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Broar över Lillån. 

Inledning 
Jag har glädjen av att få vara Hembygdsföreningens röst i gruppen: Kommundelsutveckling 

i Bankeryd. Den består av utsedda föreningsrepresentanter från en stor mängd föreningar och 

organisationer i Bankeryd, ledd av stadsbyggnadskontorets tjänsteman Lena Claesson.  

Ganska omgående började vi i gruppen argumentera för att öppna upp och bygga en 

vandringsled utefter Lillån. Vi var några stycken som stakade ut sträckningen av leden, från 

Attarpsdammen utefter ån, ner till Oset vid Vättern. Då kom broarna i fokus. Hur många broar 

finns det över Lillån i Bankeryds socken? Jag bestämde mig för att söka efter dem alla. 

___________________________________________________________________________ 

1. Lillån har sitt källflöde i Skams hål, ett naturreservat i Järstorps socken, strax norr

Hallbystugan. Men det är först när Lallerydsbäcken kommer in i Bankeryds

socken på Månseryds marker bäcken byter namn till Lillån. Från Skams hål

”fågelvägen” till Vättern är det 9 km.

Lallerydsbäcken flyter in under väg 685 ”Gamla Falköpingsvägen” 

och blir Lillån på andra sidan vägen 
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2. Genom Månseryds marker flyter Lillån utefter och in under trafikleden 26/47. På

flera ställen har ån fått en nygrävd åfåra. På  tre ställen flyter ån genom vägbanken

i dubbla plåt kulvertar. Säkert ekonomiskt och bärkraftigt, men helt utan estetik.

3. Till Månseryds gård finns två farbara infarter. Den södra från Björnebergsvägen,

går över Lillån som får strömma genom tre cementrör, vidare upp över en högbro

över trafikleden 26/47.  Här har nog tidigare innan trafikleden, funnits en vacker

träbro.  I samband med bygget av trafikleden, så flyttades å fåran och den gamla

bron försvann.  Då fick det bli en billigare version.
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4. Strax norr om bron till Månseryds herrgård över 26/47, strömmar Lillån åter in

under trafikleden

Om inte de båda plåtkulvertarna orkar svälja Lillåns flöde, kan ån tillfälligt 

strömma  norr ut utefter trafikleden. 
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5. Månseryd.

Lillån tar en sväng in i Månseryds herrgårdspark. År 1315 heter gården

”Magnusaryd” och har en väldokumenterad historia, vilken Du kan ta del av via

Hembygdsföreningens hemsida.

Där i parken är Lillån fördämd till en liten damm som under tidigt 1900-tal via en 

 mindre turbin, gav elektrisk ström till gården.  
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Nu är turbinen borta och fördämningen kompletterad med ett omlöp 

där öringen hittar sin väg.  
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6. Lillån strömmar ut från herrgårdsparken, in under 26/47:an igen och ut utefter

Månseryds stora gärden i riktning mot väg 653 Falköpingsvägen.

7. 1956 stod väg 653 ”nya Falköpingsvägen” färdig, från Kortebo förbi den

nyanlagda bensinstationen och upp över Flaskebo och Svinhaga. Den nya vägen

skar av den gamla Björnebergsvägen. Nu slutar väg 653 i Trafikplats Månseryd.
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Även här under väg 653 löser Trafikverket åns lopp med plåtkulvertar. 

Hur länge håller en sådan? 

8. Nedströms Falköpingsvägen flyter ån ut i en beteshage där resterna av den gamla

Björnebergsvägen nu blivit äng och betesmark.
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EN SPRÄNGD BRO! 

I den ängen fick Bankeryds Hemvärnsmän en spännande övning under en   

sommarnatt 1957. Då apterades dynamit enligt konstens regler och den gamla 

stenbron sprängdes. 

Spåren berättar fortfarande! 
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Lillån flyter sakta i serpentiner, ner mot Kolaryd. Utefter sträckan finns/fanns förr en 

     mängd torp under Månseryd. Namn som Krogen, Lunden, Norrängen, Nybygget och 

Rödjan lever ännu kvar.  

9. Kolaryd.

När Lillån når Kolaryds gamla kvarndamm är den igenvuxen. Dammfästet tjänar

fortfarande som vägöverfart till Kolaryds Industriområde och Skodsborg
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Nedströms dammfästet, funderar jag över om det inte skulle  vara ett lämpligt  

studieobjekt på högskolans Väg & Bro byggnadslinje, att skapa en vacker  

”genomströmningsmodul” som skulle kunna byggas centralt och lyftas på plats i de 

tusentals mindre vattenflöden som finns runt om i Sverige, när de provisoriska 

lösningarna faller samman och måste ersättas. Ett sådan projekt skulle  

kunna bli vackrare och kostnadseffektivt!   

