mellan åsarna.
Här löper nämligen en .bäck i småavsatser fram emellan åsarna. Någon hed finnes där
emot ej!



ÅSEDA STATION,

ovanligare slag. Den breda och den smala banan skära varandra i plan i

en hög bergskärning, och mitt över korsningspunkten är framdragen en

vägbro för landsvägen från Nottebäck till den äldre delen av samhället.

Utanför Aseda börjar banan åter stiga, och efter ett par kilometers färd

ösJÖBOLS. STATIONSHUS MILLETORPS STATION.

är man inne i den egendomliga och rätt natursköna Baggatorpsravinen,

ett system av smala dalgångar, begränsade av höga, branta, naturliga
bergslänter, på långa sträckor så hopträngda, att banan nätt och jämt

får [plats att slingra sig fram bredvid den där framrinnande bäcken. I



BAGGATORPSRAVINEN. (Foto: C. G. Rosenberg).

denna terräng stiger banan alltjämt upp till högplatån, där pä en mosse
Osjöbol station (100,o km.) är belägen intill landsvägen mellan Baggatorp, Ösjö-
bol och Boestad. Kalmar Torvströandelsförening har här inköpt en större
mosse, som kommer att exploateras, sedan förrådet är slut vid föreningens
nu brukade mosse i Moshult, väster om Emmaboda. Genom småskog
och över mossar utan människoboningar i sikte fortlöper banan över
högslätten och passerar gränsen till Jönköpings län nära intill banans näst

högsta punkt (294,4 m.), 3 km. från Milletorp station (106,7 km.). Här
börjar det nya länets natur att framträda med omväxlande höjder och
dalar, här och där öppna åkerfält och så de förut under resan så länge
saknade stugorna. Förbi gårdarna Milletorp, Berg och Göljaryd drager
banan fram över en stor bank upp på en ny platå, varifrån den mellan

bergsknallar samt utefter småsjöarna Södrasjön och Rydingen buktar fram
till en över 1,5 km. lång lutning. Övre ändan av denna skär ned i bottnen
på den uttappade Yxanshultssjön och fortsätter i en djup bergskärning,
där en kvarn med damm måst rivas för banans framdragande, fortsätter

ned i en dalgång på höga bankar genom ett landskap med delvis ganska

storslagna scenerier. Banan tager sig så fram till något jämnare terräng.



UNDER YXANSHULTSSJÖNS BOTTEN. (Foto: C. G. Rosenberg).

gfår förbi Bockaberg, Notteberg och Stocksberg och löper in på Oster-

korsberga station (115,1 km.). Läget av denna station är valt uteslutande

med hänsyn till att få den så nära intill kyrkobyn som möjligt, och har

det därför, tekniskt sett, blivit sämre tillgodosett. Mitt i en lutning av

nära tre kilometers längd har statio

nens horisontalplan ej kunnat utbyg-

gas till mer än 250 meters längd, vil-

ket i framtiden kommer att vid växande ' 'ij-j — ■■ . """
trafik vålla stora svårigheter, särskilt : g '
om t. ex. en bibana från Nye skall |H
där indragas. .. — ..i.

större stationer. Den är uppsamlings-
1  . r- i £-1 x = r .-11 j-i. 2. r ÖSTERKORSBERGA STATION.

platsen tor tratik tran oeh till ett stort

och jämförelsevis välbärgat område. Här sammanstöta vägar från sex närlig

gande socknar, så det finnes åtskilligt att både lämna och hämta vid

Korsberga. Omgivningen är sedan gammalt bekant för sin naturskönhet

och för sina många gamla pittoreska herregårdar, belägna vid de större

ÖSTERKORSBERGA STATION.
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SKÄRNING VID YXANSHULT.

eller mindre sjöar, som ligga utkastade i det omväxlande landskapet bland
höga berg och djupa skogar. Mest bekant torde dock Korsberga socken
vara för den i närheten av kyrkan belägna kolonien av Växjö hospital
samt för statens vårdanstalt för sinnessjuka, vilka två anstalter inom
kommunen framalstrat en för denna alldeles säregen "industri", nämligen
inackordering av dessa samhällets olycksbarn, som med rubbad sinnes
jämvikt ej äro i stånd taga vara på sig själva, och varav man möter ett
eller flera i nästan varje gård, plikttroget utförande de speciella sysslor,
som kunnat åt envar av dem anförtros. Från Osterkorsberga station fort
sätter, som nämnt, lutningen brant utför, tills man når stranden av den
idylliskt inramade Hjärtasjön, där vid Holm det militärmötesspår (117,5 km.) är
förlagt, som genom terrängens beskaffenhet ej kunnat placeras vid Oster
korsberga. Genom ganska kuperad terräng löper banan fram till Boda
sjön, där järnvägen med sin bank skär av en vik. Mitt på denna bank
är mittpunkten för järnvägen Sävsjöström—Nässjö belägen. I en terräng
av alltjämt omväxlande natur dragés banan fram förbi gårdarna i Berg-
snärle till Snärle station (122,9 km.), belägen mellan två mossar på bottnen
av en nu utgrävd, väldig gruskulle, som fått användning vid ballastering av
en stor del av den sist färdigbyggda banan. Förbi Bråtåkra i närheten av
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TROLLEBO, 15 KM. Ö. OM ÖSTERKORSBERGA.

