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Först lite historia. 
 
Vår bygd är en gammal kulturbygd som man kan anta växte fram ganska tidigt, detta med 
anledning av alla fynd av stenyxor som har gjorts i trakten. 
 
 

Orten Gullringen växer fram 1902 
 

Det finns flera olika berättelser om hur namnet Gullringen kom till. 
 
Gullringen är däremot ett ungt samhälle som fick sitt namn i samband med järnvägens 
tillkomst 1902. För hundra år sedan var här en ren skogsbygd, det mesta under godset Ålhult. 
När en järnvägsstation skulle läggas vid platsen för dagens Gullringen fanns där bara skog 
och ett torp vid namn ”Saxen”. Man döpte stationen efter torpet, men det visade sig att det 
redan fanns en station med det namnet i landet och man behövde ett nytt namn.  
 
Namnet Gullringen  kom då 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. 
 
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. 
Östra Centralbanans historia började egentligen redan år 1845, men den gången ledde inte 
planerna till några konkreta resultat. Men 1895 blev det fart på järnvägsbyggandet på allvar. 
 
Nu blev det liv och rörelse i bygderna. Rallargäng byggde meter för meter av banan, och snart 
hade man passerat Vimmerby och Södra Vi och var framme på Ålhults marker. Här var 
lämpligt att bygga ett stationshus. 
 

 
Byggnad av Östra Centralbanan. 
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År 1901 fanns som tidigare nämnts bara ett hus ”Saxen” där Gullringens stationssamhälle 
sedan växte fram. 1902 drogs så Östra Centralbanan mellan Vimmerby och Linköping. 
Stationer lades med jämna mellanrum och både Södra Vi och Gullringen fick stationer. 
 
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 i anspråk.  
Järnvägen innebar att nu kunde varor lätt fraktas och det blev lönsamt att göra affärer. 
 
 
 

BRÄNNEBRO 
 
I Brännebro, som låg närmare Ålhult, fanns redan ett par affärer, smedja, mejeri, såg, kvarn 
och skola.  
 

 
Mejeriet i Brännebro, till höger om mejeriet finns isdösarna. 

 
ISDÖS: Man skar upp stora isblock på sjön på vintern, som man bäddade in i sågspån. De 
förvarades till långt fram på sommaren. Isen användes istället för kylskåp i så kallade 
isskåp. 

 
 

Lönnefors kvarn=Oppkvarnen 
Gamla kvarnen i Brännebro omkring 1919. 

Utmed gärdesgården i övre delen av fotot går den gamla kungsvägen Linköping-Kalmar. Där kommer den 
närmast från byn Örsåsa och fortsätter mot Skärstad och genom Södra Vi. 
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Walldos affär i Brännebro byggd 1863, upphörde 1968. 

 
 

  
Brännebros gamla skola byggdes 1889. Revs 1989 Stampen där småskolan var inrymd under åren 1907-

14. Norra delen av byggnaden var skolsal och den 
södra delen lärarbostad. 

 

 
 

Den gamla sågen vid Vervelån som anlades av 
General Pechlin, revs när dammfästet byggdes 
1914-15 

Nerkvarnen i Vervelån anlades av General Pechlin på Ålhult 
1757 och var i bruk till 1914 
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GULLRINGEN 
 

 
Kung Oscar II inviger järnvägsstationen 8 juni 1902 

 
Den 8 juni 1902 invigdes Järnvägen med pompa och ståt av kung Oscar II och kronprins 
Gustav V. Det var en mycket spännande dag, folket i bygden hade samlats för att se konungen 
och att vara med om invigningen, alla var finklädda med nystärkta kläder, barnen sjöng och 
hade blommor i händerna, många viftade med unionsflaggan. Stationshuset var vackert 
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. 
Skylten med det nya namnet Gullringen var förtäckt och skall visas när kungen kommer. 
Brukspatron Henrik Nordström på Ålhult med fru och son anlände med häst och vagn, 
tillsammans med prästen Svenoni. 
Alla var glada och förväntansfulla när Kungen och kronprinsen kom med tåget och förrättade 
den högtidliga invigningen. Brukspatron och hans familj tillsammans med prästen var de 
förnämsta gästerna som fick stå nära kungen denna dag. 
 
