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Sommartider

MELLERUD Sapphultsgatan 12 
0530-330 00
Mån-fre 7-18, lör 9-14

Ryobi  
Borrskruvdragare
R18DD3-120S 

1x2,0Ah. Batteriladdare och 
förvaringsväska medföljer.  
Rek ca pris 1499:-
Erbjudandet gäller t.o.m 31/8.

895:-

På massor av sommarkläder och skor

Sommar-REA

30-70%
Start torsdag 25/7

Sommarlov och livsglädje utstrålar dessa barn som deltog i en friidrottsskola i Åsensbruk tidigare i sommar. Från vänster: Wilhelm Andersson, Lovisa Mesa Moreno, Sandra Ericsson, Anton Machin Karlsson och Anton 
Björk. Foto: Susanne Emanuelsson.

Vi stänger kontoret fr.o.m. 10 juli
och önskar alla en härlig sommar
  Välkomna åter torsdag 8 augusti
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VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellerud
E-post: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

24 juli- 31 juli 2019
6:e söndagen efter Trefaldighet
”Efterföljelse”

Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 28/7 9.30  Mässa i Erikstads kyrka, Martin Edström.

HOLMS FÖRSAMLING  
Tor 25/7 10.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé kom in, 
  Martin Edström.
Sön 28/7 17.00 Kyrkkaffe i Kyrkans Hus.
Sön 28/7 18.00 Musik i sommarkväll i Kyrkans Hus, 
  musikmedverkan: Adam, Gabriel och 
  Larsgöran. Andakt: Ingvar Lisius.
Tis 30/7 11.30 Andakt på Fagerlid, Martin Edström.
Tis 30/7 14.15 Andakt på Berg, Martin Edström

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 25/7 16.00 Andakt på Skållerudshemmet, Lars-Åke 
  Petersson.
Sön 28/7 11.00 Högmässa i Skålleruds kyrka, Martin Edström.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 24/7 12.15 Andakt på Karolinen, Lars-Åke Petersson.
 Sön 28/7 15.00 Friluftsgudstjänst i Solgläntans magiska 
  trädgård hos Gun-Britt Gustafson i Backa,  
  Dals Rostock, Martin Edström. Tag med 
  kaffekorg och något att sitta på.

STOR SOMMARAUKTION
Stor auktion med över 700 föremål!

Sönd 28/7 2019 kl 11, visning fr. kl 10
OBS Plats! Kulturhuset Långeds Folkets Hus

           Tallmovägen 39, Dals Långed
Säljes bl.a. cyklar, verktyg, soffgrupper, redskap, stolar, bord, 
radioapparater, mattor, verktyg, konst, antika föremål, glas, 
hyllor, domkraft, leksaker, lampor, keramik, tavlor, porslin,  
kökssoffor, kuriosa & mycket, mycket mer. Föremål för alla!

Endast kontant betalning (sedlar & mynt) • Servering

Allsång
i Dalbergså

Söndag 28/7 kl. 17.00

lätt & lagom 
med Pålägg
Välkomna!

UPPERUD 9:9

www.upperud.se

Fredagspub18-23  Mat 18-21  Musik 20  Fri entré

26/7   INGEN FREDAGSPUB PGA BRÖLLOP
2/8   OBLOMOV
9/8   DANDELION FIELDS

Frändefors kyrka
Söndag 28 juli kl. 18.00

Musikgudstjänst
Skärvor ur ett kvinnohjärta 

Anna Forsebo, sång och  
Lisa Fröberg, flygel 

Ralph Liljegren
Välkomna!

MELLERUD
Lördag 3 augusti  kl. 9.00-16.00

En marknad i gammaldagsstil med anor från 1800-talet

Turer med häst & vagn • Fotoutställning • Tegelslagning  
Ansiktsmålning för barn • Hantverkare säljer sina alster 

Välkomna till en ”nygammal” marknad på trivsamma Sunnamon
(på väg mot SUNNANÅ BÅTHAMN och VITA SANNAR)

STOR PARKERING 
Mellerud-Holm-Järns Hembygdsförening

FRÅN SCENEN
10.00 VÄLKOMSTHÄLSNING av Evert Magnusson

10.30 BRÅLANDA DRAGSPELSKLUBB  
11.20 SPELMÄN OCH DANSARE PÅ DAL
12.00 ALLSÅNG i regi av Svenska kyrkan
13.30 BRÅLANDA DRAGSPELSKLUBB  

Idrottshuset, Mellerud

Välkommen 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdagar
 kl 19.00

MELLERUDS IF

BINGO
DRIVE IN

Spelar för ca 50.000:-

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 18/5  kl 20.00-23.30

HILLTONS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 1/6  kl 20.00-23.30

SVANTES
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 15/6  kl 20.00-23.30

HASSE-PETERS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Midsommarafton 21/6  kl 20.00-23.30

CEDRIX
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 13/7  kl 20.00-23.30

HILLTONS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 10/8  kl 20.00-23.30

SVANTES
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

 LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 17/8  kl 20.00-23.30

CHARLIES
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 24/8 kl 20.00-23.30

HILLTONS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

Vi tackar vår fina publik för i sommar.

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 27/7  kl 20.00-23.30

PEOS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

Kanelbullar
6-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 2 juli

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-

Torget, Mellerud • Tisdag 30 juli

20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Säterbullar
5-pack

Butterkaka
Torget, Mellerud • Tisdag 27 augusti

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-
Torget, Mellerud • Tisdag 10 september

Vaniljbullar
5-pack

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-

Mästarkrans
Torget, Mellerud • Tisdag 24 september

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-

Torget, Mellerud • Tisdag 16 juli

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-
Jordgubbslängd

Torget, Mellerud • Tisdag 13 augusti

20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Pistagebullar
5-pack

15-åriga Linnéa 
får stipendium

Linnea Axelsson är väldigt glad 
att erhålla stipendiet i den hårda 
konkurrensen. Foto: Victor Estby, 
Bokdagar i Dalsland.

ÅMÅL 
15-åriga Linnea Axelsson 
från Åmål är den första 
mottagaren av Dalslands 
Sparbanks Skrivarstipen-
dium för unga. 
Stipendiet, som delas ut för 
första gången, består av  
5 000 kronor och ett diplom. 
Hon mottar stipendiet vid 
invigningen av årets Bokda-
gar i Dalsland, fredagen den 
26 juli.

Juryn har fått in bidrag från 
22 unga skribenter 15-25 år 
gamla med dalslandskopp-
ling och vinnande stipendiat 
blev alltså 15-åriga Linnea 
Axelsson från Åmål med den 
insända novelletten ”Baby 
Mine”. Juryns motivering:

”Aldrig är väl det okända 
så nära som i mötet med dö-
den. Från jordfästningen av 
en närstående till skogens 
suggestiva mystik leds vi, 
liksom huvudpersonen, in i 
det okända. Linnea briljerar 
i gestaltningen av en ung 
flicka som möter sina mar-
drömmar i en historia som är 
tät, krypande och har en 
oväntad twist på slutet. Man 
kan inte sluta läsa och när 
vändningen kommer så står 

håret på armarna rakt upp av 
spänning.”

Jury har varit: Anita K 
Alexanderson, Peter Berg-
ting, Elisabeth Boquist, Gu-
nilla Gustafsson och Pia 
Hagmar.

Pia Hagmar och Peter 
Bergting delar tillsammans 
med Dalslands Sparbanks 
representant Stefan Fritz ut 
stipendiet vid invigningen av 
årets Bokdagar i Kulturma-
gasinet i Åmål fredag den 26 
juli.

Tveta Trion i 
Bolstad Prästgård

På onsdag kväll den 31 juli 
blir det allsång i trädgården 
på Bolstad Prästgård med 
Tveta Trion från Säffle.
 Gruppen består av kapell-
mästaren Henrik Olsson på 
gitarr, Pelle på gitarr samt 
Svante på bas. Alla tre är 
dessutom sångare. De har 
spelat och sjungit tillsam-

mans sedan 1990-talet. Re-
pertoaren är delvis ny och 
består huvudsakligen av co-
vers på klassiska visor samt 
rock- och blueslåtar. Tveta 
Trions framträdanden är 
mycket uppskattade runt om 
i bygderna i Värmland och 
Dalsland.

Onsdag 31 juli leder Tveta Trion allsång i trädgården vid Bolstad Prästgård.

Bolstad
Prästgård

Onsdag 31 juli kl 19
Allsång i trädgården 

med Tveta-Trion
Medtag stol. Parkera 

vid kyrkan. 
Entré m. kaffe: 100 kr.  

