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Ingrid och Torsten Säterskog, från Vänersborg.



Polis Sixten Karlsson med sönerna Rune och Tage från Uddevalla.
Okänd man. Sixtens bil.    



Potatisupptagning med grephacka i Binäs på 1950-talet. Den 
upptagna potatisen plockades upp i ene- eller ståltrådskorgar. Med 

på bilden är Anna Johansson, Binäs nr 2, Charlott Olsson, 
Binäs nr 1, Sune Johansson, Binäs nr 2, Elsa Karlsson, Binäs nr 9 

och Märta Hallsten, Kopperud nr 8.



Hilma Johansson, Binäs nr 3, Ängera, sitter och kardar ull, som sedan skall 
spinnas till garn på spinnrocken. Katten ser intresserat på. 

Bilden tagen omkring år 1970. 



Hilma Svensson från Ekeskär,  Lane-Ryr och Julia Svensson, 

Laxfisket nr 2,  har träffats vid landsvägen i väntan på buss till Uddevalla. 



Albert Deréhn, Binäs nr 5, med häst och släde. Kälkar med bona och en 

bräda att sitta på var förr vanlig för olika transporter vintertid. 



Den gamla Dalslandsstugan hos Albert och Ellen Deréhn, Binäs nr 5, 
Nolgården. Efter renoveringen på 1950-talet har fönstren bytts ut och 

fasaden reverterats, vilket helt förändrat husets utseende. 



Brudfoto år 1959 då Brita Eriksson från  Binäs nr 13, Ekeskogen, 

gifte sig med Erik Magnusson från Rosseröd. 



Smeden Ivar Bergkvist, Binäs nr 22, Hagen, med sitt dragspel, feb. 1953.



Snickaren Artur Wilhelmsson, Binäs, nr 34,

skräder med yxa en lång timmerstock för byggändamål. 



Bertil Johansson, Binäs nr 7 och Fridolf Andersson, Laxfisket nr 1,  redo för 
åktur till Värmland. På brevauktion vid möte i IOGT-logen i Rösebo hade de 
köpt brev som skrivits av flickor från Gräsmark i Värmland och de skulle nu 

åka för att träffa dessa flickor. 



På trappan till verandan i Binäs nr 13, Ekeskogen, står Anna Eriksson född 1920. 



Erik Andersson, Binäs nr 2, står mellan hästarna, sonen Alfred  Eriksson, 

Binäs nr 2, till höger, håller ena hästen. På hästryggen sitter en okänd dam. 



Uno och Sune Johansson från Binäs nr 7,  på mjölkbordet vid Binäs nr 8, Hasslekroken. 

Uno sitter på smörlådan där mjölkbilen lämnade beställda varor från mejeriet såsom 

smör, ost, silfilter m m. Vid sidan av mjölkbordet sitter postlådor för tidningar och brev. 



Elvira Johansson (Vira i Brôten) framför sin stuga i Binäs nr 21. Hon har 
besök av Magnhild Joelsson med sönerna Rune och Alf, Rotenäs nr  37 samt 

Maja-Lisa Evensson,  Rotenäs nr  38. Mars 1954.



Jan Svenssons hus i Binäs nr 16. 

Gåramålning av Carl Pettersson på 1910-talet. 



Bild på den fridlysta eken vid Binäs nr 17, Granhöjd.
Den blev naturminnesförklarad år 1954 på initiativ av Frans Larsson, Öna.

På skylten står ”Naturminne. Skyddat enligt lag”. 



Gödselkörning med häst och kärra omkring 1930. Lastar för hand med 
grep gör Anna Johansson, Binäs nr 7, Brunnane och kusinen Ingrid 

Möller, Skarbo nr 12.



Johannes Andersson på sitt 75-årskalas i Binäs nr 7,  Brunnane, 

år 1947. Till vänster står hans hustru Anna-Kajsa. 



Posthuset i Binäs, troligen byggt på 1910-talet, finns fortfarande kvar. 
Postbäraren körde förr bara utefter landsvägarna. Alla som bodde vid 
småvägar fick därför hämta sin post vid landsvägen. På många ställen 

byggdes då posthus vid utfartsvägarna och där lämnade postbäraren tidningar 
och brev. Posthusen användes också ofta som väntrum i väntan på buss. 



Interiör från Binäs posthus. Innanför ytterdörren i posthuset finns bänkar att sitta på 
i väntan på bussen. Längst fram utefter gaveln finns en lång trälåda med låsbart 

lock, som postbäraren öppnade med nyckel. Under locket finns tio fack som posten 
lades i, ett för varje hushåll i Binäs. Utanför på baksidan finns en lucka för varje 

fack där hushållen hämtade sin post. En del luckor var försedda med hänglås. 