Nu började en ny byggnation kring 
järnvägsstationen. N P Danielsson ägare av 
Ålhult, startade sin rörelse med en såg och 
lådfabrik alldeles intill stationen. I stationshuset 
lades även posten och det dröjde inte länge förrän 
en speceriaffär öppnades i ett hus strax intill, 
posten flyttades då dit.  

 
Gullringens Ångsåg och lådfabrik anlades 1919 

förstördes genom brand 1933. 

Affären ägdes av David och Hilda Andersson och 
den kallades ”Hilda Anderssons”. Det byggdes 
även två arbetarkaserner i närheten av sågen. 
Varje kasern innehöll fyra lägenheter med ett rum 
och kök vardera. Längre bort fanns uthuslängor 
med vedskjul, avträden och svinhus.  

Hilda Anderssons affär 
 

  
Till vänster om stationshuset ligger ”Hilda 

Anderssons affär” och till höger en av 
arbetarkasernerna. 

Wohlfarts affär till vänster, och till höger det gamla 
posthuset, där Hilda Johanssons affär, post o 
Göteborgsbanken varit inrymda. 
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Wohlfarts affär grundades i Dämshult Brännebro 1879 av Leander Johansson. 1905 byggde 
Leander Johansson och sonen David Wohlfart upp ett trevåningshus alldeles intill stationen 
och hit flyttade de affärsrörelsen, David Wohlfart övertog affären efter sin far 1907. Det 
mesta gick att köpa i Wohlfarts affär, här fanns specerier, charkuterier, underkläder, tyger, 
porslin, glas, fotogen, såpa, järn- och plåtvaror, tofflor, skor mm. 
 
Samma år byggdes Sveaborg av Edvard Johansson. 
Det var ett stort trevåningshus med lägenheter för 
arbetare. Här bodde mest familjer som arbetade vid 
sågen eller på lådfabriken. I Sveaborg drevs även 
matservering (”marketenteri”) av Amanda 
Johansson för ungkarlar som bara hyrde rum i 
samhället. 

 

 
Sveaborg 

 
År 1906 tillkom Gullringens telefonstation som var inrymd på tredje våningen i Wohlfarts hus 
och den första villan som bestod av två lägenheter byggdes, som fick namnet Ådala. 
Ett Godtemplarhus byggdes 1908 som fick namnet ”Templet” i folkmun. Här hölls 
bönemöten, söndagsskolfester och här hade nykterhetsrörelsen sina möten (här visades även 
filmer).  
 
Själva stationen i sig var en samlingspunkt. Hit kom nyheter med tåget, nya varor anlände och 
här kunde man köpa tidningar. Människor kom och åkte. Ibland kom det spännande 
främlingar, ibland vinkade man av någon som skulle ge sig av till Amerika. Om kvällarna 
samlades folket i samhället med omnejd för att se tåget, träffas och prata. 
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, 1923 byggdes den stora 
affärsbyggnaden. Anderssons Café 1933 och Konstans affär 1934. 
 
På 1960 talet ”flyttades” Gullringens centrum till ”Levins mosse”, där nuvarande centrum är. 
En av orsakerna till att samhället drog sig åt det hållet kan vara närheten till den gamla 
knutpunkten Brännebro där skolan har varit placerad sedan 1879 och där det ända sedan 
General Pechlin på Ålhults tid funnits stor verksamhet. Gullringen blev också postadress för 
alla i norra delen av Södra Vi socken som därigenom och senare genom att Brännebro blev 
centralskola nu känner sig som Gullringsbor. 
Gullringens samhälle utvecklades sedan starkt under tiden för Gullringshus AB: s verksamhet 
som en av landets största trähusindustrier, till det trivsamma samhälle som det är idag.  