Loppis från 18. 
Arr: Bolstads Prästgårds Vänner i 

samarb. m. SV Väst. 
Gunnars Museum öppet 18 – 19 

Entré 20 kr.
FISKBILEN

Torget, Mellerud

Tisdag kl. 11-18 • Fredag kl. 10-18

Fiskbilen på torget hela sommaren! 
Kanonpriser på fisk och skaldjur!

www.mellerudsnyheter.se
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DALSLANDS  KULTURAUKTION
H

www.kulturauktion.se

Kändisauktion, kultur, auktion & 400 besökare
For Medecins Sans Frontieres

Fri entré och servering        Alla hälsas välkomna!

kl 11.00
Auktion

VD  
Stefan Åbom

kl 10.00, 12.00
Invigare & auktion

Kommunalråd
Stig Bertilsson

kl 13.00
Auktion

Riksdagsledamot
Elin Segerlind

kl 10.00
Konferencier  
& auktionist 

Jonny Andersson

kl 10.00
Bengtsfors  
Musikkår

kl 12.30, 14.30
Creedence 

Andreas Bryntesson

Kl 10  Invigning Bengtsfors kommuns kulturvecka & Dalslands KulturAuktion
 Konferencier: Jonny Andersson - projektled. & skapare av eventet
Kl 10-11 Bengtsfors Musikkår gör en musikalisk vandring i musikhistorien
Kl 10-11 Visning av auktionsmaterialet
Kl 11 Auktionen startar

Kändisar auktioneras ut tillsammas med en flera rätters middag och nya 
föremål från företag, där hela behållningen går till Läkare utan Gränser.  
Det blir även en stor ”vanlig auktion” med över 700 intressanta föremål!

H

H

HH
HH
HH
HH

HH

Kulturhuset Långeds Folkets Hus
– En Mötesplats i 112 år –

Söndag 28 juli 2019

REXCELL

0521 - 69535

Österlen med Kivik 4 dagar 20/8..............................3.390:-
Finlands vackraste vägar 7 dagar 13/8.....................8.490:-
Bergensbanan m Sognefjord 4 d 29/7...............4.990:-
Kielkryss 3 d 23/8, 3/9, 6/9, 13/9, 17/9  osv.webbpris...fr. 990:-

17/9 avgång från Mellerud, Brålanda & Frändefors
Berlin 4 d 11/7, 1/8 (ölfestivalen), 19/9, 10/10, 28/11.....3.290:-
Kirchberg Tyrolen 8d 31/8 all inclusive!..........7.990:-
Skottland runt via Kiel 11d 24/8........................15.990:-
På vackra vägar i Alperna & Berninia Express 7/9..8.990:-
Alsace rundresa med många provningar 15/9....8.990:- 
Rhen & Mosel “Tyska vindalarna” 7d 8/9.................7.990:-
Polen runt Warszawa & Krakow 8d  15/10............ 6.990:-
Gardasjön med Venedig  3/10............................ 11.490:-
Oktoberfest i Bremen  17/10, 24/10, 31/10............. fr. 3.490:-
Stockholm 3 d 26/7, 23/8, 6/9, 20/9, 27/9 osv.....2.090:-
Vi har teaterbiljetter till bla  Mamma Mia,  Så som i himmelen mm
Kryss till Riga / Tallinn eller Helsingfors 3 d 
26/7, 23/8, 6/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10 osv...fr.1.490:-

Massor av andra resor på vår hemsida!

Årets roligaste tävling på lördag

15-årige Edvin Almqvist är junior-
världsmästare i frisbeegolf.

SUNNANÅ 
På lördag 27 juli  anord-
nas jippotävlingen ”Årets 
roligaste tävling” på Mel-
leruds golfklubb. Fyra 
idrottsmän med var sina 
specialiteter möts på golf-
banan i en spännande täv-
ling där de spelar med sina 
respektive ”redskap”.
Deltagarna är följande:

Fotboll: Andreas Johans-
son, Melleruds IF, Degerfors, 

AIK, Ålborg, Odense, Djur-
gården.

Golf: Urban Svensson 
Callh, Melleruds bästa golf-
spelare

Frisbeegolf: Edvin Alm-
qvist, juniorvärldsmästare i 
frisbeegolf.

Bandy: Joakim Hedqvist, 
svensk mästare och världs-
mästare i bandy.

Samtliga spelar med sina 
respektive ”redskap” i en 
scratchtävling över sex hål. 

De tävlande spelar tre styck-
en hål (1, 17 och 18) två 
gånger. 

Ett mål, modell mindre, 
används för fotboll och ban-
dy, frisbee har en egen korg.

Edvin Almqvists lillasys-
ter, 13-åriga Vanja, kommer 
att visa upp ett drillprogram 
med diverse imponerande 
trix. Detta sker i samband 
med prisutdelningen. Upp-
visningen sker på första tee. 

Det blir även bakluckelop-

pis, utställare och familjeak-
tiviteter på området. 

De 300 första besökarna 
får en värdecheck till COOP:s 
invigning i slutet av oktober. 
Dessutom lottas det ut ett 
presentkort på 1 000 kronor 
till COOP.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Vi presenterar Edvin och Joakim
Läs om de andra två i förra veckans tidning

Edvin Almqvist – frisbeegolf

Joakim Hedqvist – bandy

Edvin Almqvist är med 
sina 15 år den yngste av 
de fyra av deltagarna i 
Årets roligaste tävling på 
Sunnanå och golfklubben. 
Han har spelat frisbee se-
dan han var sex år gammal 
och tävlar för Linköpings 
discgolf. 
Edvin kom i kontakt med 
sporten i och med att hans 
pappa spelat av och till under 
hans uppväxt och han bör-
jade tävla seriöst när han var 
elva. Han har, trots sin unga 
ålder, en imponerande 
mängd fina resultat i bagaget.

Utöver att Edvin är junior-
världsmästare i frisbeegolf, 

finns här såväl SM-guld som 
SM-silver i herrklass plus 
hela 16 JSM-guld. Han har 
också två europarekord i kast 
på tävling. 

På frågan om han har nå-
gon koppling till Mellerud 
får vi veta att hans mamma 
är uppväxt på orten och att 
mormor och morfar bor här. 
Om ”årets roligaste tävling” 
säger han;

 – Jag tycker att det ska bli 
väldigt kul att se en makt-
kamp mellan några av de 
största sporterna i Sverige 
och hoppas såklart jag kan 
sätta discgolfen på kartan.

Ing-Marie Norrman

Vanja Almqvist ger en drillupp-
visning med olika svåra trix.  
Foto: Privat.

Hedqvist, både svensk 
mästare och världsmäs-
tare i bandy. 
Joakim spelar för IFK Vä-
nersborg och gör nu, med 
sina 42 år på nacken, sin 
sista säsong som elitbandy-
spelare. Moderklubben är 
Brobergs IF, där han startade 
sin bana i början på 90-talet. 
Han har hunnit med fyra SM-
guld och ett VM-guld, vunnit 
skytteligan samt spelat för 
ryska Zorkij. Det första SM-
guldet med Edsbyn 2005 
rankar han som det bästa 
minnet i karriären, tillsam-
mans med VM-guldet 2009.

Han säger att han inte har 

någon koppling till Melle-
rud, förutom att ägaren till 
Melleruds Golffastigheter 
AB även är väl känd inom 
IFK Vänersborg. 

Joakim Hedqvist är känd 
för sina hårda skott, något av 
Sveriges vassaste. Kommer 
han att ha nytta av det i årets 
roligaste tävling? 

– Jag har inte full koll på 
hur tävlingen går till, men det 
är klart att handlar det om 
långskott, så är det ju en för-
del, säger Joakim som också 
avslöjar att även han spelar 
golf. 

Ing-Marie Norrman
Bandyspelaren Joakim Hedqvist. 
Foto: Patrik Karlsson, Vänersborg.

”Musik i  
Sommarkväll”

Söndag 28 juli anordnas 
”Musik i Sommarkväll” i 
Kyrkans Hus, Mellerud.
Medverkar gör Lars-Göran 
Dahl, lärare i musikalisk in-
studering på Musikhögsko-
lan i Göteborg bland annat på 
operalinjen. 

Han har med sig sina söner 
Gabriel och Adam. Gabriel 
går sista året på en musiker-
utbildning i Stockholm, med 
inriktning jazz, improvisa-
tion och klassiskt. Adam ska 

börja sista året på Musikhög-
skolan i Västerås, inriktning 
klassisk musik. 

Deras sommarvistelse är 
belägen vid Korshamnen. 
Ingegerd, Gabriels och 
Adams mamma, har kopp-
ling till bygden då hennes far 
Anders Andersson var en av 
de 17 prästerna födda i Sun-
dals Ryr.

KulturAuktion i Dals Långed

Jonny Andersson, konferencier och initiativtagare till auktionen tillsam-
mans med Stefan Åbom, en av dem som ska auktioneras ut till förmån 
för Läkare utan Gränser. Foto: Privat.

För fjärde året genomförs 
välgörenhetsevenemang-
et Dalslands KulturAuk-
tion söndag 28 juli i Lång-
eds Folkets hus – i år med 
temat ”For Medicins sans 
Frontiers”. 

Samtidigt sker invigningen 
av Bengtsfors kommuns 
fjärde kulturvecka. Kom-
munstyrelsens ordförande 
Stig Bertilsson håller invig-
ningstal och Jonny Anders-
son är konferencier.

Bengtsfors Musikkår med-

verkar och gör en musikalisk 
vandring i musikhistorien.