10. Mellan Kolaryds dammfäste och den lilla milstenen i Prinseryd, finns en bit av

Björnebergsvägen gamla sträcka kvar. Här låg bron upp till Kolaryds by! Mitt för

bron som nu bara är en spång fanns busshållplatsen Kolaryd.
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Bönderna i Kolaryd tyckte att vägen från bron var brant. När den nya sträckningen 

av Björnebergsvägen blev färdig, så övergavs bron. Fundamentet till bron finns 

kvar! Bankerydsleden går över spången. Här borde anläggas en bättre och säkrare 

spång.  

11. Sablabron.

En rest av den gamla Björnebergsvägen. Namnet lär komma från den indelte 
soldaten Sabel. Nedströms bron, låg en fördämning som gav möjlighet att via en 
byggd ”träkanal” ge kraft till Bröderna Millers första fabrik.
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Ravinen slås och vårdas av hembygdsföreningens gubbar. Ett uppskattat arbete! 

12. Väg 677 Björnebergsvägen vid Sablabron, har samma lösning av Lillåns flöde

genom vägbanken som övriga överfarter, de Trafikverket svarar för.
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13. Bron till  Granshult

För att se den vackra stenvälvda bron måste man gå ner till ån.

Är man kvar uppe på bron ser man inget av valvet.

Det beror på att vägen har breddats maximalt, med hjälp av järn och plåt samt

räcken utvändigt den gamla smala bron.

Min önskan är att vid en kommande renovering, stenvalvet bibehålls och vägbanan  

över bron blir en ny gjuten betongplatta, något bredare än bron. Betongplattan förses 

med standardräcken för mindre väg. Plattan läggs löst uppe på den gamla bron och 

 görs fast på båda sidorna i brons förlängning. Tanken är att vi på det sättet  

skyddar/sparar den stenvälvda bron till framtida generationer.  

Nedströms ter den sig så här:  

Hembygdsföreningens styrelse bör verka för att bron blir ett 

Byggnadsminne!  
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14. På baksidan av industribyggnaden Prinsfors Metall AB, Björnebergsvägen 117

sluttar marken ner i en ravin till Lillån. Där strömmar ån igenom vägbanken av

trafikleden 195.

15. Getastigen/Getabron

På andra sidan trafikleden 195, möter marker som ingår i Granshults by.

Vår nestor Göran Åberg berättade gärna om sin skolväg på en stig och över ån mot

Kyrkskolan vid Bankeryds kyrka. Jag fick intrycket att stigen med bron var borta.

Samtal med Lars-Erik ”Lasse” Gustafsson, som är uppvuxen i Granshult, bekräftar

att även han sprang Getastigen till skolan. ”Finns bron kvar? Hör med Kurt-Olof!”

Kurt Olof Johansson svarade: ”Ja bron finns kvar, men är svår att nå enär

Getastigen är avskuren och spärrad av 195:an, dessutom har bönderna hägnat

betesmarken!”  Jag gick för att se:

   En övergiven bro, för att den inte längre har funktionen som förbindelselänk. 
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Naturen har återtagit den forna vägen/stigen, som inte längre leder någonstans. 

16. Ollabäcken och Ekerydspången.

Uppifrån Skinnkärr, ner mellan Ekeryd och Granshults Norrgård, rinner

Ollabäcken och mynnar som biflöde in i Lillån. Här är en säker lokal för

Strömstare (Cinclus cinclus). 50 meter nedströms ligger Ekerydspången. Den

medverkar till att  den medeltida vägen/stigarna/ hålvägarna från Klerebo ner över

Bankeryds Stom till Kyrkan fortfarande använd. Nu en viktig del av

Bankerydsleden.
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17. Nedströms Ekerydspången, strömmar Lillån igenom trafikleden 195:s vägbank.

18. Väg 677 Björnebergsvägen, mellan prästgården och kyrkan.

går på en stenbro av samma typ som Sablabron. Kan de vara samtida? Här har man 

byggt upp brons körbana för att minska vägens lutning.  
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Nedströms bron, söder om Prästagärdet (Syrénvägen) finns plats för två 

sedimentdammar som skulle kunna bidra till att Attarpsdammen skall kunna bevara 

djup, kallt vatten och inte slamma igen. Detta för att gynna fiskbeståndet.   