Drängen Harald Johansson från Trombäljen nr 5, Skära, tar en paus i 

vedhuggandet på gården Hästefjord. 



Tre drängar på Hästefjord, bakom dem står en kärra med förvagn

s k trinsedoning. 



Anders Johan Olsson framför sin stuga på Edsnäbba vid 
Hästefjord nr 3, omkring år 1930. 



På den stora ladugården vid Hästefjord nr 1, pågår reparation av 

yttertaket. 



Grävmaskiner på väg att försvinna i gyttjan vid invallningsarbete 1955 vid 

Hästefjord nr 1.



Rafelterestugan på Binäs nr 27, på utmarker i Torsbo. En mycket gammal 
timmerstuga med torvtak och små fönster. Den revs på 1920-talet. Stugan 
har blivit ”logotype” för föreningen ”Vår Bygd 1891” och används utanpå 

våra böcker, medlemskort och utskick. 



Albert och Ellen Deréhn, Binäs nr 5, sitter vid bordet i sin trädgård. Med 

blommor på bordet firar de kanske att det nyrenoverade huset blivit färdigt. 



Flygfoto över gården i Kopperud nr 10, Torpet, troligen taget på 1960-
talet. Alla de olika byggnaderna ligger som brukligt väl samlade med en 
trädgård runt bostadshuset. Smedjan, till höger i skogskanten, låg skild 

från de övriga byggnaderna, främst på grund av brandfaran. 



Bror Erlandsson, Kopperud nr 10, Torpet, plöjer med hästarna 
Bläsa och Vega. Det var ett påfrestande och långvarigt arbete för 

man och hästar att plöja dag efter dag i alla väder, för att klara 
höstplöjningen. 



Gunnar Hallsten, Kopperud nr 8, har hämtat hästen Saga i beteshagen, 

för att utföra något slag av dragarbete. 



Traktor med hölass står färdigt för avlastning i en höinjektor, som blåste 

upp höet på ladugårdsrännet. 



Höns på ladugårdsbacken var förr en vanlig syn. Sommartid släpptes hönsen ut och fick 
fritt röra sig på ladugårdsbacken och i trädgården. Det var ofta ett jagande av höns som 
gärna ”mullade” sig i blomrabatter och grönsaksland. Ibland förekom det att de värpte 

sina ägg på någon undanskymd plats. De var mycket skickliga på att gömma sina reden 
och ibland kunde man hitta reden med kanske ett helt tjog ägg, många av äggen var då 

för gamla att använda för matlagning. 



Skol- och ungdomskamrater samlade efter många år. Margot Lindberg, Siviken, Gunhild 
Stålberg, Tjärtakan nr 5 och Anni Andersson, Tjärtakan nr 25, Elsa Nilsson, USA , från 

Rotenäs nr 17, Ella Olsson från Skarbo nr 7 och Elsa Erlandsson, Kopperud nr 10.



Utanför ladugården och mjölkrummet diskar Elsa Erlandsson, Kopperud nr 10, 
mjölkflaskorna som kommit i retur från mejeriet. Med cykelkärran på bilden 

kördes mjölkflaskorna ut till mjölkbordet, där mjölkbilen hämtade flaskorna för 
vidare transport till mejeriet i Vänersborg. Foto från 1970-talet. 



Bror Erlandsson, Kopperud nr 10. På plats i skogen dras kälkarna 
isär för att lasta på timmerstockar. 



Skogskörning med häst. På gårdsplanen står Bror Erlandsson, Kopperud  nr 10, 
med hästen förspänd ett par timmerkälkar för att hämta timmer i skogen. Det 

var då praktiskt att den bakre kälken ställdes över den främre, det gick då bra att 
sitta på densamma under körningen till skogen. 



Söndagsskoleelever utanför Rösebo missionshus omkring 1935. På den tiden gick många 
av traktens barn i söndagsskolan. Föreståndare Gunnar Strömberg, Skarbo nr 12 och 

vaktmästare Eddy Andersson, Öna nr 15 står längst bak. Med på bilden står bl a 
Elsa Eriksson, Rösebo nr 1, Elsa Erlandsson, Kopperud nr 10, Margit Andersson, 
Trombäljen nr 3, Sigrid Andersson, Kopperud nr 6, Inga Larsson, Skarbo nr  9, 

Rut Eriksson, Binäs nr 4, Lisa Andersson, Rösebo nr 12, Rut Karlsson, Öna nr  10, 
Anders Larsson, Skarbo nr  9, Ingrid Bryngelsson, Sundsholm nr 1, 

Karl-Anders Andersson, Laxfisket nr 1 och Sigfrid Axelsson, Tjärtakan.nr 17.