Därefter startar Dalslands 
KulturAuktion där kändisar 
och nya föremål från företag 
auktioneras ut. Hela behåll-
ningen går till välgörenhet, i 
år till Läkare utan gränser. En 
traditionell auktion med 
drygt 700 föremål kommer 
också att hållas. I övrigt 
bjuds det på olika kulturin-
slag och överraskningar.

Kändisar som kommer att 
auktioneras ut till förmån för 
Läkare utan Gränser är bland 
annat Stefan Åbom från Mel-
lerud, vd för Rexcell/Duni i 
Skåpafors och Bengtsfors 
kommuns kommunalråd 
Stig Bertilsson. 

Den siste deltagaren som 
vi presenterar i Årets ro-
ligaste tävling är Joakim 
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Senior

MATSEDEL
Vecka 31 

Måndag 29/7: Matjessill med färsk potatis, ägghalva, gräddfil och 
gräslök.
Dessert: Konserverade päron. 

Tisdag 30/7: Köttfärs i ugn, kokt potatis, skivade morötter och 
lingonsylt.
Dessert: Fruktsoppa.

Onsdag 31/7: Fläskköttgryta med lingon, kokt potatis och  
broccoli. 
Dessert: Blandad fruktkräm.

Torsdag 1/8: Ängamatssoppa. 
Dessert: Pannkakor med sylt.

Fredag 2/8: Skivad kassler med potatisgratäng och  
bukettgrönsaker.
Dessert: Nyponsoppa.

Lördag 3/8: Schnitzel med kokt potatis, bearnaisesås och gröna 
ärtor.
Dessert: Körsbärskräm.

Söndag 4/8: Fiskgratäng med skaldjurssås, kokt potatis och  
sommarblandning.
Dessert: Vaniljglassbägare.

Hemtjänstens alternativ v. 31 
Mån- sön: Stekt falukorv med potatismos och grönsaker. 

Onsdag 24 juli fyller vår 
goding Willie Flodin 4 år.

Grattiskramar från pappa, 
Junie, farmor, farfar, farbror 

och gammo Doris

Hipp Hipp 

HURRA!

PREDIKOTURER
MELLERUD

Smyrna: Lörd 11 Torgsång 
m Glenn Antonsson m.fl. 
Sönd 11 Gemensam gudstj i 
Smyrna m Glenn Antonsson 
m.fl. Kaffe.
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gemensam gudstj. i 
Smyrna. 

BOLSTAD se annons
HOLM se annons
SKÅLLERUD se annons
ÖR se annons 
BRÅLANDA

Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Frändefors Equmenia-
kyrka, gudstj. m nattv. Sig-
ward K. Kyrkkaffe.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
på Servicehuset. Anette J 
Carlson. Sönd 10 Gudstj. 
m nattv. Anette J Carlson, 
kyrkbil 308 70.
Sundals-Ryr: Lörd 18 
”Musik vid helgsmål” i 
gamla kyrkan. ”Jorden vi 
ärvde”. Sång och musik 
med ”Magenta Trio”, Jonna 
Ydenius m.fl. Andakt Anette 
J Carlson.
Gestad: Sönd 15 Gudstj. 
på Sikhalls magasin. Anette 
J Carlson. Sång och musik 
med ”Smell Roses”, Kata-
rina Nilsson m.fl. Servering. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem 
”Sommar med Ralph och 
Tommy” Ralph Liljegren 
och Tommy Olsson spelar 
och sjunger i sommarens 
anda. Sönd 10 Gudstj. Ralph 
Liljegren. 18 Musikgudstj. 
”Skärvor ur ett kvinnohjär-
ta” Anna Forsebo sång, Lisa 
Fröberg flygel.

Anderberg 
med sin gitarr

Carro Anderberg har du kanske hört tidigare på Upperud 9:9, på Kanaly-
ran som front i Carro Anderberg Band eller kanske här i Håverud tillsam-
mans med hennes vänner Zandra och Emil Ernebro? Denna gång tar hon 
gitarren och kommer själv. Den 28 juli bjuder hon på en akustisk och intim 
sättning där hon blandar eget material med personliga favoritcovers. 
Singer/songwriter, Country. 

MUSIK I DALSLAND CENTER

Alban & Josué  – polska på pan
Magin och lekfullheten i 
Albans och Josués sam-
spel grundar sig på en 
djup vänskap och att de-
ras respektive instrument 
kompletterar varandra på 
ett sanslöst bra sätt. 
Det är ett resultat och ett 
möte mellan det svenska och 
det sydamerikanska, mellan 
det beprövade och det out-

forskade. Nu har dessa herrar 
varit ett musikalisk par i 25 
år, vilket är mycket väl värt 
att fira med en liten spelning 
i Håverud, tisdag 30 juli.

Välkommen till en oför-
glömlig föreställning. Musi-
ken av Alban Faust och Josué 
Trelles som växte fram av ett 
inre behov och lust, framkal-
lar våra innersta känslor.

Josué Trelles och Alban Faust underhåller på Dalsland Center den 30 juli.

De mixar låtar
Låtmixarna är en kvintett 
gamla dansbandsmusiker 
som slutat spela till dans, 
men inte slutat att spela. 
De kommer till Dalsland 
Center den 1 augusti.
– Vi träffas inte regelbundet 
men när tiden medger och 
lirar låtar från den gamla 
goda tiden. Med det menas 
att låtar från 20- till 60-talet 
är en repertoar som passar 
oss. Vid det här framträdan-

det tänker vi blanda från 
3-takt till 4-takt. Det vill säga 
från vals till foxtrot och allt 
där emellan. Därav namnet 
”Låtmixarna”. Vår sättning 
är Hardy Wikström, drag-
spel, Stig Jarlhed, saxofon/
klarinett, Hans Nordström,  
gitarr, Bertil Sandberg, bas 
och Anders Ljungqvist trum-
mor.

Låtmixarna

Wienerbröderna som smälter hjärtan

Wienerbröderna med Pe-
ter Tornborg & Björn Ha-
german gästar Dalsland 
Center den 27 juli.
Professor Stilleben, gatumu-
sikant, taskspelare och 
kvacksalvare, återförenas 
händelsevis med sin för-
svunne autistiske broder,  
Tennsoldaten Helmut.

En smygpremiär på en 
musikalisk föreställning full 
med upptåg och tokigheter.
Wienermusik som smälter 
stålhjärtan, knäppa kupletter, 
någon operaaria samt all-
sång.

Efter föreställningen kan 
hugad publik svänga sina 
lurviga till Wienerbrödernas 
Bompaorkester.

Föreställningen tar inklu-
sive dans cirka en timme. En 
oförglömlig föreställning 
utlovas.

Wienerbröderna utlovar en oförglömlig föreställning den 27 juli på Dalsland Center.
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Melodikrysset v.30 - 27 juli

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................
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Melodikrysset v. 30 – 27 juli
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Melleruds golfklubb
– Vi bygger för framtiden –

Årets roligaste tävling
Golf • Frisbeegolf • Fotboll • Bandy

Urban Svensson Callh - Golf
Edvin Almqvist - Frisbeegolf
Andreas Johansson - Fotboll 
Joakim Hedqvist - Bandy

lördag 27 juli

Välkommen till 
nya Coop Mellerud

Vi öppnar torsdag 24 oktober i 
Melleruds Handel 

En butik fylld med 2000 kvadrat 
matglädje och inspiration!

9.00 SPF mästerskap 9 hål
12.00 Bakluckeloppis
14.00 Årets roligaste tävling 
 spelas på hål 1, 17, 18 x 2 varv

• Bakluckeloppis 200:-/plats (30 första gratis) 

• Fotbollsgolf 

• Godispåsar till alla barn 

• Utställningar

Vid otjänligt väder ställs tävlingen kl 14.00 in

SUNNANÅ 
Restaurang

Vår berömda helgbuffé till extra 
bra pris 100:- inkl. kaffe och dessert

•Öppet hela året 
•Buffé alla dagar
•Á la carteservering, catering 
•Tårtor och smörgåstårtor för beställning
•Små eller stora kalas!  
•Välkomna för bokningar 

0530-135 70

Erbjudandet gäller lördag 27 juli
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Öppet alla dagar 7-22

Revbensspjäll
Ursprung Sverige. Ca 1000 g. Tjocka. 
Knäckta. Jfr pris 39:90/kg

Såser, Majonnäs
Eriks, 170-230 ml. Jfr pris 
65:22-88:24/liter.

Grillskivor 
ICA. Ursprung Sverige. Ca 800 g. Marinerade. 
Av picnicbog.  Jfr pris 39:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Priserna gäller v. 30 t o m 28/7 -19
Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Hushållsost
ICA. 1,1-2,2 kg. Jfr pris 49:00/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

3990
/kg

49:-
/kg

Marinader, Rubs
Santa Maria. 22-75 g.  
Jfr pris 66:67-227:27/kg.

Kaffe
Löfbergs. 450 g. Brygg, Kok, Press. Gäller 
ej Next Generation Coffee eller Eko. Jfr 
pris 48:15/kg. Max 1 köp/hushåll.

Mjukost i tub Kavli. 250-275 g. Gäller ej 
laktosfri. Jfr pris 105:45-116:00/kg.