19. Vid Ekefors strömmar Lillån in i ett vackert hugget stenvalv genom

järnvägsbanken. Attarpsdammen har höjt vatten nivån. På Ekefors sidan har G/C-

vägen också bidragit till att valvet inte syns.
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På andra sidan järnvägsbanken framträder valvet bättre, men här är det klämt mellan 

väg 682 Attarpsvägen och en mängd träd och sly som förhindrar att allmänheten kan 

se det välhuggna valvet.   

20. Väg 682 Attarpsvägen, går över en plåtkulvert, förstärkt med stenmaterial från en

tidigare bro. Attarpsdammen tenderar att slamma igen!
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21. Dammfästet till Attarpsdammen

är även en G/C-väg mellan Backamo och centrala Bankeryd. Dammen är en

mycket uppskattad vattenspegel i centrala Bankeryd. En vattenyta som det

absoluta flertalet vill bevara intakt!

Omlöpet gör att fisken nu kan vandra både uppströms och nedströms. 



20 

Omlöpet har blivit en riktig skådeplats, där Bankerydsbor frekvent kan se  

Strömstare (Cinclus cinclus). 

22. Lillåleden.

Från Attarpsdammen utefter Lillån går man gärna på Lillåleden, ner mot Vättern.

Den första biten ner till ”sannlia”, på en handikappanpassad spång.
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23. ”Sannlia”

Genom Bankeryds centrum, går Kortebovägen, byggd 1933. Där vägen går över

Lillån, har det tidigare funnit en vägförbindelse med bro som förband Backamo

med stationssamhället. Rester av den gamla vägbanken finns kvar. När man anlade

Kortebovägen hämtade man sand från ”sannlia”, inte minst till bygget av

Kortebovägens höga vägbank som gav förutsättning till bron över järnvägen.

Hembygdsföreningens gubbar har under många år vårdat platsen som nu är en

uppskattad samlingsplats mitt i Bankeryd.

 Även här har man löst Lillåns lopp under Kortebovägen med en plåtkulvert. 

Tänk om nästa renovering av Kortebovägens bro över Lillån kunde te sig så här! 
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24. Junebro

Lillåleden fortsätter nedströms utefter ån, med en smalare spång.

Nästan ända fram till Junebro.

Föregångaren till Junebro, byggdes av arbetare på AB Motorplogen June. 

Nu ser Junebron ut så här 
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25. Parkbron

Har ersatt ett tidigare dammfäste till Junedammen. Dammen producerade elektrisk

kraft till AB Motorplogen June och senare till Juneverken AB.

Grundaren av Motorplogen June, John G. Sandwall ägde Sjöåkra gård. Lät bygga 

en vacker sommarvilla Fiskartorpet med en stor tomt sydväst om dammen. Senare 

blev huset med tomten Bankeryds Folkpark. Folkparken lades ner i början av 

1960-talet. Fiskatorpet och den stora dansbanan revs. Tomten är klassad som park. 

Därav namnet Parkbron. 
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Nedanför Parkbron strömmar Lillån först häftigt ner genom ravinen.  I slänten upp 

mot torpet Oset och Vidablick har botaniker ett eldorado. Där växer en stor mängd 

blommor i ett varmt gynnande mikroklimat.  

 

26. Fiskerätten 

Sjöåkra 2:1 Laxfiske, är en gåva till Hembygdsföreningen av Jan Graab.  

Fisket är beläget mellan fastigheterna Horstorp 1:45 och Sjöåkra 1:2 i Lillån. 

Fiskerätten har ingen areal men är formellt upptagen till 1 kvadratmeter.  

Laxfisket i Lillån omnämns redan 1549. Under 15- och 1600-talen fanns flera fasta 

fiskeplatser. Bankeryds Hembygdsförening äger nu ett! 
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Anslagna medel till byggandet av vandringsleden utefter Lillåns strömmande 

vatten räckte från Attarpsdammen nästan fram till Junebro. Min förhoppning är att 

Bankeryd kan få medel att bygga färdigt efter ursprunglig plan. Då blir det här vi 

skall vandra, över en liten enkel spång, vidare ner till Oset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Osetbron 

Lillåns utlopp i Vättern är et Os. Hit ner gick hålvägarna från båda sidorna av ån. 

Människor och djur kunde vada över den grunda åmynningen mot Vättern. 

Ganska snart byggdes en spång för att man skulle kunna gå torrskodd över ån. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men det var ofta ganska små smala tillfälliga lösningar.  
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Därför byggdes en mer permanent bro. Nu kan man ta sig över med både barnvagn 

och rullator. Välkommna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Men det är inte de 11 broarna eller de 14 överfarterna som är det viktiga här.  

                                            Det är platsen! 

 

Klas-Peter Suneson 

2021-01-11 

 