Bror och Erik Erlandsson, Kopperud nr  10. På bilden plockas potatisen upp och 
sorteras. Småpotatis (grisepotäter eller pöler) användes till grisföda och 

samlades i en hink (kale). Den fina matpotatisen samlades i korgar som sedan 
tömdes i kärra för hemtransport och förvaring i källare. 



Erik och Bror Erlandsson, Kopperud nr 10. Potatisen tas upp med 
potatisupptagare så kallad sprätt. Vid torr väderlek var det sedan lätt att plocka 

upp potatisen i korgar, om man inte fick ryggont förstås. Innan det fanns 
potatisupptagare, användes en grephacka vid upptagning. 



Framför körsbärsträdet och potatiskällaren står Arne, Stig och Ragnar Hallsten, 
Kopperud nr 8, i vardagsdress och mössorna på sned. Foto från år 1935. 



Före andra världskriget fanns ingen elström i bygden. En skrotad bil gjordes då 

om för att användas som drivkälla till tröskverk m.m. Erik och Anders 

Erlandsson, Kopperud nr 10, sitter på ekipaget, mannen till höger är okänd. 



Efter att säden tröskats med skördetröska har halmen pressats i balar. Här lastas 
halmbalar på vagn. Bror Erlandsson, Kopperud nr 10, kör traktorn och 

Stig Hallsten, Kopperud nr 8, med gaffel i hand lastar på. 



Traktorn har blivit vanlig och med den utförs alla tyngre arbeten. Hästen 
används till lättare körslor. Bror Erlandsson sitter på traktorn och brodern Erik, 

Kopperud nr 10, håller hästen som är en fjordhäst. 



Selma och Erland Andersson med dottern Elsa Erlandsson, Kopperud nr 10. 
Foto taget omkring år 1930. 



Foto från början av 1970-talet, det är vinter och Anders Erlandsson, 
Kopperud nr 10, är ute och kör med häst och släde. Släden är en s k långsläde 

med bona som försetts med ett säte att sitta på. 



Förr i tiden var det ofta snörika vintrar, då plogades inga vägar utan man körde 
med häst och släde på snön. När snön packats och blivit tillkörd användes 

ibland sparkstötting som fortskaffningsmedel, främst av barn och ungdomar. 
Syskonen Bror och Erik med lillasyster Elsa Erlandsson, 

Kopperud nr 10, på sparken. 



Höslåtter med traktor och bogserad slåttermaskin år 1953. Arne Hallsten, 

Kopperud nr 8, kör traktorn och brodern Gunnar Hallsten, Kopperud nr 8, 

sitter på slåttermaskinen. 



Hilma Andersson uppväxt i Kopperud nr 11, sitter här med sina hönor på 

Hålgjuteberget i Uddevalla. 



Arbetshästarna på Torpet i Kopperud nr 10, har släppts ut på bete. 



Vårsådd med häst och en 11 billars såmaskin omkring år 1940. Anders Erlandsson, 
Kopperud nr 10, håller i tömmarna. Några årtionden tidigare såddes säden ut för hand 

från en s k såkorg och för att säden då skulle gro myllades den ned i 
jorden med en lättharv. 



Ett logement med värnpliktiga som har 27 dagar kvar till muck. Det var säkert 

en oändligt lång väntan på muckardagen. Foto taget i början av 1930-talet, 

näst längst till höger står Erik Erlandsson från Kopperud nr 10.



Det kändes säkert vemodigt när de sista korna på Torpet står färdiga att lastas på 
djurbilen för sista resan till slakteriet. Syskonen Erlandsson, Kopperud nr 10, 
Bror och Erik håller var sin ko och Elsa vill också vara med på bilden. Bakom 

står djurbilstransportören Karl Johansson från Brålanda. 



Här har Bror Erlandsson, Kopperud nr 10,  
kommit hem med timmerlasset från skogen. 