Sötmeloner
ICA. Spanien. Klass 1. Gäller hel melon. Piel de 
Sapo, Galia, Cantaloupe och Honungsmelon.  
Jfr pris 10:00/kg.

Var medmbraå

3990
/kg

65:-
3 för

KORT 
PRIS

30:-
superklipp

Minst 25% rabatt!

2 
för

10:-
2 för

KORT 
PRIS

10:-
/kg

29:-
/st

Melleruds Fotoklubb 50-årsjubilerar

Roland Johansson, Melleruds FK visar tre fantastiska fågelbilder i Sunnanå hamnmagasin. I mitten syns en lappuggla i närbild. Bakom Roland 
skymtar fotografen Bo Granlund.

Melleruds Fotoklubb firar 
50 år 2019. Två utställ-
ningar är inplanerade i 
sommar; en i Sunnanå 
hamnmagasin och en i Ka-
landersalen på Dalsland 
Center.
Utställningen i hamnmagasi-
net pågår 19 juni till 1 sep-
tember, medan utställningen 
i Kalandersalen pågår perio-
den 1 augusti till 30 septem-
ber.

Deltagande fotografer är 
Nils-Gunnar Olsson, Benny 
Karlsson, Tanja Mueller, 
Susanne Emanuelsson, Hå-
kan Kristiansson, Daniel 
Lahn, Johanna Linder, Göran 
Ek (endast Kalandersalen), 
Bertil Larsson, Roland Jo-
hansson, Bo Granlund, Rolf 
Linder, Emma Franzén (en-
dast Kalandersalen), Johnny 
Stücken och Andreas Pers-
son (endast hamnmagasinet).

Grundades 1969
Klubben grundades 1969 av 
några av den tidens mest 
aktiva amatörfotografer i 
Mellerud, bland annat Olle 
Brännfeldt och Bertil An-
dersson samt några av klub-
bens nuvarande aktiva foto-
grafer Rolf Linder och 
Nils-Gunnar Olsson.

Klubben har stadigt haft ett 
30-tal medlemmar, de allra 
flesta som aktiva fotografer 
och trogna medverkande på 

de gemensamma fotoutflyk-
terna och månatliga klubb-
träffarna i IOGT-NTO:s lo-
kal.

Några gånger per år görs 
gemensamma fotoresor. De 
senaste åren har klubben 
besökt ett flertal platser i 
Bohuslän, Värmland, Väs-
tergötland och naturligtvis 
många platser i Dalsland. 
Det handlar då oftast om 
naturfoto, ett motivområde 
som intresserar de flesta 
medlemmarna.

Melleruds FK har en stor 
tävlingsverksamhet och 
många duktiga och fram-
gångsrika fotografer. Inom 
klubben arrangeras årligen 
klubbmästerskapet Årets 
Bild och dessutom har klub-
ben många fotografer som, 
ofta framgångsrikt, ställer 
upp i de lite större tävling-
arna som Västsvenska Foto-
mästerskapen och RIFO.

Rolf Linder, ordförande
Benny Karlsson, sekreterare
Göran Bertholdsson, kassör
Tanja Mueller, ledamot  
och tävlingsansvarig
Susanne Emanuelsson,  
ledamot
Johanna Linder,  
styrelsesuppleant
Nils-Gunnar Olsson, revisor
Christer Mårtensson,  
revisor och webbmaster
Göran Ek, revisorssuppleant

STYRELSEN

Turistorganisationerna 
i Strömstad, Tanum, 
Dalsland och Østfold har 
genom projektet Gränsen 
som attraktion inlett nya 
samarbeten. 
Projektet drivs av Svine-
sundskommittén och Visit 
Østfold och fokuserar på att 
stärka besöksnäringen i 
gränsregionen och skapa 

långsiktiga samarbeten. Nå-
got som har gett resultat. 
Projektet har stärkt samarbe-
tet mellan både företag och 
turistorganisationer och har 
utvecklat nya produkter.

En produkt som länge ef-
terfrågats är en gränsregional 
karta som visar båda sidor av 
gränsen, till skillnad från 
många existerande kartor där 

den andra sidan av gränsen 
är blank. Inför förra somma-
ren togs en gränsregional 
turistkarta fram och under 
vintern och våren har den 
uppdaterats och förbättrats. 
Den gränsregionala turist-
kartan är en översiktskarta 
som visar några av de vikti-
gaste besöksmålen i gränsre-
gionen.

Projektet har på olika sätt 
arbetat med att lyfta upple-
velser i gränsregionen. För-
utom den gränsregionala 
kartan har man skapat kon-
ceptet Turer i grenseland 
som ska inspirera till resa i 
regionen.

Gränsöverskridande turism- 
samarbete skapar nya produkter
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Välkommen in!

Tel: 0530-404 80 • www.blomsvaruhus.se • E45, 3km norr om Mellerud avfart Håverud

Välkommen till oss i sommar!

Följ oss på

Lösviktsgodis

Grillkol / briketter

Herrshorts

590
/hg

Öppet varje dag
Mån - fre 10-19 
Lördag 10-17 
Söndag 11-17

99:-
/st

2990
/st 39:-

Kaffe & 
våffla
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Kerstin Nordström hemma i köket i Västanväga. Hon har i många år haft världen som arbetsfält och ett 
engagemang för människors väl som en röd tråd genom livet. Politiskt aktiv har hon varit sedan barnsben.

Engagerad återvändare med farfar som förebild
Kerstin Nordström har 
sina rötter i Mellerud. I 
Kambol föddes hennes 
farfar C.P Olsson, Melle-
ruds första riksdagspoli-
tiker. Han var hennes fö-
rebild och inspirerade till 
ett livslångt engagemang 
för människors väl.
C.P Olsson var ledamot för 
Socialdemokraterna i Sveri-
ges riksdag från 1921-1956.
Hans fru Maja kom från 
Steneby. De hade sommar-
stuga på en ö utanför Sun-
nanå. Här tillbringade Ker-
stin sina somrar som barn, 
tillsammans med föräldrar 
och syskon. Familjen hade 
en egen stuga på en ö i när-
heten.

– Farfar var min förebild, 
han lärde mig mycket om hur 
människor inte får ha det. 
Han förde stor respekt med 
sig och en stark integritet. 
Han såg också barns behov, 

vilket var ganska ovanligt på 
den tiden, berättar Kerstin.

Hon är född 1940 och till-
bringade en period av sin 
barndom, då hennes lillasys-
ter var sjuk, på riksdagshuset 
tillsammans med farfar.

– Där hade jag hade en 
korg med mina saker på sam-
manbindningsbanan, ett av-
långt rum, en kommunika-
tionsväg mellan de två 
plenisalarna då riksdagen var 
en tvåkammarriksdag, berät-
tar hon.

Hon fick sysselsätta sig 
bäst hon kunde medan farfar 
arbetade.

Bildningen och kärleken
Båda Kerstins föräldrar arbe-
tade mycket. Pappan, Emes 
Olsson, var journalist med 
intresse för politik och män-
niskors väl och ve. Bland 
annat var han aktiv inom 
Röda Korsets katastrofhjälp 

PORTRÄTTET

Kerstin på trappan till banvaktarstugan i Holm där hennes farfar bodde 
och var banvaktare.

Kerstin känner stark kärlek till Vietnam där hon samarbetat med landets Synskadades Riksförbund i många 
år. Vänskapsband har knutits, här till vänster Mr Nam, en mångårig vän som även varit på besök i Västanväga.

Karl Axel fick sedan jobb 
på LO:s folkhögskola och 
kursgård  Runöskolan i 
Åkersberga och familjen 
flyttade dit och bodde på 
skolan. 

Under denna tid ville man 
att det skulle startas studie-
cirklar på slutna fångvårds-
anstalter. Kerstin blev pro-
jektledare på ABF, med 
yngsta dottern med i babylift 
på anstalten Österåker. Hon 
skrev också studiematerial 
för ABF, satt med i barna-
vårdsnämnden i Österåker 
och fortsatte arbetet med 
Unga Örnar.

– 1973 kom militärkuppen 
i Chile. En av lärarna på 
Runöskolan hade jobbat i 
Chile för Salvador Allende. 
Till Åkersberga kom många 
flyktingar, det präglade livet 
mycket för de politiskt aktiva 
i Åkersberga, säger hon.

Uppdrag och forskning
1974 vidtog arbete för Unga 
Örnars riksförbund med an-
svar för utvecklingsarbetet. 
Det jobbade Kerstin med 
fram till 1981. Hon var också 
ledamot i Stockholms läns 
landsting.

LO initierade ett forsk-
ningsprojekt om barns upp-
växtvillkor utifrån föräldrar-
nas arbetsvillkor. Kerstin 
fick leda projektet och var 
bland annat i Uddevalla och 
intervjuade barn och föräld-
rar efter att varvet lades ner.

 Ett uppehåll i arbetet blev 
det i ett år, 1986, då Kerstin 
drabbades av stroke. Slutrap-
porten från forskningsarbe-
tet blev klar 1989. Den fick 
stort genomslag och forsk-
ningen presenterades även i  
övriga Europa.