 
 

 
Nuvarande centrum 

Med Wohlfarts affär och Vandrarhem 
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GULLRINGEN 100 ÅR 
Dåtid och framtid 

 
Projektet ”Gullringen 100 år” genomfördes 2002 med EU-stöd av Leader Astrid 
Lindgrens Hembygd och med Gullringens Bygdekommitté som huvudarrangör 

 
Inledning: 
Gullringen fyller 100 år, i samband med detta samlades vi över intresse- och 
generationsgränser för att skapa inblick i och förståelse för hur vår bygd och vårt samhälle 
hade utvecklats och vuxit fram. Syftet med projekt och jubileumsåret var att genom att lära 
känna sin bygd och dess rötter bidra till att försöka att skapa en positiv bild av vår hembygd, 
som en bra plats att bo på eller för våra ungdomar att återvända till efter att ha prövat på något 
annat. Vi ville även visa ”hemvändare” och andra besökande vad vi har att erbjuda, samt ge 
en positiv bild av vår bygds framtidsmöjligheter. Genom projektet kom vi också att öka 
samarbete mellan skola, föreningar och olika organisationer, samt bidra till att bilda nätverk 
vilket ligger grunden till fortsatt arbete. 
 
Grunden för projektet har varit en samverkan mellan Kalmar läns museum, skolan i 
Brännebro, bygdens föreningsliv, samt den äldre lokalbefolkningen. Genom temaarbeten och 
upplevelsedagar i samarbete med pensionärer från bygden fick skolans elever under våren en 
god inblick i hur livet i Gullringen tedde sig för 100 år sedan. 
Skoleleverna valde själva vilka område i bygden de ville studera genom egna interjuver och 
forskningar, samt arbetade i åldersblandade grupper tillsammans med vuxna. Under vecka 16 
arbetade alla med projektet och här ingick en dag vid torpet Kronstrand. Genom personal från 
Länsmuseet, engagerade lärare och ”besökande” fick dagens elever på ett mycket tidstypiskt 
sätt uppleva hur livet på landet kunde vara för 100 år sedan. 
Det var mycket som skulle planeras för att återuppliva dagen för 100 år sedan bl.a. en 
gammaldags marknad, underhållning, utställningar, kafferep m.m. m.m.  
Länsmuseet lovade att hjälpa till med gamla kläder. 
 
Gullringens samhälle har endast funnits i 100 år, vilket inte är så lång tid för ett samhälle. Att 
känna sin bygds historia är viktigt, det är en del av en själv. Går man igenom historien så inser 
man att 100 år trots allt är en lång tid. Sett ur ett generationsperspektiv så ryms 5 
generationer! Det finns ingen levande idag som kommer ihåg hur det var för 100 år sedan. 
I Brännebro skola har man gjort en tidsresa, vilket varit väldigt spännande och lärorikt för 
barnen. Vårt samhälle ser ju helt annorlunda ut i dag mot vad det gjorde för 100 år sedan. Att 
få uppleva hur man levde förr är en fantastisk upplevelse, å andra sidan gör det att man känner 
tacksamhet för vårt moderna samhälle med tvättmaskiner och andra moderniteter Samtidigt så 
har vi förlorat en del av den gemenskap som fanns förr. Alla historier som muntligen fördes 
vidare från en generation till en annan försvinner i det mediebrus som finns i dagens enorma 
utbud.  
 

Vi vill nu berätta om den tidsresa 100 år tillbaks i tiden som vi ordnade på 
Gullringsdagen. 

 
Gamla Vimmerbyvägen, Brännebro, 1920-talet 
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GULLRINGEN 100 ÅR  
Lördagen den 8:e juni 2002 

 
”KUNGEN KOMMER” 

 
Så kom då den stora dagen, det var en annorlunda dag, det var den 8 juni 2002, samma datum 
som banan invigdes av kung Oskar ll och kronprins Gustav V för exakt 100 år sedan. 
 
