
 
 

Föreningen Järnvägshistoria i Dalsland 
Fördjupad information 
 

Föreningen bildades i Mellerud 7 april 2005 och har idag ett trettiotal medlemmar.  

 

Bakgrunden till föreningen är bl.a. en insikt om Melleruds betydelse som järnvägsknut i 

synnerhet och järnvägarnas stora inflytande på samhällsutvecklingen i allmänhet. Många 

människor påverkades av järnvägarnas tillkomst, utveckling och nedrustning. Några få finns 

ännu kvar och vi anser det mycket viktigt att deras historia bevaras och presenteras. Som 

tur är kan vi räkna några gamla järnvägare som föreningens medlemmar och de har redan 

hunnit berätta en hel del från 40- och 50-talen.   

 

Föreningens syfte beskrivs i stadgarnas ”portalparagraf”: 

Föreningen Järnvägshistoria i Dalsland (signatur FJD) är en ideell förening, som har till än-

damål att på olika sätt belysa järnvägarnas betydelse för landskapets, samhällets, tätorter-

nas och människornas utveckling. Ändamålet kan uppnås genom att spåra upp, kartlägga, 

dokumentera, spara, bevara, levandegöra och presentera landskapets järnvägshistoria i alla 

dess former (BJ, DJ, ULB, ÅmÅJ, DVVJ, SJ och ett antal industribanor).  

Föreningen samverkar med föreningar och andra organisationer som har motsvarande in-

riktning, eller där dessas verksamhet kan bidra till att föreningens ändamål uppfylls.  

Föreningens ändamål kan uppnås genom: 

 Intervjuer med personer med minnen från järnvägarna; 

 Studier av andra källor (böcker, fotografier, mm); 

 Uppspårande av fordon, byggnader, mm; 

 Sträva efter återställande av skadat materiel; 

 Genom modellbygge återskapa miljöer och trafik från olika epoker; 

 Samverka med andra organisationer med likartade syften och intressen; 

 Informera om föreningens verksamhet och resultat;  

 Delta i den allmänna diskussionen/debatten om den spårbundna trafiken med målet att 

utveckla järnvägstrafiken. 

 

Vi träffas varannan torsdag i två studiecirklar – modellcirkeln och den historiska cirkeln. 

Vi har kommit igång med arbetet riktigt bra, men mycket återstår. Modellcirkeln är klar 

med borden för en modell av Melleruds station så som den såg ut och fungerade 1938. Vi 

ska lägga spår och bygga modeller av lok, vagnar, hus, mm.  Vi behöver fler modellbyg-

gare. 

 

Historiska cirkeln har tagit fram material till denna utställning. Också här finns mycket 

kvar att göra i vårt arbete med att spara människornas historia. Vi behöver fler som kan 

berätta om hur det var. 

 

Du kan anmäla Ditt intresse att berätta om Dina upplevelser från järnvägen och 

Du kan också anmäla Ditt intresse att bli medlem. Välkommen att skriva historia. 

 

Kontaktpersoner är  

Sture Bäckström, ordf., 0530-13128, 070-6485160, sture-backstrom@live.se,  

och Claes Westling, sekr, 0530-307 65, westling.haverud@telia.com   
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