Synskadades Riksförbund
Genom Bengt Lindqvist, bi-
trädande socialdemokratisk 
socialminister 1985-1991 
samt ordförande i Synskada-

des Riksförbund fick Kerstin 
uppdraget att leda föränd-
ringsarbetet i förbundet.

– Det var inte enkelt och 
inte så populärt att jag var 
seende, minns hon.

Synskadades riksförbund 
var aktivt internationellt, 
med kontakt till flera bi-
ståndsorgan. 

En intressant och angelä-
gen värld öppnade sig och för 
Kerstin har det sedan dess 
blivit många år i handikapp-
rörelsens tjänst. Väldigt 
spännande och lärorika år 
säger säger hon med efter-
tryck.

– Man går två steg framåt 
och ett steg bakåt internatio-
nellt och frågan är hur vi idag 
driver detta med arbetsmark-
nad och utbildning för funk-
tionshindrade  i Sverige. Hur 
är det med genomslaget för 
FN:s konvention om funk-
tionshindrades rättigheter? 
undrar Kerstin.

Förälskad i Vietnam
Kerstin berättar att Synska-
dades Riksförbund i Vietnam 
dominerades av gamla krigs-
hjältar. Hon blev bjuden dit 
1990 för att se vad förbundet 
i Sverige skulle kunna stötta 
med. Det man ville veta var 
hur de skulle kunna öka kun-
skaperna hos sina medlem-
mar.

Efter två års förhandlingar 
kom hjälpen att omfatta både 
Syd- och Nordvietnam och 
bestod bland annat i att 
punktskriftspapper kunde 
börja tillverkas genom en ny 
maskin från Sverige och att 
svenska företag som etable-
rat sig i Vietnam anställde 
även funktionshindrade. 

– Det var roligt att jobba i 
Vietnam. Vi är lika, bland 
annat i att vi håller överens-
kommelser, säger Kerstin 
och berättar att en delegation 
från Vietnam firat midsom-
mar hemma hos henne i 

Västanväga och hur hon in-
troducerade potatis för dessa 
blinda gäster.

Hon säger att hon har en 
förälskelse i Vietnam. 

– Det är ingen demokrati, 
men där finns en kraft, en 
överlevnadskraft, enpartistat 
till trots. Barnen utbildades 
under brinnande krig, det 
vittnar om långsiktighet. Där 
vet man att kunskap betyder 
överlevnad, säger Kerstin. 

Besöken i Vietnam har 
blivit många genom åren och 
arbetet för de synskadade har 
belönats både med medalj, 
starka vänskapsband och fina 
minnen av människor hon 
mött.

– Min favoritgeneral förlo-
rade ögonen mot fransmän-
nen och hörseln mot ameri-
kanerna. Han hade 
bomullstussar i ögonhålorna, 
ville inte ha emaljögon. Han 
fick en hörapparat och jag 
skickade honom batterier 
hela hans resterande liv, be-
rättar Kerstin med ett leende.

Människors styrka
Sydafrika är också ett land 
Kerstin besökt flera gånger.

 Nelson Mandela engage-
rade sig som bekant starkt för 
människors likvärdighet och 
de träffades vid flera tillfäl-
len. Kerstin minns honom 
som en man med en unik 
utstrålning. 

Andra platser på jorden 
som funnits med på hennes 
arbetskarta är Sri Lanka, 
Rwanda och Centralamerika.

– Vad som gjorde starkt 
intryck på mig var orkanen 
Mitchs härjningar i Nicara-
gua. Jag reste runt på lands-
bygden. Minor löstes upp ur 
flodbäddarna och trampades 
på av kvinnor och  barn. Ka-
tastrofhjälp kom inte fram, 
framförallt inte till personer 
med funktionshinder. Det 
var fruktansvärt att se. Vi 
människor är inte solidariska 

och redaktör för Svenska 
Järnvägsmannaförbundets 
tidning Signalen. 

Mamma Aina Olsson 
skrev studiematerial till So-
cialdemokratiska kvinnoför-
bundet och Brevskolan. Hon 
blev sedermera kommunal-
råd i Linköping när familjen 
flyttat dit.

1959 började Kerstin på 
Brunnsviks folkhögskola där 
hon studerade filosofi och 
internationell politik. Rektor 
då var filosofen, författaren 
och folkbildaren Alf Ahl-
berg. 1959 var hans sista år 
på skolan. 

– Han betydde oerhört 
mycket för mig, han fick mig 
att börja tänka, säger hon.

På Brunnsvik träffade Ker-
stin sin blivande man Karl-
Axel Nordström.

– Jag bjöd ner honom till 
stugan i Sunnanå och han 
kom med tåget till Melleruds 
station en sommardag för 60 
år sedan, sedan dess har vi 
hängt ihop, säger Kerstin 
med en blick på sin man som 
sitter och läser en bok i rum-
met innanför köket.

De gifte sig snart och flyt-
tade till Västerås, Karl-Axels 
hemort, där Kerstin fick jobb 
som korrekturläsare på Väst-
manlands Folkblad. 

Politiskt aktiv och mamma
När Karl-Axel fick fackligt 
jobb i Stockholm flyttade 
familjen till Västerhaninge. I 
barnvagnen låg första dot-
tern, det skulle komma två 
till.

– Jag jobbade inte då, men 
var politiskt aktiv, bland an-
nat var jag med och startade 
upp Unga Örnar i Västerha-
ninge. Jag var ju praktiskt 
taget född in i Unga Örnar. 
Jag var ordförande där redan 
när jag var tolv år. Jag minns 
hur jag träffade Tage Erlan-
der, när han en gång besökte 
oss, behandlade han mig som 
en jämlike, det kändes stort, 
minns Kerstin.
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Bertils Bil AB Bilförsäljning

Verkstad

Reservdelar

Hyrbilar

Ed
Jordbrovägen 6 
0534-105 00

Strömstad
Prästängsvägen 8
0526-605 00 

www.bertilsbil.sewww.bertilsbil.se

Emes Olsson med dottern Kerstin på Unga Örnars läger i Roskilde 1946.

C P Olsson, Melleruds första riksdagsledamot och Kerstin Nordströms 
farfar och förebild.

i alla lägen, konstaterar Ker-
stin. 

Rwanda besökte hon strax 
efter folkmordet för 25 år 
sedan. Besöket där beskriver 
hon som en märklig upple-
velse som fick henne att 
fundera över varför männ-
iskor orkar, mitt i helvetet.

Flyttade till Mellerud
Kerstin och Karl-Axel hade 
beslutat att lämna Stockholm 
när de blev äldre. 

När hon var 60 flyttade de 
till Mellerud och Västanvä-
ga, till huset där det en gång 
varit lanthandel. Hemmet är 
fullt av böcker, konst och 
minnen från ett stort engage-
mang för människor världen 
över.

Engagemanget fortsatte 
även här. Kerstin tog sig an 
kommunpolitiken och blev 
ledamot i kommunfullmäk-
tige 2004.  Hon har varit 
ordförande i socialnämnden, 
sedan vice ordförande och nu 
är hon andre vice ordförande 
i denna nämnd. Som ledamot 
i KF slutade hon för fyra år 
sedan.

– Jag var inte inställd på 
kommunal politik, men det 
var en lärorik period. Kom-
munpolitik går ju ut på att 
hitta lösningar, säger Kerstin 
och tillägger;

– Jag tycker om Mellerud, 
tycker om vårt samhälle, 
även om jag just nu är fun-
dersam. Det finns ström-
ningar som gör mig orolig. 
Solidaritet är grundläggande, 
vi behöver varandra. När 
man begränsar vilka som ska 
omfattas är man allvarligt 
ute. Vi måste ta debatt och 
inte huka, det handlar om 
civilkurage, säger Kerstin 
Nordström.

Det är början av maj och 
utanför fönstren spirar vå-
rens första blommor och 
blad. Odlingsjorden ligger 
och väntar vid växthuset. 
Kerstins tomatodling in-
bringar varje år pengar till 
olika projekt. Några exempel 
är ”Vi-Skogen”, ”Toaletter 
utan gränser” och kvinno-
projekt i Palestina. 

Till och med tomaterna gör 
nytta i Västanväga.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Stipendieutdelning på Kalledagen

Årets ungdomsstipendiat, Frida Nord, mottog diplomet av Lars Brink, ordförande i Karl Karlssonsgårdens 
Vänförening. Foto: Privat. Här syns även Maj-Lis Dolk och Ulf Claesson. Foto: Christina Skoogh.

Som traditionen bjuder fi-
rades Kalledagen på mid-
sommardagen  i Anolfsbyn 
Skållerud.  
Kalledagen har firats sedan 
2002 med friluftsgudstjänst 
och kaffeservering på den 
gamla gården med rötter från 
1500-talet. Här levde släk-
terna i många generationer, 
där Karl Karlsson blev den 
sista i raden eftersom han inte 
efterlämnade några arvingar. 
Han levde mellan 1921 – 
1999.

Efter hustrun Birgits bort-
gång donerades gården till 
Karl Karlssongårdens Vän-
förening som förvaltar den i 
Kalles anda.