Gullringsborna betedde sig som om 2000-talet var 
hundra år avlägset. 
Lokalbefolkningen och skolbarnen fanns på plats, de 
flesta kom i tidstypiska kläder, skolungdomarna fick 
hjälp med kläder från Länsmuseet och stationshuset var 
dekorerat med pappersblommor och granrisgirlanger, 
som skolbarnen bundit.  
 
Festligheterna startade kl. 10.00 vid järnvägsstation där 
gjorde vi en tidsresa 100 år tillbaka i tiden till år 1902 
och återupplevde den stora dagen med att ”Kungen 
kommer” 
och med musikkår, barnkör och medverkande av olika 
aktörer. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Höjdpunkten i firandet nåddes kl 11.40, då tåget gled in på stationen och ”Kung Oskar ll och 
kronprins Gustav V” i följe steg av och med värdiga steg embarkerade den flaggklädda 
tribunen intill stationstrappan precis som för 100 år sedan. 
 
Kungen höll ett tal, där han uttryckte sin glädje över Centralbanans tillkomst, som skulle tjäna 
bygdens folk i många avseenden. Så förklarade han stationen Gullringen invigd, och hans 
blickar svepte ut över mängden människor och här och där hördes ”leve kungen”. 
Så var det ”brukspatron Henrik Nordströms” tur att tala, och han hälsade kungen med följe 
välkomna och utbringade ett fyrfaldigt leve, varefter den gamla kungssången sjöngs till 
ackompanjemang av musikkåren.  
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Precis som för 100 år sedan frågade kung Oscar ll, vilket bruk som brukspatron Nordström 
hade. Patron blev svarslös för en kort stund, och fru Nordström skyndade till undsättning och 
berättade, att de hade ett bruk vid Brännebro. Med detta lät kungen sig nöja. 
Stationsinspektör Bohm gick omkring och höll ordning bland folket, speciellt hade han ett 
vakande öga på ”Vassgren från Rockklinten”, som är känd för sina rackartyg och upptåg. 
Bygdens kunniga läkekvinna ”Lovisa i Slättfall” hade ett bord uppdukat med unika salvor och 
örter, som botade olika åkommor. 
 

 
 

  

  

 
Eftersom samhällets centrum senare flyttade så gjorde vi det också.  
 
Kl. 12.00 samlades vi på torget med inledning av att Sevede musikkår och ungdomsorkestern 
spelade. Sedan var det välkomsthälsning av Carl-Erik Svensson och skoleleverna sjöng. 
Nisse Holm höll en intressant historik över samhällets uppkomst och dess många olika 
personligheter, och han nämnde även industrin Gullringshus, som varit en av landets största 
träindustrier. 
 
Under eftermiddagen var det även Hantverksmarknad som bestod av olika hantverks- och 
konstverksprodukter från lokala tillverkare som blev mycket uppskattad samt visning av olika 
tekniker och föremål från svunna tider, samt mycket mera från tidigt 1900-tal. 
Ett stort gammaldags ”kafferep” med 13 olika sorters kakor var uppdukat, som fick ett 
strykande åtgång i det sköna vackra vädret. 
 
I hantverkshuset fanns en intressant utställning av gamla broderier med sin historia. 
 
Kepsarna sjöng en specialskriven visa ”Jubileumskavalkad” som Nisse Holm hade skrivit. 
Prästen Niklas Adell, Linköping höll ett högtidstal. Under titeln ”Kommunikationer förr i 
tiden”.  Han berättade om tillkomsten av banan, men också om hur strukturomvandlingar skett 
till förödande utveckling när det gäller järnvägen. Han gladde Gullringsborna genom att 
berätta, att Gullringen så småningom åter kommer att bli en mötesstation. Detta finns 
inplanerat men är inte tidsfixerat.  
 