SNARLE STATION.

sjön Grumlan går banan fram till Bäckseda station (127,1 km.), förlagd
mellan kyrkan och prästgården. Såväl denna station som den föregående
är i trafikhänseende av mindre betydelse. Efter en kortare färd förbi Mås
gård, Sliparegården och Stensåkra samt medelst järnvägens största bro,
två spann om 16 m., över Emmåns större källarm åker man in på Hvet-



EMMÅBRON VID HVETLANDA.

landa station (130,3 km.), tillhörig- smalspårbanan Hvetlanda järnvägar, som
korsas i plan i bangårdens sydöstra ända.

Hvetlanda, som blev stad den 1 januari 1920, har mycket gamla anör.
Ehuru ej fullt bevisat, antages dock med nära visshet, att här var belägen

j,. , den omkring 1000-talet betydande
J  huvudstaden Vittala i fylkesriket Nju-

f- dung. Den stolta staden gick under

\  - j||«j århundradenas lopp sin undergång till
_  _ j-yl mötes och sjönk i glömskans natt, tills

den från mitten på 1800-talet, då sam

nit sina förlorade stadsrättigheter efter
BÄCKSEDA STATIONSHUS. ,, , i, ■ . i

att tiava natt ett mvanareantal av over

3,000. I samhället blomstrar en ganska livlig industri. Sålunda finnas tänd

sticksfabriker, grynfabrik, stol- och möbelfabrik, snickerifabrik, gjuteri och me
kanisk verkstad, cementtaktegel-, ramlist-, säng-, låd-, sko- och toffelfabriker,
guld- och silververkstad samt marmeladfabrik. En livlig handel med virke och
spannmål har här sitt säte. Staden har de bästa betingelser för en snabb



utveckling. Av sevärdheter äro egentligen att anteckna den åldriga, ståtliga
kyrkan samt en annan karakteristisk kvarleva från det äldre Hvetlanda, den
lilla Mogärdestugan.

Från Hvetlandadalen bestiger banan åter högplatån, nu förbi torpet
"Norget", genom Föreda vidsträckta tallmoar, över Värmunderyd och Lätte-
bo fram till Ekenässjöns*) station (138,5 km.) invid sjön med samma namn.

EKENÄSSJÖNS STATIONSHUS. TJUNNARYDS STATIONSHUS.

*) Det är stundom lite besvärligt att vid en banas öppnande för trafik skaffa lämp
liga namn för stationerna. Dessas benämningar få nämligen ej påminna om någon förut
befintlig järnvägsstation eller postanstalt. Här ifrågavarande station hade under bygg
nadstiden benämnts Ekenäs efter en i närheten belägen större gård, meri myndigheterna
tilläto ej detta namn, enär en liten hamnstad i Finland heter Ekenäs. Da begärde styrel
sen, att stationen skulle få heta Lätteho efter den mindre gård, på vilken bangården var
belägen. Ej heller detta lät sig gÖra, enär man kunde taga fel på Lessebo järnvägs- och
poststation. Det kunde ju inträffa, meddelades muntligen i generalpoststyrelsen, att en
person, som läspade, begärde en biljett till Lessebo, men erhölle sådan till Lättebo, —
och därför fick stationen namnet Ekenässjön.
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VÄGÖVERGÅNG NÄRA EKENÄSSJÖN. (Foto C, G. Rosenberg).

Här är sedan banans tillkomst anlagt ett glasbruk, och ett litet stationssam
hälle synes vara under rask utveckling. Över en vik av sjön svänger banan
i  nästan västlig riktning fram genom skogsdungar och över mossar till
Tjunnaryd håll- och lastplast (141,9 km.), anlagd av traktens hemmansägare,
vilka med öppen blick för besvärligheterna att trafikera de mycket svår-

y- f •

BJÖRKÖBY STATION VID BANANS INVIGNING. RÖDJENÄS STATION.

framkomliga vägarna till närmast liggande stationer påtagit sig uppoffringen
av kostnaderna för anläggningen. Förbi Ennaryds och Tjunnaryds gårdar
löper banan in på Björköby station (146,2 km.), belägen i kanten av en
stor mosse med föga tilltalande natur. Kyrkan och byn skymta på avstånd.