Kalle var en mångsysslare, 
starkt troende och med ett 
brinnande intresse för djur 
och natur. Han var även foto-
graf och författare tillika 
vandringsman och äventyra-
re. Vänföreningen beslöt att 
hedra hans minne genom att 
fira Kalledagen, som årligen 
infaller  på midsommarda-
gen.

I år var väderleken tjänlig, 
man kunde sitta på tunet un-
der gudstjänsten. Ett 60-tal 
personer medverkade.

I år leddes gudstjänsten av 
Lars-Åke Pettersson och un-
der medverkan av Peter Sö-
derlund med flöjtensamble.

Efter gudstjänsten presen-
terade ordförande Lars Brink 
årets ungdomsstipendiat. 
Förra året togs ett beslut att 
årligen dela ut ett stipendium 
på 3 000 kronor till en gym-
nasiestuderande i Mellerud. 
Det är skolan som utser en 
ungdom som särskilt intres-
serar sig för konst, litteratur 
eller fotografi.

Efter en flöjtfanfar för att 
hylla Frida Nord, årets stipen-
diat, mottog hon diplom, pen-
ningsumma och några böcker 
ur Kalles produktion. Frida 
blir student nästa år, då hon 
blir utbildad undersköterska. 
Hennes ambition är att fort-
sätta sin utbildning inom 
vårdyrket. För övrigt är hon 
nybliven körkortsinnehavare 
och bilägare, gillar djur och 
natur samt friluftsliv. Frida 
gillar att skriva både doku-
mentation för skolarbetet 
men även noveller.

Som avslutning fick vi 
smakprov på en av hennes 
berättelser:” I tusen bitar”, 
Sedan vidtog kaffeservering 
med bullar vilket avnjöts i 
lidret med många återseen-
den och glatt samspråk.

Maj-Lis Dolk

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina  
Svensson Callh

0530-125 40

Kontakta

Järnvägsgatan 10, 464 62 Brålanda
0521-77 88 50 | bolist.se/butiker/bralanda-tra-ab/ | info@bralandatra.se

BRÅLANDA TRÄ AB
BYGGVARUHUS

fasadfärg

OUTDOOR CLASSIC
Outdoor Classic 10 L framhäver ytans trästruktur och ger 
samtidigt täckfärgens jämna yta på gamla och nya träfasa-
der. Vidhäftningsförmågan gör den särskilt lämplig till om-
målning utomhus av tidigare laserat trä. 
Finns i vit, röd och svart. 2,5 L vit 700161671, 10 
L vit 700161670, 10 L röd 700161659, 10 L svart 700161661

PENSELSET
Easy ute penselset med tvåkomponents-
handtag och universalborst i mycket hög 
kvalitet. 70/100 mm. Komplett med hink-
hållare och rörpinne. 700160157

FASADFÄRG
Outdoor Hybrid 10 L En kombinerad grund- och täckfärg av-
sedd för målning utomhus på träfasader. Fasadfärgen håller din 
fasad �n och skyddad i upp till 12 år. Finns i vit, svart och röd 
samt 2,5 L. 2,5 L 700161685, 10 L 700161684, 10 L röd 700161673, 10 L svart 700161675

1 790:- 
Rek. pris 1 990:-

FASADFÄRG
Tinova Exterior 10 L Avsedd för målning på träfasader, betong 
och förzinkade ytor. Ger en hög ythårdhet med bibehållen elasti-
citet vilket resulterar i bra kulör- och glansbeständighet. 10 L 700157013, 
10 L röd 700157655, 10 L svart 700157273

1 390:- 
Rek. pris 1 490:-

TRÄGRUNDFÄRG
Tinova Primer Exterior 10 L Avsedd för ny- och underhålls-
målning av träkonstruktioner utomhus. Övermålningsbar efter 
4 timmar. 700171720

1 590:-

FASADTVÄTT & TRALLTVÄTT
5 L Rena Hems fasadtvätt rengör husets fasad och kan 
användas som underhållstvätt eller före målning på alla 
typer av husfasader. Tralltvätten rengör noggrant ytan 
på ditt trädäck och förlänger 
dess livslängd avsevärt. Fasadtvätt 
700165231, Tralltvätt 700165230

FASADPENSEL
100 mm För målning av fasader och andra 
större ytor. Inkl. aluminiumskaft. 1 st/förp. 
700165285

289:-

990:-
Rek. pris 1 390:-

SPARA 400:-

69:90

 

Rena Hem

Lorem ipsum

Lorem ipsum

IMPREGNERINGSOLJA
Tinova Wood Base Oil 10 L Skyddar mot 
röta och fuktupptagning. Behandlat trä ska 
övermålas. Finns även i 1 L och 2,5 L. 700157109

1 790:-

99:-
 

UNIVERSALSTEGE
Standard 3,46 m En stege med många uppställningsalternativ. Fälls lätt ihop. Tvådelad förzinkad 
iläggsskiva ingår. Stegen tillverkas i aluminium och med kraftiga leder i förzinkad stål. 700168755

1 690:-

HANDLA PÅ BOLIST.SE OCH HÄMTA I BUTIK!

 

1 790:-
Rek.pris1 990:-

1 390:-
Rek.pris1 490:- 1 590:-

289:-

990:-
Rek.pris1 390:-

69:90

1790:-

99:-

1690:-   Beställningvara

Öppettider v. 28-31
Vardagar 7–16, lördagar 9-13
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FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

carina.udd@stefanssons.se
www.stefanssons.se

ÖR – Grösäter 6
En idyll för boende och hästar. 5 rok, varav  
3-4 sovrum. Boa 140 kvm. Tomt 16190 kvm.  
Stall, lösdrift, fina hagar. Gäststuga. 
Överlåtelsebesiktigat.

Pris 975.000:-

KÖPMANNEBRO – Tjärkil 12
Villa med dubbelgarage och inglasat uterum. 6 rok. 
Boa 135 kvm. Tomt 3.500 kvm. CTCpanna (2013), 
kakelugn, braskamin, öppenspis. Visst renoverings-
behov. Utsikt över Ånimmen. Närhet till Vänern.

Pris 895.000:-

Boka visning!

Boka visning!

Boka visning!

MELLERUD – Rostocksgatan 38
Mysig 1½-plansvilla i centrala Mellerud. 4 rok, varav 
3 sovrum. Boa 84 kvm. Tomt 937 kvm. Ljus interiör. 
Nytt badrum samt kök. Luft/luft och braskamin. Stor 
altan. Förråd. 

Pris 825.000:-

DALS ROSTOCK – Blåklintsvägen 9
1½-plansvilla med carport och förråd. 157 kvm. Tomt 
757 kvm. 6 rok varav 4-5 sovrum. Myresjöhus 1979. 
Praktisk med stor flexibiltet och viss renovering. Luft/
luft, direkt el. Nära naturen samt fritids och skola 1-6.

Pris 500.000:-

Boka visning!

Upperud 18 – Gamla bruket
Unik möjlighet att förvärva en Brf Lgh 3 rok. 83 kvm. 
Avskilt privat läge vid Östebosjön. Ljus och välplanerad 
lägenhet med nyrenoverade ytskick, kök i lantlig stil 
och kaklat badrum. Braskamin och luft/luftvärmepump. 
Gärna byte/köp i Mellerud. Avgift: 1.995:- kr/mån 

Pris 1.625.000:- 

Boka visning!

Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI  -13 
Vit, 10.200 mil  169.500 kr 

Audi A4 Sedan 2.0 TDI Pro Line  - 08 
Silver, 18.400 mil  49.500 kr 

Chevrolet Impala Cabriolet 4.6  -59  
Röd, 0 mil  925.000 kr

Fiat MC Louis ZEH3 - 12 
Vit, 6.100 mil  49.500 kr 

Ford Mondeo Combi 2.0 TDCi Auto -14 
Svart, 11.900 mil  129.500 kr

Hyundai i20 5 dörrar 1.2 86 hk  -15 
Vit, 2.300 mil  79.500 kr 

Kia Sportage 2.0 CRDi AWD  -17 
Blå, 10.400 mil  109.500 kr 

Mercedes-Benz Hymer Hymer 640  -98 
Vit, 10.400 mil  244.500 kr 

Nissan Primastar 2.0 dCi -13 
Svart, 9.800 mil 99.500 kr

Peugeot RCZ 1.6 turbo  -10 
Vit, 8.900 mil  109.500 kr

Renault Kangoo Express 15 dCi -16 
Vit, 5.800 mil  119.500 kr

Saab 9-3 SportCombi 1.9 TTiD -12 
Vit, 29.900 mil  49.500 kr

VASSBOTTENS BIL

Öppettider: Vardagar 09:00 - 18:00
Besöksadress: Målaregatan 2, 462 69 FRÄNDEFORS. Telefon: 0521 - 192 22

