
KEDUMSBLADET 
Nr 3 2022 

S Kedums hembygdsförening  

70 år 

Jubileumsfest i Arentorps föreningshus  

18 september 

Samlingarna i Södergaveln är öppna från 

kl 14:00 

Klockan 15:00 bjuder vi på kaffe och tårta.  

Därefter kommer 

Tage Brolin, Främmestad,  

visar film om Gammelsvenskby i Ukraina 

Hjärtligt välkomna! 

Arentorp/Helås Golfmästerskap  

spelas söndagen den 18 september  
på Vara-Bjertorp GK. 

 

Mer info finns på facebookgruppen 
Arentorp Helås Golfmästerskap   

Har du inte facebook kan du kontakta 
Mikael Johansson tele 076-8608567.  

Valdagen  den 11 september  

kl 10:00-17:00. 

Hembygdsföreningens  

samlingar  i Södergaveln på  

föreningshuset är öppna 

Klippböcker och album finns framme 

Välkomna! 

Nu är Föreningshuset färdigmålat, för den här gången 



Kedumsbladet  

ges ut i samarbete mellan intresseföreningen, hembygds-

föreningen, sportklubben och Naturkraft Tumleberg/

Tumlebergs bygdegårdsförening. 

Den ges ut med fyra nummer per år sedan 2006. 

Planerad utgivning 2022: 

vecka 7, 22, 36 och 47. 
(oftast lördag eller söndag, aktuell vecka) 

Bidrag lämnas till Kerstin Larsson, tel 0709-180903 eller 

mejlas till Kedumsbladet@arentorp.com senast en vecka 

innan utgivningen, gärna tidigare! 

Annonser i Kedumsbladet, från 100 kr/nummer 

Där inget annat anges står Kerstin Larsson för text och bild. 

Alla Kedumsblad finns att läsa på hemsidan  

arentorp.com 

 

 

BYGGNADSFIRMA 
ÖRJAN  JOHANSSON 

070-783 82 57 

Fredrik 072-23 97022    Emil 070-27 65677  

Klang musik och massage 
 

Behandling och massage av ömma och stela muskler 
Ger även företagsmassage på plats eller med avtal 

 

tel 070-6982521 
Södra Kedum Stallberg 3 

https://klangmusikochmassage.se 
Följ mig gärna på fb och Instagram 



Lös krysset och lämna det i postlådan 

vid Föreningshuset senast den  1/9 

Tre vinnare får två skraplotter var. 

Vinnare:  

Stefan Johansson 

Ruth Fridner 

Rut Pettersson 

Namn:……………………..……………………………………….. 

 

 

Tele:………………………………….……………………………... 

KRYSSET 

Södra Kedums kyrka 
 

 

Sticka-skickagrupp onsdagar 
18.00-20.00 vecka 36-48 

Öppen kyrka torsdagar 10.00-11.30 
Våfflor 1:a torsdagen i månaden 
Luncher följande torsdagar 12.00: 
15 september Thommy Kroon pratar om grynkorv 
20 oktober Birgitta Jonsson visar bilder 
17 november ”Manlig flärd” Daniel Westin 
Jullunch onsdag 21 december 12.00 Vi får lyssna till julens sånger 

Pilgrimsvandringar tisdagar 18.00 
Varje vandring är ca. 2 km. Ta med en enkel fika. Samling på re-
spektive plats parkering. 
Almesåsen, Ryda   6/9, 4/10, 1/11, 29/11 
Nordvalla, Vedum  13/9, 11/10, 8/11 
Vara kyrka    29/9, 18/10, 15/11 
Oltorp, Kvänum   27/9, 25/10, 22/11 
 

Pilgrimsgudstjänster, en vandringsgudstjänst. 
18 september 11.00 Larvs kyrka, 
16 oktober 14.00 Elings kyrka 
För information kontakta: Solveig Sundström 0733-73 30 13 eller 
Maria Claesson 0733-73 30 10 

Soldat Johan Kind från S Kedum 

Hör hans historia på Biblioteket i Vara 

den 20 oktober kl 15:00  

Kjell Kind Aleklett , Uppsala har forskat och skrivit 

en bok om sin farfars farfar Johan Kind. Om hans 

uppväxt och liv i Södra Kedum men också som 

soldat vid Westgötha regemente som deltog och 

segrade i andra Napoleonkriget. 

 

Skogsbingo i Rydaskogen  
för hela familjen!  

Söndagar 28/8-23/10  
(ej 9 okt pga älgjakt)  

Starttid kl 9.30-11.30  

Välkomna till  
Almesåsens motioncenter!  

Ryda SK 



Arbetsdag vid Föreningshuset 21/8 

Med ett fantastiskt väder och drygt 20 arbetsvilliga personer blev det mycket 

gjort denna dag.  

Det målades och fixades både inne och ute och allesammans bjöds på både 

fika och lunch. 

Stort TACK! till alla som var med. 

Tätortsvandring 
Välkommen att gå en tur i  

samhället tillsammans med  

representanter från kommunen 

samt polisen. 

Passa på att framföra era åsikter 

och ev önskemål om förbättringar 

på orten.  

Vi träffas på Skandia Elevators 

parkering Tisdag 13/9 kl 14.00 

Välkomna! 

Klang musik och massage 

Har du ett företag/verksamhet som du 

vill presentera här i Kedumsbladet? 