EMMÅN VID RÖDJENÄS. (Foto C. G. Rosenberg-.)

och hit hade man hälst velat förlägga stationen, men terrängen lade allvarliga
hinder i vägen härför. Efter en kilometerlång stigning är man åter uppe
på slättlandet och genomfar de välansade skogarna, tillhöriga mönsterherr
gården Rödjenäs med station (150,3 km.) av samma namn. Över välvår
dade åkrar och genom vackra ekhagar går banan fram i närheten av den
för sin fisk- och kräftrikedom bekanta sjön Nömmen, tills den löper in i

en vildare skog- och bergterräng med insprängda småsjöar. Strax intill
Pallarp, den plats, där järnvägen på en bro med 15 meters spann passerar
norra Emmågrenens utflöde ur sjön Nömmen, övergår den en endast om
kring 100 meter bred "gryta" i marken av mycket oskyldigt utseende,
skogbevuxen, med ganska fast markyta, men under denna av mycket lös
beskaffenhet till ett djup av 15 meter under balanslinjen*)- En kilometer
längre bort passerar man en djup vik av sjön Skärvingen, som även var

*) Denna plats, numera känd under namn av Larsgölen efter det i närheten liggande
Larstorpet, vållade entreprenören stora besvärligheter. Bankfyllningen, som utfördes med
häst och s. k. storkärra, satte sig naturligtvis upprepade gånger, särskilt häftigt vid ett
tillfälle, då häst och karl befunno sig på "tippen". Karlen lyckades klara sig upp omedel
bart, men hästen försvann i den bruna smörjan. Tömmarna visade emellertid var han
låg, och arbetslaget lyckades med stora ansträngningar "väga" upp honom ur dyn och
få honom på det torra, som det sedermera visade sig, utan att han tagit skada av det
ovanliga badet.



STENSJÖNS STATION MED BESIKTNINGSTÅG. (Foto C. G. Rosenberg).

mycket besvärlig att komma över med bank. Djupet till fast botten är i
mitten av banken 13 meter och vid dess fot utåt sjön 17 meter. Fyllningen
skedde med järnvägståg från en över viken provisoriskt anordnad pålbro,
som under arbetet ej var så lätt att hålla i styr, då fyllningsmassorna tippa
des och omskapade bottenförhallandena. Genom höga bergskärningar är

i - • fflf-

RÖDJENÄS GÅRD. VÄGPORT I BODA VID STENSJÖN.

man efter ytterligare en kilometers färd framme vid Stensjöns station (154,7
km.), pittoreskt belägen intill sjön med samma namn i en vild och natur
skön terräng. Omedelbart intill stationens växel börjar en brant stigning
av 2,5 km. längd. Från den kilometerlånga, 7 ä 8 meter höga banken
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NÄSSJÖ STATION.

(banans största bank), genombruten av en respektabel vägport i vackert
granitarbete, har man en ståtlig utsikt över Boda by och den omgivande
terrängen, som alltmer börjar utnyttjas för villaändamål. Uti en nära två
kilometer lång skärning arbetar sig tåget upp mot höjderna kring Sonarp
och Dissedala, varifrån man snart är framme vid Gissebäck station (160,0
km.), den sista mellanstationen på lin
jen Kalmar—Nässjö och den i trafik-
hänseende minsta av järnvägens sta- _

tioner. Genom en ganska ödslig ;j

terräng och alltjämt i stigning når -■
man slutligen banans högsta punkt, _
302,2 m. över havet, där en lastplats *''' . • J
Nyhem (165,4 km.) är anlagd år 1920 i * . .
för Nyhems stol- och möbelfabrik.

GISSEBÄCKS STATION.
Man är nu inne på Nässjö stads om
råde, som här passeras medelst en bank över en till byggnadstomter av
sedd mosse. Banan korsar inom samhället tre större vägar, den mellersta
med vägport, de två andra i plan, och inlöper så på Nässjö storartade
bangård (166,9 km.), efter dyrbara ombyggnadsarbeten färdig år 1920.

1 Nässjö är resenären ej blott i hjärtat av Småland utan även i centrum
av den söder om huvudstaden belägna delen av Sverige. Med de sex
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STADSHUSET I NÄSSJÖ.

härifrån åt skilda håll utstrålande järnvägslinjerna kan han snabbt nå alla
viktiga punkter inom detta område. Det är järnvägarna som skapat Nässjö*).
Vid södra stambanans öppnande förbi Nässjö den 1 december 1864 funnos
där endast tre mindre bondgårdar med sammanlagt 57 bebyggare. IVIed
nästan amerikansk hastighet har samhället svällt ut till en stad (sedan 1
januari 1914) med nu över 8,000 invanare. Det välbyggda samhället har
härliga omgivningar med storartade utsiktspunkter, och den resande, som
har tid att här göra ett uppehåll, har full valuta för tidsförlusten.

.  ̂ ^ den nya stadens originella vapen symboliseras dessa sex järnvägslinjer tillika med
industrien och skogsbruket, de tre drivande krafter, som åstadkommit samhällets snabba
utveckling. Den murkrönta vapenskölden är delad i två fält, ett övre, mindre, med tre
gyllene grankottar på blå botten, angivande stadens läge mellan sjöar i det småländska
höglandets barrskogar samt dess egenskap av centrum för en stor skogsdrift, ett undre
fält i guld med ett sexarmat blått kugghjul. Hjulet häntyder på stadens betydelse som
industricentrum och de sex ekrarna på de från samhället utstrålande sex järnvägslinjerna.