Skoda Octavia 1.8 TSI 160 hk -10 
Blå, 13.800 mil  69.500 kr

Tikitreiler 750 -16 
 10.000 kr

Toyota Land Cruiser Prado 5-dörrar - 16 
Svart, 9.300 mil  389.500 kr

Volkswagen Golf 5-dörrar 1.2 TSI -16 
Blå, 5.200 mil  147.500 kr

Volvo V50 D2 Momentum 115 hk  -12 
Silver, 14.800 mil  99.500 kr

Volvo V50 D3 Momentum 150 hk -12 
Grå, 13.900 mil  106.500 kr

Volvo V60 D3 Geartronic  -11 
Svart, 10.500 mil  134.500 kr

Volvo V60 D3 Geartronic  -16 
Röd, 8.900 mil  209.500 kr

Volvo V60 T3 Momentum  -12 
Vit, 6.900 mil  139.500 kr

Volvo V70 1.6D DRIVe Momentum -11 
Grå, 9.900 mil  114.500 kr 

Volvo V70 D3 Geartronic 163 hk -12 
Grön, 16.600 mil  124.500 kr 

Volvo V70 D4 AWD  Geartronic  -13 
Vit, 17.300 mil  139.500 kr

Volvo V70 D4 Geartronic Momentum -13 
Svart, 14.300 mil  144.500 kr

PASSA PÅ 
innan första-skörden drar igång 

Utförsäljning av demo- &  
nya lagertraktorer -17 & -18

Eldaregatan 4, www.varmdal.com • Tel. 0530-511 85 
Öppettider: Mån - fre  7.00 - 16.00

John Deere
5075E 5085M 5090R 

5125R 6120M 6130M

6130R 6155M

Först till kvarn 
Omgående leverans

SÅLD

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser 
startar v. 15

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

.se 

DAHL
ANDERSEN BYGG

Tel. 076-390 28 05 
info@dahlandersenbygg.com

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Allt inom måleri, 
även marmorering, ådring 
och motivmålning. Rot o 
F-skatt Fredric Gross  
Tel. 070-4822409

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

076-571 79 08

Trädgårdsmästare
Michaela Sieverthson

Med mina 10 gröna fingrar
konsulterar och planerar jag 

Din trädgård samt håller 
trädgårdskurser 
070-566 18 37

Pensionärsdag
Onsdagar

Normaltvätt inne & ute 
ord. pris 299:- 149:-

Tel. 076-888 17 53

olesensbygg@gmail.com

Allt inom golv 

och mattor
073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Målning o renovering. Städ o hemhjälp 
Trädgård o gräsklippning m.m .

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

Sensationella resultat från 
arkeologisk utgrävning i Dalsland

EDSLESKOG 
Arkeologer från Lödöse 
museum tillbringade sista 
veckan i maj i Dalsland för 
att lösa ett av platsens 
allra största historiska 
mysterium, ruinerna av 
Edsleskogs gamla kyrka. 
Och resultaten från ut-
grävningarna är inget an-
nat än sensationella.
Efter en fantastisk vecka i 
Edsleskog i Dalsland är ar-
keologerna åter tillbaka på 
museet i Lödöse, berikade 
med ny kunskap om medelti-
dens kyrkliga värld. Ute i de 
dalsländska skogarna har den 
kanske äldsta tegelkyrkan i 
det medeltida Sverige funnits, 
och det är en mycket praktfull 
kyrka därtill.

– Tack vare den arkeolo-
giska undersökningen har vi 
kunnat belägga att tegelkyr-
kan i Edsleskog byggdes åt-
minstone under tidigt 1200-
tal, om inte ännu tidigare! Vi 
har hittat flera mynt som vi har 
daterat till 1200-talets början. 
Även murverket talar om för 
oss att det kan röra sig om 
riktigt tidiga dateringar då 
teglet har väldigt stora dimen-
sioner som brukar förknippas 
med tidig tegelslagning, säger 
Anton Lazarides, fältarbetsle-
dare vid undersökningen.

Analys och nya upptäckter
Nu väntar flera naturveten-
skapliga dateringsmetoder på 
bland annat tegel, träkol och 
brända ben för att säkerställa 
resultaten. Förutom de tidiga 
dateringarna kunde även kyr-
kans byggnadsstruktur stude-
ras. Kyrkan har haft en absid 
i slutet av koret, vilket tidi-
gare inte var känt.

Absiden av kyrkan i Edslekog. En absid är ofta en halvrund avslutning på 
koret där altarrummet finns.

År 1947 gjordes nämligen 
en arkeologisk utgrävning där 
ett antal provgropar grävdes 
på platsen, på så vis kunde 
kyrkans generella utbredning 
skönjas, cirka 48 meter lång 
uppmätte den, alltså nästan 
lika lång som Riddarholms-
kyrkan i Stockholm var under 
medeltiden, drygt 50 meter, 
och något längre än Mariakyr-
kan i Sigtuna, knappt 48 me-
ter. Kyrkan hade även stora 
korsarmar på varje långsida.

– Att kyrkan hade korsar-
mar visste vi redan innan vi 
började gräva, men vi hade 
ingen aning om att dessa till-
kom först något senare än 
själva långskeppet. Vi märkte 
bland annat att murverket i 
korsarmarna var annorlunda 
från murverket i långskeppet, 
där tegelstenarna var mycket 
större och annat murbruk 
hade använts, säger Anton 
Lazarides.

Vid utgrävningen fann ar-
keologerna också ett stort 
antal mynt, vissa daterade till 
tidigt 1200-tal, fragment av 
ett pilgrimsmärke och ett rö-
kelsekar.

Sensationella resultat
Det var i de senare tillkomna 
korsarmarna som flera fynd 
från 1200-talets början gjor-
des, alltså är det möjligt att de 
äldre delarna av tegelkyrkan 
kan vara ännu tidigare. Oav-
sett om det rör sig om sent 
1100-tal eller tidigt 1200-tal 
så menar arkeologerna att re-
sultatet är sensationellt.

– Tegel var ett mycket ex-
klusivt material vid denna 
tidpunkt. Och en stor nymo-
dighet i Skandinavien. Edsle-
skogs gamla kyrka var san-
nolikt ett av de mäktigaste 

Vi söker butikspersonal
Tjänsten innebär heltid, tillträde omgående. 
Är det något för dig eller någon du känner? 
Tveka inte att höra av dig!

Sten 070-571 83 27, Johan 073-332 03 67 
johan.mea@telia.com 
0530-100 13

LEDIGA PLATSER

byggnadsverken som hade 
skådats i det medeltida Sve-
rige. Att en sådan byggnad 
restes i norra Dalsland visar 
tydligt att det ansågs av 
största vikt att befästa kyrkans 
makt i området. Det är nog 

dags att skriva om historie-
böckerna, säger Christian 
Mühlenbock, museichef vid 
Lödöse museum.
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ALLTJÄNST

S. Larssons Alltjänst AB 
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trådgård, 
beskärning, snöskottning, m.m.
Mob.073-985 27 00.

Rokvist’s trädgårdssservice
Trädbeskärning, trädfällning/
avancerad, gräsmattor, rabatter. 
Rådg, eko odling o trädg. rut, rot 
o F-skatt. Tel 073-627 90 02, 
Michael

Åse’s Möbeltapetseri
Mossen, Grinstad
073-414 89 95
ase.winsvold@gmail.com
FB: Åse’s Möbeltapetseri

MÖBELTAPETSERARE

Wressel’s Glas & Hantverk
Bilglas – Planglas – Plast – Spegel
Gäller det glas hör av er till oss.
Tel: 070-781 52 81

GLASMÄSTERI

Lollo’s Alltjänst
Kurt Hellbergsgata 4, Mellerud
Tel. Lollo 0702-65 47 46

Ankis Hemservice
Flytt- och hemstäd, m.m.
0706-00 34 81

Veris Kooperativ
Hem- och flyttstäd m.m.
Rutavdrag • Kvalitetsgaranti
Tel. 0530-129 05
www.veris.se

Håkans Bar & Festvåning
Fullständig catering
Tel. 0521-314 50
www.hakansbar-festvaning.nu

CATERING

FRÅN A-Ö Vill du att ditt företag ska 
synas här varje onsdag?

Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM
Försäljning av Tarkett – Forbo
Fullständig läggningsservice
Tel. 070-890 98 28

GOLV

Smådjursveterinären Åmål-
Säffle  
med specialkompetens på 
smådjur. Vid järnvägsstationen i 
Åmål, Drottnings Kristinas väg 2.
Bokning varje dag på  
tel. 0532-160 02.
www.smadjursveterinaren.se

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STUBBFRÄSNING
Full fräs
Vi fräser bort dina stubbar!
Hansson stubbfräsning
Tel. 070-301 09 47
www.fullfras.se

BILDELAR
Bildelsshopen
Din bildelsbutik i Mellerud
Landsvägsgatan 80
0530-73 07 40 
info@bildelsshopen.com

Svenska Foder AB 
Djur & Naturbutik
Erikstad, Mellerud
Tel. 0530-186 71
www.djuronatur.se

Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-36048
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-
SERVICE
LastvagnsCenter AB -  
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer 
Fiat Proffessional och Iveco 
auktorisation
Husbilsservice Fiat och Iveco. 
Alla storlekar.
www.lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

A.S. CARS AB
Försäkringsskador, alla  
försäkringsbolag.  
Lackeringar, bilreparationer.  
Kärragatan 19
Tel. 0530-100 08

BILLACKERING

Svens Entreprenad AB
Precisionsfällning/skogsarbete 
F-skatt, fullförsäkrad 
Tel. 076-863 79 24  
www.sg-entreprenad.se

TRÄDFÄLLNING

Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se/dackarna-mellerud

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

K-E:s Bil & Däck
Däckservice
Bil/maskinreparationer 
Sven-Ingvar Andersson
0521-301 16, 070-254 03 30  
Atterud. Öppet: Mån-fre 7.30-17.00. 