I ett tält fanns Sören Zeilon som visade upp sina gamla grammofoner och instrument från 
gånget sekel. Där hade även skolbarnen en egen utställning från vårens arbete och barnen 
genomförde ett litet bygdespel ”Körsbärskalaset i Örsåsa”. 
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Vega och Lennart Andersson från Södra Vi underhöll samt Fred Johansson från Kisa. 
 
I Wärdshusets lokaler visade sex lokala konstnärer upp sina fina alster. 
 

  
 

 

  
 
Gullringens hemvändare uppmärksammades. 
Arne Levin från Nyköping, född i Björkhult och uppvuxen i Gullringen utsågs till ”årets 
hemvändare”. Han har sina djupa rötter i samhället. Hans farfar Karl Levin bodde i torpet 
Lindsbo, och hans far var Anton Levin. Platsen där festligheterna ägde rum, kallades för 
”Levins mosse”, där gick Karl Levins kor och betade. Arne Levin finns alltid på plats i 
hembygdssammanhang och högtidligheter. Han är en värdig hemvändaraspirant. 
 
Det var många utflyttade Gullringsbor från när och fjärran som hade kommit till festen, de 
gladdes åt att få uppleva atmosfären kring detta lilla brukssamhälle, som deras förfäder hade 
varit med om att starta genom sitt intresse för industriverksamheten. En av hedersgästerna var 
Arne Danielsson från Kåreholm, barnbarn till Nils Petter Danielsson. 
 
Ca 1 000 personer deltog i Gullringsdagen.   
 
Hantverk och gamla traditioner är en viktig del av vår historia. I samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan har under våren 2002 en omfattande inventering och 
dokumentation av gamla broderier ägt rum. Bygdekommitténs hantverkare visade sedan under 
Gullringsdagen och fram till mitten på juli en utställning på dessa gamla broderier i 
Hantverkshuset, en ovanlig utställning som bl.a. uppmärksammades av Smålandsnytt.  
 
I samband med inventeringen av hantverksutställningen utsågs ett speciellt, typisk broderi, 
körsbär med lokalt motiv som ”Gullringsslinga”. Dukar och olika alster med detta broderi har 
tagits fram. Dessa dukar är tänkta som gåvor till alla barn som är födda år 2002.  
 
Vi firade Gullringen 100 år hela sommaren. Jubileumsårets inleddes på valborgsmässoafton 
med det traditionella majbålet vid kvarndammen, där årets unga Majbrud korades och ett 



 
11 

skänkt fyrverkeri avfyrades. Vi fortsatte sedan med torsdagsvandringar under temat ”Lär 
känna din hembygd” i samarbete med pensionärsklubben som guidade och berättade för 
nyinflyttade och yngre deltagare om sägner, sevärdheter och om hur samhället har vuxit fram. 
Under sommaren har även olika föreningar svarat för olika arrangemang och visat sina 
verksamheter allt under samma tema ”Gullringen på G”.  Skolan arbetade med temat: 
Gullringen 100 år under våren i samarbete med Länsmuseet och de medverkade också vid den 
stora Gullringsdagen. Firandet avslutades den 28 sept. med att Gullringens Goif inbjöd till 
match och träff på Gullemon. 
 
 
Här följer en uppräkning av samtliga genomförda arrangemang: 
 
År 2002 Samarbetsprojektet med skolan och Länsmuseet startar. 
 