Den gamla gårdssmedjan var troligen byggd under senare hälften av 1800-talet. Inuti smedjan 
fanns en eldhärd där det eldades med stenkol, en stor handdriven blåsbälg såg till att det blev 

fart på elden. Där fanns också ett stort smidstäd, smideshammare och många olika 
smidesverktyg. Erland Andersson, Kopperud nr 10, var en duktig smed och i smedjan utfördes 
olika smidesarbeten, såsom beslag till vagnar, kärror, slädar och redskap, det gjordes hästskor, 

harvpinnar, smidda spikar m m. Utanför smedjan står ett halvfärdigt trähjul, en lättharv, 
skaklar till en kärra samt diverse järndetaljer. Foto från 1980. 



Foto från torvupptagning på 1960-talet. Torv var ett bra strömedel i gödselrännor och 
kättar i ladugården, det sög åt sig urin bra. Torven togs upp på vintern när det var fruset 

underlag. Man körde på isen där det tidigare tagits upp torv, vilket underlättade både 
upptagning och lastning. Torven kördes sedan hem och lastades av på kala berg, de 

kallades för ”torvströbergen”. Fram på våren breddes torven ut för torkning och efter att 
den vänts och torkat, kördes den in och revs eller maldes sönder med en s k 

torvströrivare. De som arbetar med torven är bröderna Bror, Erik och Anders Erlandsson, 
Kopperud nr 10 samt Gunnar Hallsten, Kopperud nr 8.



Foto från Torpet i Kopperud nr 10. Middagsmjölkning ute i 

beteshagen år 1934. Selma Andersson, Kopperud nr 10, mjölkar och 

Elsa Erlandsson, Kopperud nr 10, hjälper till att ta hand om mjölken. 



Skolfoto från Rösebo skola  på 1930-talet. Sven Strömberg, Trombäljen nr 30, Sven 
Henningsson, Rotenäs nr 6, lärare Anders Lindelöf, Rösebo nr 4, Robert Olsson, Furholmen, 

Nils Henningsson, Rotenäs nr 6, Erik Jansson, Skarbo nr 16, Karl Vikström, 
Trombäljen nr 40, Åke Niklasson, Binäs nr 5, Erik Gustavsson, Tjärtakan nr 13, 

Ragnar Olsson, Binäs nr 1, Elsa Eriksson, Rösebo nr 1, Anna Eriksson, Binäs nr 13, 
Elsa Larsson, Skarbo nr 9, Agne Olsson, Trombäljen nr 22, Margit Andersson, 

Trombäljen nr  3, Elsa Erlandsson, Kopperud nr 10, Anna Olsson, Trombäljen nr 5, 
Gunhild Axelsson, Tjärtakan nr 17 och Elsa Dahlgren, Rotenäs nr 17.  



Bilden från söndagsskoleavslutning utanför Rösebo Missionshus i början av 1930-talet. 
Gunnar Strömberg, Skarbo nr 12, som står i bakgrunden var lärare och föreståndare för 
missionsförsamlingen. Med på bilden finns bl a Elsa Eriksson, Rösebo nr 1, Inga och 

Elin Larsson, Skarbo nr 9, Gunhild Axelsson, Tjärtakan nr 17,Sigrid Andersson  
Kopperud nr 6 och Elsa Erlandsson, Kopperud nr 10, Lisa Andersson, Rösebo nr 12 samt 

Karin Johansson, Trombäljen nr 2 och Volmar Olsson, Trombäljen nr 5. 



Skolbarnen står i ring runt flaggstången på norra delen av skolgården i Rösebo skola. 
Okänd, Elin Larsson, Skarbo nr 9, okänd, Sven Henningsson, Rotenäs nr 6, Erik Jansson, 

Skarbo nr 16, Rut Eriksson, Binäs nr 4, Tage Bryngelsson, Grundsvik, 
Gunhild Axelsson, Tjärtakan nr 17, Margit Andersson, Trombäljen nr 3, Sonja Lindblom, 

Tjärtakan nr 25, Elsa Erlandsson, Kopperud nr 10, Åke Nicklasson, Binäs nr 5, 
Sven Strömberg, Trombäljen nr 30 och Elsa Dahlgren, Rotenäs nr 17.

I bakgrunden syns posthuset där posten hämtades av de boende i gårdarna 
Rösebo och Öna. Bilden tagen omkring 1930 av läraren Anders Lindelöf. 



Johan och Anna Eriksson i Hästhagen, Rösebo nr 1. Framför dem står sonen 
Erik Eriksson och längst till höger dottern Elsa Eriksson. Med på bilden är Anna 

Fagerström med sonen Olof  Fagerström som bodde i  Rösebo nr 8, 
Månselyckan åren 1934-35. 



Algot Larsson från Rösebo nr 2, Ekekullen med maka Ann-Marie och barnen 

Eva och Marie. Familjen bor i Malmö. 



