
Kringarrangemang vid MRO:s höst- och årsmöte i Munkedal 5 - 6 oktober 2013

Lördagen 5 oktober kl 13 inleddes MRO:s höstmöte med mat. Flertalet deltagare anlände i
anslutning till maten. Några deltagare – till exempel styrelsen och del av PR-gruppen – anlände 
redan dagen förre

Efter maten inleddes höstmötet och ett antal rapporter från arbetsgrupper och seminarier avrap-
porterades. Efter kaffeavbrott följde det formella årsmötet. Vid middagen på kvällen deltog två 
representanter från kommunen. Dels fullmäktiges ordförande Christer Nilsson, dels kulturchefen 
Johanna Hallqvist. Ett mycket lovvärt initiativ från MfMJ att bjuda in Munkedals kommuns repre-
sentanter!

Efter maten höll f.d. polismästaren Håkan Jaldung ett mycket uppskattat föredrag om sin forskning 
om järnvägen vid Aspa bruk. En bok om forskningsresultaten planeras. Detta ser 600-mm vän-
nerna fram emot!

Söndagen startade med en bussfärd med SJ/Swebus veteranklubbs B 519 av 1948 års modell. 
Färden gick till Åtorps järnvägsstation. Vid perrongen stod MfMJ tåg med sammansättningen: lok 
Bison (lån från Lommedalsbanan) och vagnarna MJ 61 och 21. Den senare sommarvagnen är 
utlånad av ÖSlJ under två säsonger. 

Järnvägsfärden gick ner till hamnen vid Gullmarsfjorden. Idag ett rätt öde område men en gång i 
tiden fylld med verksamhet då MJ-tågen mötte ankommande lastbåtar. Från hamnen återvände 
tåget upp till Munkedals Nedre. Här slutar 600 mm spåret idag.
In till fabriken några hundra meter bort växlar dagligen på normalspåret Green Cargo. I Munkedals 
Nedre blev det kaffe och visning av föreningens museum. Återfärd skedde till Åtorp och därefter 

Utsikt från förarhytten när tåget slingrar sig in i vegetationen under nya motorvägsbron. Foto Rag-
nar Hellborg.



på nytt färd med veteranbussen till mötesplatsen Hensbacka herrgård några km söder om Munke-
dal. Resten av söndags förmidagen ägnades åt återstående höstmötespunkter. 

Efter mötet var det kl 13 tid för mat och därefter hemfärd. De omkring 25 tillresta har all anledning 
att tacka MfMJ:s medlemmar för ett utmärkt arrangemang och för valet av herrgården som mötes-
plats.
Mötesanteckningar och det formella årsmötesprotokollet kommer som vanligt att publiceras på 
MRO:s hemsida.

Ragnar Hellborg

Hensbacka herrgård högt belägen och inbäddad i grönska, en utmärkt plats för sammanträde och 
boende. Foto Ragnar Hellborg.

Tågsättet i hamnen. Foto: Lars Granström.