16/4-19/4 Skolans upplevelsedagar vid torpet Kronstrand 
30/4 Start av Jubileumsfirande – Valborgsmässofirande vid Kvarndammen 
  5/5 Öppet hus på Biblioteks & Bygdekontoret 
  9/5 Kr. Himmelsfärdsdag, Torsdagsvandring – Första bebyggelsen i Gullringen 
12/5 ”Har du hört den förut”?  Sångkväll i Elim 
16/5 Torsdagsvandring – Brännebro vid 1900-talets början 
23/5 Torsdagsvandring – Gullringens centrum då och nu 
30/5 Torsdagsvandring – Sägner och fakta, Vi går till Gullringsberget 
  6/6 Svenska flaggans dag vid Församlingshemmet-Hembygdsföreningen 
  8/6 f.m. Gullringsdagen – Station Vi firar Gullringen 100 år som de gjorde år 1902 
  8/6 e.m. Gullringsdagen, Festligheterna fortsätter på torget med bl.a.marknad 
15/6 Öppet hus för alla Gullringsbor hos företaget Flexator 
19/6 Vandring till Örsåsa ängen, där orkidéerna blommade 
  4/7 Minnenas afton i Parken/Wärdshuset – samarr med pensionärsklubben 
8/6 -14/7 Utställningen ”Gamla broderier”  öppet dagligen  
25/7 Torsdagsvandring till Gustafsholms pappersbruk, samt Kungsvägen 
  1/8 Torsdagsvandring – En kväll vid Kvarndammen  
  8/8 Sista vandringen – till skomakargrottan, med avslutningsfest vd Djupe grop 
25/8 Gudstjänst på gammalt vis i Församlingshemmet. Arr Kyrkan 
  7/9 Stationsfesten – Jubileumsdag för järnvägen, samarr med Stationshusets vänner 
15/9 Öppet hus i Simhallen. Samarr med Gullringens Simhall ek för 
28/9 Fotboll Gullringen  – Mjölby. Fri entré för Gullringsbor. Arr Idrottsföreningen 
dec. Invigning av vårt ”Allaktivitetshus/Mötesplatsen” 
 
 
Samverkan skedde med Brännebro skola, Kalmar läns museum, Gullringens Pensionärsklubb, 
Hantverkshuset, Stationshusets vänner, Gullringens simhall ek.för, Gullringens Golfklubb, 
Södra Vi Fornvänner, Södra Vi Hembygdsförening, Föreningen Fritidslokalen/Wärdshuset, 
Idrottsföreningen GGoif, Damklubben, Biblioteket, Fiskeklubben, Scouterna, 
Elimförsamlingen, Kyrkan m.fl. 
 
Projektet hade varit lyckat och mycket uppskattat av både medverkande och besökande. Med 
en speciell Gullringsdag nådde vi också ett av målen, att nå ”hemvändare”och presentera en 
aktiv hembygd med god livskvalité. 
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I samarbete med lokala föreningar har sedan olika arrangemang genomförts under hela 
sommaren, Bygdevandringarna blev mycket uppskattade och inte mindre än åtta stycken 
genomfördes. Ett utmärkt sätt att upptäcka sin hembygd och samtidigt föra traditioner och 
äldre tiders historia vidare. I detta fall var det Pensionärsklubben som tillsammans med 
bygdekommittén stod för vandringarna och många yngre och nyinflyttade deltog i 
vandringarna. Dessa vandringar kommer att fortsätta, men i något mindre omfattning. 
 
Den genomförda utställningen av gamla broderier som genomfördes under sommaren var 
uppskattad och välbesökt, även av barn och yngre besökande. 
Vi kan konstatera att alla genomförda aktiviteter blivit lyckade, samt att vi genom 
samarrangemang och visningar av våra olika verksamheter fått större förståelse för varandras 
arbete. 
 
Vi har genomfört arrangemangen genom medfinansiering från Leader, Astrid Lindgrens 
hembygd, samt genom en stor lokal ideell medverkan. 
 
Ett stort tack till Leader, samt till alla som genom olika arbeten och genom ett stort 
engagemang har gjort det möjligt att genomföra vårt jubileumsår, Gullringen 100 år. 
 
Tanken var att återuppleva den dagen igen och vi lyckades med tidsresan tack vare hjälp från 
bl.a. Kalmar läns museum och sällskapet Komedianternas aktörer såg till att vi allesammans 
fick vara med om allt som kunde ha hänt en sådan dag.  
 
 
 
 
 
 

Gullringens Bygdeförening vill genom ordf. Berit Gunnarsson framföra ett 
STORT TACK TILL ER ALLA! 