Skolklass i Rösebo skola i början av 1930-talet, lärare Anders Lindelöf, Rösebo nr  4, 
Pojkarna stående på trappan: Gösta Larsson, Öna nr 7, Erling Axelsson, Tjärtakan nr  17,  

Karl Larsson, Öna nr 7, Karl Karlsson, Trombäljen nr 26, okänd, okänd, Gustaf 
Andersson, Laxfisket nr 1, Karl Stålberg, Skarbo nr 7, Tage Nilsson, Rotenäs nr  16, 
Karl Magnusson, Binäs nr 8. Flickorna i främre raden: Florence Olsson, Furholmen, 
Viola Bryngelsson, Sundsholm nr 1, Ethel Johansson, Binäs nr 22, Märta Josefsson, 

Öna nr 14, Ingeborg Magnusson, Trombäljen nr 23, Linnéa Karlsson, 
Öna nr 10 och Maj Andreasson, Torsbo nr  3.



Rösebo skola, Rösebo nr 4, med uthus. I uthuset fanns tidigare utedass, ett 
för flickor, ett för pojkar och ett för lärarfamiljen. Där fanns också två 

vedbodar, den ena för skolans behov och den andra för lärarfamiljens. I 
byggnaden fanns också en slöjdsal för träslöjd. I det mindre uthuset fanns 

matkällare och tvättstuga. 



Rösebo skola, Rösebo nr 4, år 1997. Skolhuset uppfördes år 1882. På kyrkostämma i 
Frändefors socken den 8 november 1879 skulle beslutas om byggande av 6 st skolhus att 

uppföras i trä. Totala kostnaden för alla sex skolhusen var 18-19.000 kr. 
Vid kyrkostämman väcktes ett förslag att de i stället borde byggas i sten (tegel), 
för att de skulle vara så solida som möjligt och ej alltför snart behöva repareras. 

Vid ny kyrkostämma den 17 november fattades beslut att bygga 6 st skolhus i sten, att 
uppföras av byggmästare Pettersson enligt kontrakt för 24.750 kr. 

Ett av dessa skolhus var Rösebo skola. Senare tillbyggdes lärarbostad i södra ändan av 
byggnaden och i den norra delen omklädningsrum, där barnen förr åt sin matsäck. 

Rösebo skola är den enda av de gamla skolorna som har använts för skolundervisning 
hela tiden sedan 1882. Idag går 6 - 9-åringar i Rösebo skola. 



Gammalt skolkort från Rösebo skola, Rösebo nr 4.

Lägg märke till att flera av barnen går barfota. 



Skolklass omkring år 1935 i Rösebo skola, lärare Anders Lindelöf, Rösebo nr 4. 
Stående: Johan Hugo Olsson, Rotenäs nr 14, Sune Nicklasson, Binäs nr 5, Bele Olsson, 

Trombäljen nr  22, Gösta Larsson, Rösebo nr 2, Anders Larsson, Skarbo nr  9, 
Erik Eriksson, Binäs nr 13, Torsten Olsson, Trombäljen nr 32. Sittande: 

Rut Nicklasson, Binäs nr 5, Aina Nilsson, Grunsbo, Rut Karlsson, Öna nr 10, Ingrid 
Bryngelsson, Sundsholm nr 1, Hilma Andersson, Trombäljen nr 3, Lisa Andersson, 
Rösebo nr 12, Charlott Olsson, Binäs nr 1 och Hedvig Axelsson Tjärtakan nr 17.



Rösebo skolas 100-årsjubiléum 1982. Karin Eriksson från Sivikens skola undervisar 
på gammaldags vis. Elever från vänster: Tobias Jansson, Binäs nr 17, Martin Krantz, 

Binäs nr 35, Diana Boman, Bräckan, Anna Hägelmark, Hästefjord nr 1 och 
Camilla Söderkvist, Trombäljen nr 43.



Så här gick skidåkning till förr i tiden. Det var inga plastskidor utan stora breda träskidor 
och en läderrem över foten som skidbindning. Långa träkäppar användes som stavar. 

På bilden Nils Andersson, Rotenäs nr 38, Lönnebergshage . 



Joel Andersson, Rotenäs nr 38, Lönnebergshage, med sonen 
Nils Andersson på väg ut ur garaget med bilen P 180. Troligen skall de 

till Uddevalla och hämta varor till affären. 



Alice Andersson, Rotenäs nr 38, expedierar en kund i den gamla handelsboden 
vid Uddevallavägen i Lönnebergshage. Lägg märke till den gamla vågen på 

affärsdisken och papperspåsarna till höger. 