ENTREPRENAD
Lidbergs Mark & Grävtjänst 
073-930 21 14
Hemsida: www.lidbergsmark.se

Annonsera i A-Ö
 Boka 3, 6 eller 12 månader

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

Marie’s Trädgårdstjänst
Vi hjälper dig med din trädgård!
076-229 24 55
info@mariestradgardstjanst.se
www.mariestradgardstjanst.se

TRÄDGÅRDSTJÄNST

Mikaels Bilservice
Service, reparationer
Östevatten 8, Mellerud 
070-417 41 25

BILSERVICE

FÄRG
Colorama Melleruds Färg
Fullsorterad färgfackhandel
Golv, färg, tapeter, kakel & klinkers
Verkstadsgatan 4.  
Tel: 0530-102 77

KONTORSPLATSER
M. Gustafson Ekonomi AB
Vi har för tillfället några
kontorsplatser lediga i Brålanda.
Magnus 0702-19 39 32
www.gustafssonekonomi.se

STÄD

TJÄNSTER
Veteranpoolen
Vi hjälper dig med hantverk, 
städ, omsorg och trädgård m.m. 
Behöver du hjälp på företaget 
ibland? Ring Veteranpoolen!  
Tel. 0530-72 50 50 eller maila  
mellerud@veteranpoolen.se
Välkommen!

Kryptan i Brålanda AB
Vi köper och lägger ner  
ert gamla aktiebolag
Magnus 070-219 39 32
www.gustafssonekonomi.se

AKTIEBOLAG

RS Däck & Recond
Däckservice, slipning strålkastarglas
070-310 32 84
Alltid lågpris på däck

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Halmpellets
Kutterspån

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Torvströ
Pappersströ

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hösilage
Hästfoder

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Sträckfilm 
från 609:-

Ensilageplast

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Rundbalsnät
3.600 m 1.487:-

Balsnöre

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hästfoder
Tillbehör häst

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Bränslepellets

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

076-941 74 88
BJÖRKLUNDSGOLV

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

D a l s l a n d s

Antenn-
Service

D a l s l a n d s

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

D a l s l a n d s

Antenn-
Service

D a l s l a n d s

Antenn-
Service

 Tel. 073-599 52 24
www.dalslandsvvs.se

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

din.snickare@gmail.com 
Tel. 070-604 23 46 

0530-421 64
blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI ABTROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör
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Mormors barndom i Mellerud och 
utvandringen till Amerika och Schweiz

Min kära mormor, Hertha 
Mattsson, föddes 1894 i 
Mellerud. Hon växte upp 
med två systrar och två 
bröder på Storgatan 3 
(nuvarande Stefanssons 
Fastighetsbyrå) där för-
äldrarna bedrev ett stort 
bageri med flera anställda. 
Hennes bästa skolkompis var 
en dotter av den kända PD 
Lundgrenfamiljen som hon 
hade en livslång brevkontakt 
med. Jag fortsatte den kon-
takten med en kär ättling.

Mormor berättade om den 
stora branden som drabbade 
flera hus i området. En del av 
Storgatan behövdes byggas 
upp igen. Alla trähus ersattes 
med hus av sten. Till följd av 
den branden förlorade mor-
mor den älskade flygeln som 
var hennes stora vän.

Hennes största passion var 
pianospelet, redan som små-
barn satt hon i timmar vid 
pianot.

Studerade musik
Mormors äldre syster, Elvira, 

dog under en hästolycka i Ör, 
bara 17 år gammal. Trots den 
stora olyckan fick Hertha 
samma år  flytta till Stock-
holm, där hon blev antagen 
till musikstudier vid Kung-
liga Musikhögskolan. Tänk 
vad Sverige var framstegs-
vänlig. En ung kvinna från 
Dalsland fick möjlighet att 
läsa musik i Stockholm redan 
1909! 

Efter några år kom hon 
tillbaka till Mellerud och 
undervisade sina älskade 
pianoelever. Här börjar min 
egen historia: 

En schweizisk affärsman 
frågade i Hotel Wärdshuset 
efter en person som kunde 
följa med honom till en pia-
nofabrik i närheten.
Klart att Hertha, som pratade 
lite tyska, var den riktiga 
personen. 

Gifte och emigration
De förälskade sig och efter 
en kort tid firade de bröllop. 
Samma dag emigrerade de 
till Amerika, tillsammans 

Beatrice Feller-Briner inför en konsert i Torsby i juli 2018.

Cirka år 1900 . Barnen Mattsson med Robert, Hertha, Signe, Elvira (dog 
1909) och Olle. 

Hertha som pianist cirka 1915 i Mellerud eller i Amerika?

Hertha med dottern Barbro (min mor) inför resan från New York till 
Mellerud 1925.

Familjen Mattsson från vänster: Lisa, (hustrun till Robert),  Robert, Hertha Steinacher-Mattsson, Olle, Carl 
Robert, Rudolph Steinacher, Charlotta, Arvid Möller och Signe Möller-Mattsson.

med en sexårig flicka från 
mannens tidigare äktenskap.
Hertha var nu 21 år, mamma 
till ett moderlöst barn, gift 
med en schweizare, i utlan-
det där hon måste lära sig ett 
främmande språk, engelska. 

Min mor, Barbro, föddes 
1917 i Manila på Filippiner-
na. Familjen flyttade senare 
till New York och levde där 
till år 1925.

Tillbaka till Sverige
Jag hittade ett fint passfoto 
med dotter och mor på. Det 
blev nödvändigt inför en 
emigration till Sverige. Min 
mor, Barbro, berättade att 
den tvååriga vistelsen i Mel-
lerud hos Mattsons var den 
lyckligaste tiden i hennes 
barndom. 

Hon lärde sig svenska på 
kort tid. Hon älskade friheten 
på landet efter livet i storsta-
den New York. Hon njöt av 
den fina naturen, tyckte om 
att leva med en stor familj 
och att umgås med flera vä-
ninnor. 

Familjen flyttade sedan till 
Schweiz, men min mormor 
Hertha reste tillbaka till Sve-
rige 1938 och stannade i 
Mellerud till 1955.

Längtan till den enda dot-
tern, Barbro, blev med tiden 
allt större. Barbro hade bildat 
familj och fått en son och en 
dotter (jag!). Därför emigre-
rade min mormor en sista 
gång till Schweiz. 

Hon blev 98 år och hon dog 
1992 i vår familj. Jag tänker 
att hon ofta längtade efter 
Sverige och därför berättade 
hon gärna för oss barn om sitt 
älskade land. Så började min 
kärlek till Sverige, redan som 
barn intresserade jag mig för 
svensk geografi och språk.

Kärlek till Sverige 
Under 30 år har jag varit  13 
gånger i Sverige. Två gånger 
deltog jag i en språkkurs med 
unga utlandssvenskar. Jag 
reste med min man genom 
Sverige, från Götborg till 
Lappland, den mest spän-
nande resan upplevde vi med 
en hyrd husbil.

Jag känner landet mycket 
bättre än min mormor på den 
tiden. 

De största och lyckligaste 
upplevelserna hade jag med 
min mor Barbro. Det tog över 
60 år tills hon återkom till 
Mellerud. Hon var så be-
geistrad att vi gjorde den re-
san fyra gånger. Vi stannade 
minst tio dagar varje gång, 
upptäckte nästan hela Dals-
land med hyrbil, besökte 
kyrkor och muséer och på 
den tiden fanns ju också 
några bekanta och ättlingar  
till vänner. 

Vi älskade Holms kyrka så 
mycket, satt ute i lugn och ro 
och tittade ut över den fina 
kyrkogården med den stora 
familjegraven. 

Stolt över svenska rötter
Jag upplever svenskar som 
kommunikativa och hjärtliga 
personer, framförallt när jag 
berättar på svenska med 
schweizisk brytning att jag är 
stolt över mina svenska röt-
ter, trots att jag lever i Zürich. 

Jag är ledsen att jag inte har 
några släktingar kvar, men 
jag kan besöka mina mor-
morsföräldrars grav. Vilket 
privilegium!

Våra barn och jag, vi har 
ärvt en gåva från min mor-
mor: Kärleken till musiken 
och kanske också lite talang. 
Vi har, alla tre, en musikut-
bildning och undervisar(de) 
skolbarn i musik.

På grund av kärleken till 
musiken och till svenska 
språket deltar jag gärna i den 

internationella musikveckan 
i Ransäter i Värmland. Det 
blir den tredje gången i juli.

Klart är att jag ska ta en 
paus  med bilen och ta en 
promenad i Mellerud. Det är 

alltid som att komma hem 
och att ha svenska rötter be-
rikar mitt liv väldigt mycket.

26 maj 2019 
Beatrice Feller-Briner

NOVIPRO
Verktygsväska

319:–
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