
Vägstationen läggs ner 
 

id nyår 1972 lades vägstationen i Hummelstad ned. Det har byggds en ny i 
Ankarsrum. Två vägstationer skulle slås samman till en, Hjorted och Hummelstad. 
Den nya stationen byggdes vid Kammartorp, samtidigt byggdes ny väg Ankarsrum-
Säteriet. Både i Hummelstad och Hjorted var man mycket upprörda av denna 

omflyttning. Killarna i Hjorted och vi i Hummelstad fick ju alla en mil att åka till våra arbeten. 
Sommartid gick det bra, men vintertid var det värre. Vi skulle ju vara först ute på vägarna 
och ploga snö och sanda åt andra som skulle till sina arbeten. 

Det var tillfällen då det var nästan omöjligt att komma till Ankarsrum för snö och isgata. 
Man minns tiden i Hummelstad då man knappast kunde gå till vägstationen tidigt om 
mornarna när det var mycket snö. Nu skulle man ta fram bilen och åka en mil på en oplogad 
väg, hur skulle det gå? 

Som tur var har det inte varit någon svår snövinter dom senaste åren. Det skrevs en 
gång att tekniken gått framåt och det har den. Bilarna har blivit större, mycket större. 
Plogningen av snö sker på ett annat vis. Vi fick hydrauliska lyftanordningar till plogarna, 
vingen kunde skötas med en spak inne i hytten. Det behövdes bara en man i bilen, han 
skötte allt inifrån. 

Sommartid blev det visserligen mindre att göra på vägarna ty alltfler blev belagda med 
oljegrus. Vi blev ju dubbla antal arbetare i Ankarsrum när vi slogs samman, men varefter 
"gubbarna" gick i pension minskade antalet, för det togs inte in några nya. 

Sista tiden var det omkring 12-15 man och 4-5 lastbilar, 3 hyvlar 3 paketbilar och några 
skoplastare. Så här har det pågått i 21 år. På hösten 1993 avvecklas vägstationen även i 
Ankarsrum. Killarna som är kvar, skall i fortsättningen tillhöra Gamleby, utom 2 som 
överfördes till Vimmerby. 

Hur ska det gå undrar nog många på landsbygden. 
 
Nedtecknat av förre vägarbetaren Stig Johansson 
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