Joel Andersson, Rotenäs nr 38, Lönnebergshage, var en mångkunnig man som 

drev handelsbod, jordbruk och snickeri m. m. På bilden står han vid en 

egentillverkad chiffonjé och klocka. Foto från år 1945. 



På trappan till Rotenäs nr 37, Lönnebergshage poststation och handelsbod ,står 

Alice Andersson, Rotenäs nr 37, (Alice i handel) senare gift med Arne Jonsson, 

Rotenäs nr 38. Lägg märke till cykelstället. 



Amalia (Malin) Samuelsson var hushållerska åt smeden Alfred Ceder i 

Rotenäs nr 41. I folkmun kallades hon för Ceders Mali. 



Lärarinnan Sara Isaksson med skolklass i Rotenäs skola, Rotenäs nr 40,  i 
början av 1900-talet. Lägg märke till de fina kläderna. Med på bilden finns bl. a. 

Robert Dahlgren, Rotenäs nr 17 och Anni Larsson, Rotenäs nr  54
samt Alfred Fransson, Torsbo. 



Alfred Nilsson, Rotenäs nr 16, som kolgruvearbetare under sin 

USA-vistelse åren 1902-1909. 



Arne Birgersson, Rotenäs nr  36, med sin bil P 5128 av märket Chevrolet, årsmodell 1931. 
Arne hade taxirörelse i mindre skala och drev dessutom skrädderi tillsammans med sin far. 



Ingvar Joelsson, Rotenäs nr 37, Lönnebergshage, har tagit av sig hatten och 

njuter av tillvaron sittande i sin båt i vassen vid sjön Hästefjorden. 



Amerikafrämmande på Sverigebesök. Emil och Desideria Andersson med 
dottern Doris mellan sig, Anders och Edith Fredriksson samt Emils och 

Desiderias son Howard. Desideria och Edith var födda Dahlgren 
och uppväxta i Rotenäs nr 17. 



Potatisupptagning för hand med grephacka år 1929 i Rotenäs. Både män, 

kvinnor och barn hjälpte till. Robert Dahlgren, Rotenäs nr 17, står i kärran och 

till höger hans far Olof Dahlgren. 



Två stolta jägare på väg hem efter en lyckad fågeljakt. Gunnar Svensson, 

Rotenäs nr 13 och Erik Dahlgren från Rotenäs nr 17. Bilden från 1920-talet. 



Signe Gabrielsson, Rotenäs nr 44, med högaffeln i hand vid höbärgning. 



Grävningsarbete vid brobygge i Torsbo år 1954. 

Edvin Olsén, Rotenäs nr 39, är intresserad åskådare. 



Brobygge över Bodaneälven vid Torsbo år 1954. Karl Magnusson, Torsbo nr 5, 

tittar bestört på hur den gamla stenbron har rivits undan. 



Kvarnbyggnaden och kvarndammen vid Rotenäs kvarn och såg, Rotenäs nr 6.
Bilden tagen då kvarndammen var helt torrlagd hösten 2002. 



Joel Andersson, Rotenäs nr 37, Lönnebergshage, högtidsklädd med hög hatt. 

Fotot taget utanför Frändefors kyrka vid en konfirmation. 



Åtta välklädda damer i fina hattar samlade för konfirmandträff hos 

Maja Andersson i Rotenäs nr 37, Lönnebergshage. 



Bil från 1920-talet med passagerare färdiga för åktur. I framsätet sitter 

Jan Dahlgren, Rotenäs nr 17 och vid ratten Nils Andersson, Rotenäs nr  37. 



Gerda Johansson, Lerdalen och Maj Evensson, Rotenäs nr 4, vid gamla 

vägvisartavlan i korsningen vid Lönnebergshage. 



Luciafirande i Lönnebergshage. Mamma Magnhild Joelsson, Rotenäs nr 37 

uppvaktas av lucian Gunilla och stjärngossen Alf, båda är barn i huset. 



Militärmanöver med befäl, mc-ordonnanser och lastbil med militärer vid 

Lönnebergshage. En vanlig bild från krigsåren. 



Friluftsmöte hos Hjalmar Larsson, Skarbo nr 6. Foto från1922



Skolklass vid Skarbo skola omkring år 1930. Gösta Larsson, Rösebo nr 2, 
Anders Larsson, Skarbo nr 9, Ingrid Bryngelsson, Sundsholm nr 1, Aina Nilsson 
(Grundsbo), Grunsbo, Lisa Andersson (Karlsson), Rösebo nr 12, Rut Karlsson 

(Stark), Öna nr 10, Hedvig Axelsson (Aronsson), Tjärtakan nr 17, 
Evald Gustavsson, Tjärtakan nr13 och Sune Nicklasson, Binäs nr 5. 



