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Välkommen till vårt medlemsmöte tisdagen den 22 november 
kl. 18.00 i vår föreningslokal på Ängevi.

Nu är bygget av vårt 
lilla järnvägsmuséum 
påbörjat 

En genomgripande ombyggnad 
och renovering har gjorts i 
förrådsbyggnaden, som skall 
inrymma vårt lilla muséum. 

Björn Häggman är byggansvarig 
och han har lagt ner mycket arbete 
på både tak, väggar, ramper och 
räcken. Medlemmarna har bidragit 
med olika sysslor både utomhus- 
och inomhus. 

Inför ”Lelångenbanans Dag” 
iordningställdes den ena av två 
utrymmen där vi visade föremål 
och bilder. Sedan dess har Björn 
& Co tagit upp en dörr mellan 
rummen och nu pågår isolering 
och målning mm. 

Nu har vi en angenäm uppgift 
framför oss med att inreda vårt 
muséum.

Den 27 augusti hade vi ett mycket välbesökt öppet hus. Vi blev överraskade över att så 
många ville komma och se på vår anläggning. Vår parkeringsplats räckte inte till och vi får 
framöver se till att lösa det angenäma problemet. Att kaffebryggarna inte heller räckte till 
eller att bullarna tog slut är också en erfarenhet vi tar med oss.

Stort tack till alla er som besökte oss och till ”Lilla Bandet”, som spelade och sjöng. 
Ett speciellt tack till er, som kom med minnen och gåvor, ställde upp med tält mm och 
till våran Britta, som bakade allt kaffebröd.

Vi har lagt ner mycket tid på att revidera 
äldre texter och att ta fram fler bilder till 
boken. Ett nyinsatt avsnitt innehåller 
texter och nytagna bilder på vår modell. 
  
Vi som arbetat med detta projekt är 
Nore Berndtsson, Anders Hansson, 
Lars Inge Karlsson, Siv Norrman och 
Nils Eriksson.

Vill du boka ditt exemplar så maila till:
egers2@gmail.com eller
lelangenbanan1895@gmail.com.

Lelångenbanans dag 
lockade många till våra lokaler

Uppdaterad bok om Lelångenbanan

Björn Häggman, byggansvarig.

I slutet av året ger Trafik-Nostalgiska Förlaget ut boken ”Lelångenbanan”, som är en 
nytryckning och uppdatering av Svante Forsaeus bok från 1985.

Svante Forsaeus bok från 1985.



Kontakt: Bengt Johansson: 070 - 633 24 06, Bengt Hallström: 073 - 390 44 09
Besöksadress: Raknebo 115 Ängebacken, Uddevalla. 

E-post: egers2@gmail.com eller lelangenbanan1895@gmail.com | www.lelangenbanan.se

Stort tack till Thordénstiftelsen och Uddevalla Kommun, Kultur och Fritid, Tregraf, Uddevalla.

Ordföranden har ordet

Det har varit ett bra år för oss. Vi har haft 
många besökare. Bygget av vårt muséum 
är nu påbörjat och här pågår nu målning 
och inredning. 
Vi har installerat nya värmepumpar i våra 
lokaler. Nu är det full fart med byggen på 
modulerna. Jag tackar alla medlemmar för 
ett bra arbete. 

Bengt Hallström, ordförande.

Kassören har ordet

Jag vill tacka Thordénstiftelsen för det 
bidrag vi blev tilldelade. Också ett stort 
tack till LBC för bidrag.
För tillfället ser ekonomin bra ut men vi 
vet ju inte vad som händer med elpriser 
mm i vinter.

Bengt Johansson, kassör.

Vår medlem P-O Hansson har 
delat med sig av minnen från 
Nättjebacka

Min Far, som var född 1919, började jobba 
på Lelångenbanan sommaren 1941. 
Hans första jobb var att byta slipers på 
nattskift. Ackordet sa att man måste byta 
24 slipers per natt. Lossa spiken, gräva runt 
och dra ut slipern. I med den nya, fylla och 
spika fast rälsen. Han var född med bara en 
hand, vilket naturligtvis gjorde detta extra 
jobbigt.

Han hade 1963 vunnit en rullbandspelare  
i en tävling i tidningen Kuriren. Året efter 
bad han rälsbussföraren att tuta när han 
i september 1964 passerar Nättjebacka 
station. Vi bodde, och jag bor fortfarande, 
granne med stationen. Vi satt i köket med 
fönstret öppet och väntade på rälsbussen. 
Mikrofonen var placerad i fönstret. 
Om det inte var den sista, så var det absolut 
en av de sista som gick norrut på Lelången- 
banan. Far jobbade på banan och vi barn 
gick i skolan på lördagarna, så det var sen 
eftermiddag den 26 september 1964, som 
inspelningen gjordes.

Eftersom jag kommer ihåg detta så visste 
jag att det måste finnas en inspelning från 
detta unika tillfälle. Efter en del sökande 
lyckades jag i vintras hitta rullbandet.

Min Far blev siste man på banan eftersom 
han körde maskinen som drog upp rälsen. 
Därefter iordningställde han områdena vid 
stationerna längs banan. Han hade lastbil 
och schaktmaskin och jag fick åka med en 
gång. Det var vid området vid Ödeborgs 
station men jag satt mest i lastbilen så 
att jag inte skulle komma i vägen och bli 
skadad.

P-O Hansson.

”I augusti fick vi i gåva av P-O Hansson 
 en ljudfil med denna inspelning av signalen
 och rälsljudet. Den är nu installerad i vår
 modell och när du besöker oss kan du höra
 rälsbussen signalera när den närmar sig
 Nättjebacka station”.

Verksamheten 2022
Även om inte Coronapandemin är över så har vår verksamhet fortsatt ungefär som 
tidigare. Vi har återupptagit våra visningskvällar och föredrag och vi har haft många 
intresserade vid dessa tillfällen. Att arrangera ”Lelångenbanans Dag” den 27 augusti 
tog många arbetstimmar i anspråk men vi blev rikligt belönade då vi fick så oväntat 
många besökare.

Löpande fastighetsunderhåll och stora byggprojekt har genomförts, bl a med vårt 
blivande muséum. Vi har även installerat nya värmepumpar för att möta stigande 
elkostnader.

Vi har bidragit med bilder och texter om vår modell i boken ”Lelångenbanan.

Vi fortsätter att bygga på vår modell där sträckan mellan Bäckefors och Bengtsfors 
och även området vid 20e slussen är riktiga utmaningar för våra rallare. Även på 
området kring Uddevalla Hamnstation finns fortfarande spår, miljöer och människor 
att placera ut. 

Siv Norrman.

Medlemsavgift: 100 kronor/år.
Aktiv medlem: 500 kronor/år. 
Du betalar till bankgiro 5806-3041 
eller swishar till: 123 039 06 90 

Välommen till våra 
visningskvällar.
Här kan du se tåg, bilder och 
föremål som har  anknytning till 
Lelångenbanan. 

Vi har visningar sista tisdagen i varje 
månad mellan kl.18.00 - 20.00.
Entré 50:- Kaffe med dopp ingår.

Vi söker dig som gillar att bygga 
landskap och hus i modell