Bilden är tagen när det såddes skogsfrö hos Skarholms i Skarbo år 1918. 
Med på bilden är Algot och Fingal Andersson, Skarbo nr 10, 

Erik, Lars och Signe Larsson från Skarbo nr 17, Högdal 
samt Anders och Ellen Skarholm, Skarbo nr  8. 



Det är plats för många i den stora trädgårdsgungan. Anders Skarholm sitter i 
mitten och till höger om honom dottern Elsa och hustrun Ellen, Skarbo nr 8. 

Bland de övriga sitter Anders bror,  Axel Skarholm och hans tre barn. 
Bilden tagen i Skarbo omkring år 1920. 



Anders Skarholm, Skarbo nr 8, står välklädd i överrock och kubb 

redo för något viktigt möte. 



En finklädd dam på besök bland hästarna i beteshagen hos 

Skarholms i Skarbo nr 8. 



Ett fint sällskap samlade i trädgården hos Skarholms i Skarbo nr 8, omkring år 

1910. Anders Skarholm utan huvudbonad och hans mor Anna-Lisa utan hatt. 



Dukat i trädgården för kaffekalas med finaste duken på bordet. Lägg märke till 
den fina kaffekannan och kakfatet på fot. Det äldre paret är Johan Andersson 

och hustrun Berta Svensdotter på Änga i Skarbo nr 2. Till vänster sitter dottern 
Ester med sonen Uno och till höger pigan Elin. 



Emma Olsson, i Trombäljen nr 2, Bruket, sitter i trädgården med blomma i 

sitt knä. Hon har fyllt 70 år och året är 1949. 



Jägare från Skörbo med hund och gevär klara för jakt omkring 1930. Bröderna 

Gunnar och Anders Karlsson, Trombäljen nr 26, med systersonen Karl Karlsson 

(senare Binäs nr 9) samt Hugo Möller. 



En bild på den gamla bron över Bodaneälven i Trombäljen. Vägen över bron 
var förr förbindelse mellan sydöstra Dalsland och Uddevalla. I träddungen 
ovanför bron fanns på 1700-talet en tullstation. Ladugårdsgaveln till höger 

tillhör Brokvist. Foto från omkring år 1930. 



Göte Olsson, Trombäljen nr 32, Sikerud, känner sig som en kung när han 

provsitter en gengastraktor på Vänersborgsutställningen 1944. 



Bild från Blåkullen i Trombäljen nr 13, på 1930-talet. Postbärare Johan Hedlunds 

syster, Teresia, slår gräset med parhästar förspända slåttermaskinen. 



Vy över de så kallade Vaktarebergen i Trombäljen, som ligger strax ovanför 

bron. I orostider när Bohuslän hörde till Norge gick svenskarna vakt vid dessa 

berg, därav namnet Vaktarebergen. Gränsen mot Norge var inte långt bort. 



Bilden tagen på 1920-talet hos skomakare Albin Ottosson i Trombäljen nr  4. Emma 

Olsson, Trombäljen nr 2, Albin Ottosson, Trombäljen nr 4,  Erik Jansson och Anders-

Johan Olsson, Trombäljen nr  2. Emma och Anders-Johan var gifta med varandra. Emma 

och Albin var syskon. Erik Jansson från Grottetorp var en släkting på besök. 



Den gamla Dalslandsstugan i Trombäljen nr 16, Kvarnkasera. 



Sara Larsdotter (Sara i Laxehagen), Laxfisket nr 4, 

sitter vid dukat bord i sin trädgård. 



Till höger med handen på grinden står Ada Johansson från gården Bruket i 

Trombäljen nr 2. Till vänster syns gamla tiders trästängsel, s k skihag. 

Kvinnorna har tidstypiska kläder för 1920-talet och träskor ”träbottar”. 



Karl V. Johansson, Tjärtakan nr 12, Frans Larsson, Öna nr 12 och C. R. Vesterdahl, 

Flicksäter, framför Skalunda hög i Västergötland. Det är Frändefors 

Hembygdsförenings resa till Västergötland i augusti år 1954. 



Bygdevandring år 1996 till det så kallade ”Stenhärjet” söder om sjön Åskagen, på 

gränsen mellan Trombäljen och Lane-Ryr. Denna stora stensamling är troligen från 

istiden. Det är mycket märkligt att dessa stenar inte har blivit täckta av löv, ris och mossa 

under alla århundraden. 



Bygdevandring i Laxfisket annandag pingst 1993. Åke Deréhn, Dernäs, John Andersson, 

Kopperud nr 9, Bengt Deréhn, Dernäs, Sven-Olof Dahlgren, Rotenäs nr 17,  

Anna-Lisa Andersson, Kopperud nr 9,  Eva och Karin Johansson, Binäs nr 32 samt 

Gösta Andersson, Dernäs. 



Torvlada på Önemossen där den upptagna och förut torkade torven förvarades. 

Som synes är byggnaden luftig så att torven skulle bli ännu torrare. 



I torvladan står en torvströrivare som användes för sönderrivning av torven, 

den blev då ett bra strö i ladugården. 



Missionsförsamlingens cykelutflykt på 1940-talet. 

Foto från Eddy Karlsson, Öna. 



Frans Larsson, Öna nr 12, med papper och pärm på bordet. Frans var en föregångsman i 
bygden. Han var kommunal förtroendeman och var bl. a. med om att bilda Frändefors 

Sydvästra Lantmannaförening år 1903. Frans var också hembygdsintresserad och 
Landsantikvariens ombud i Frändefors. Lägg märke till barometern som hänger på 

väggen och den stora telefonapparaten. Den första telefonen kom till bygden år 1913. 



Gunnar Karlsson, Öna nr 9, stolt bilägare tillsammans med en kamrat. 



Ystning av ost hos Eva-Lena Andersson, Binäs nr 29. Ostlöpe har tillsatts den 

varma mjölken som ystat sig (stelnat). Gullvi Andersson från Frändefors står 

redo med den stora sleven för att röra om i ostmassan. 



Här slår Ragnhild Hallsten, Kopperud nr 13 och Brita Andersson, Knutsön, 

av vasslen från ostmassan. 



Ostmassan portioneras ut i ostkorgar för att bearbetas till färdiga ostar. 



Fyra välklädda okända herrar i knallhattar. Lägg märke till klockkedjorna 
i västarna. Bilden från Vår Bygds samlingar. 



Foto från en bussresa troligen i slutet av 1940-talet. Med på bilden från vår bygd är 
Erik Erlandsson, Kopperud nr 10, Robert Dahlgren, Rotenäs nr 17, Ingvar Joelsson, 

Rotenäs nr  37, Nils Nilsson, Rotenäs nr 16, Johan Andersson, Rotenäs nr 11, 
Adolf Eriksson, Rotenäs nr 9,  Anders Erlandsson, Kopperud nr 10, Karl Andersson, 

Kopperud nr 6, Alma Birgersson, Rotenäs nr 36, Anna Ekberg, Binäs nr 18, Olga 
Eriksson, Rotenäs nr 9 och Maj Birgersson, Rotenäs nr 36.



Ett typiskt gammalt kök med en Husqvarna vedspis och över den en spiskupa. 
Framför spisen sitter gamla mor med den långa brödspaden i sin hand och 

steker (gräddar) brödkakor i den stora vedeldade bakugnen, som är inmurad 
ovanför spisen. Bilden från Vår Bygds fotosamling. 



Arne och Ingela Hallsten, Kopperud nr 13, kontrollerar att alla bilder 
placeras på rätt ställe och får rätt bildtext. 



Göran Hallsten från Kopperud nr 13, Gun Hillengard, Rotenäs nr 40 och 

Sven-Olof Dahlgren, Rotenäs nr 17 samt Ragnar Hallsten, Tjärtakan nr 13, 

diskuterar olika textförslag. 



Det är mycket material som behövs för att göra en bok. Så här kunde det se ut 
när Arne Hallsten, Kopperud nr 13, letade igenom, sorterade och läste gamla 

handlingar för den blivande boken. 1996. 



Arne Hallsten, Kopperud nr 13, signerar böcker vid försäljning av vår andra bok 

”Emigranter från Vår Bygd” i november år 2001. 



Äntligen levereras de färdigtryckta böckerna på pallar från tryckeriet. 



Mathilda Andersson, Rotenäs nr  37, Lönnebergshage, sitter i köket med 
spinnrocken framför sig. Bakom henne en Norrahammars vedspis. Under spisen 

kunde veden torkas. 



Harald och Iris Fagerström, Öna nr 5, med barnen Kjell, Nils och Monica. 

Bilden tagen på Monicas dopdag år 1952. 