Mejla i så fall Kedumsbla-

det@arentorp.com eller ring Kerstin, 

0709-180903 

I det lilla magasinet på gården hemma i Stallberg har jag öppnat upp en 
liten studio. Den är liten och intim men med 5 meter i takhöjd och bjälkar 
i taket. Här erbjuds det massageterapi för stela, onda, låsta och ömma 
muskler. Genom massage, pressur (man trycker på muskeln så den spän-
ner av och blodet kan pumpa fritt igen) och töjningar får man igång musk-
lerna, så de kan slappna av och rörelsen kommer igång. Bra för onda ryg-
gar, stela nackar och axlar, men även för onda höfter och ben.  

Jag är utbildad på den välkända massageskolan Axelson i Göteborg, och 
kommer även erbjuda Svensk klassiskmassage och Taktilmassage för er 
som behöver lite energipåfyllning och avslappning. Har ni företag erbju-
der jag både företagsmassage på plats, eller att era anställda kommer hit.
(Kopplad till Epassi)  

Just nu renoverar jag upp utsidan, och sätter upp fotokonst av min svä-
gerska, fotografen Elisabeth Axberg, i min studio. Här kan ni njuta av hen-
nes fotokonst live, och snart kommer hon ha en webbshop om ni vill ta 
en tavla med hem.  

Musikundervisningen fortsätter med elever som kommer hit, eller så åker 
jag ut. Jag är även ute och ger konserter, runt om i länet.  

Ni är varmt välkomna, tiderna är mycket flexibla, för att jag ska finnas 
tillgänglig både för akuta besvär och för underhåll av muskler när du kan.  

Vill ni veta mer finns jag både på Facebook, Instagram och har en hem-

sida  www.klangmusikochmassage.se.  Boel Klang 



S Kedums hembygdsförening 

Bygdevandring 
Måndag kväll i midsommarveckan var det dags för den årliga bygdevandringen. I år gick vi ungefär halva Brotorpavägen. Vi 

startade hos Henrik Bäck och gick upp mot Naum-Tumlebergsvägen. Många av de boende utefter vägen var med och delade 

med sej av historien om sina hus/gårdar. Det var en varm och skön sommarkväll och tillbaka vid starten var det många som 

stannade för att avnjuta sin fika i Henriks trädgård.  

Där kunde man också få se kopior av gamla kartor som visade när vägen var en del av den stora leden mellan Lödöse och 

Skara.  

En hälsning från stiftelsen Eklundsstugan 
 
”Det är inte alls omöjligt att det är en del från Arentorps gamla 
kyrktak enligt Robin - vår expert på kyrktak. Men han påpekar att 
det även vara från en herrgårdsbyggnad eftersom motivet är mer 
pastoralt än de som brukar återfinnas i kyrkliga takmålningar. Vad 
det gäller åldern så är det en 1700-tals målning, sen kan brädorna 
vara äldre än så men det kräver grundligare undersökning” 
 
Svaret ovan fick jag av Emil Jonson som arbetar på Västergötlands 
museum efter att jag frågat om han kunde datera målningen. Han 
ville gärna ta in målningen i muséets samlingar men påpekade 
också att om jag vill behålla den lokala förankringen så skulle jag 
kolla med Södra Kedums hembygdsförening, vilket jag gjorde i 
samråd med min morbror Magnus Risedal. 
 
Nu har alltså målningen kommit tillbaka till sitt ursprung efter 
många år. Målningen tog jag hand om efter att min mormor Kris-
tina Risedal gått bort i december 2020. Den har hängt i hennes 

gillestuga i Söndrum utanför Halmstad sedan 1970-talet efter att min morfar Nils Edvin Risedal satte ihop den.  
Innan dess låg den gömd uppe på vinden i den lilla röda stugan strax utanför samhället ner mot Korsmaden. 
 
Huvudpersonen August Eklund f.1861 d.1944 var med och uppförde den nya Södra Kedums kyrka i Arentorp år 1889 (finns på 
bild i S Kedumsboken) men han var också med och rev den gamla kyrkan 1888 varifrån han tog med sig målningen. Anledning-
en är dock oklar men han fick också med sig skiffer och golvstenar (som än idag fungerar som tak och golv till vedboden). 
August och hans fru Kristina satte upp vår lilla stuga 1894–1895 och den stod tidigare på en plats på andra sidan E20 vid Präst-
kragen någonstans.  
Stugan har varit i släkten sedan dess och vi försöker hålla den i ordning så gott det går. Idag används stugan som helg- och som-
marnöje mestadels av mig och min sambo men också sporadiskt av andra familjemedlemmar.  
August och Kristina fick två pojkar och två flickor. Pojkarna emigrerade till USA i början av 1900-talet medan flickorna blev 
kvar i Sverige. Jag har hittat pojkarnas resedagböcker som skildrar resan över atlanten – det kanske kan bli en uppföljning i nå-
got framtida Kedumsblad? 
Jag vill även passa på och fråga efter äldre bilder eller historier kopplade till stugan och tar tacksamt emot information som 
kanske kan vidarebefordras genom Kerstin Larsson.  

Hälsningar Rasmus Risedal  



ö
Vad har hänt sen sist i våra representationslag tänker ni? 
Jo, en hel del kan jag säga, häng med på en matig sam-
manfattning härnedan: 
Vi börjar med damlaget, som när vi avslutade senaste krönikan 
skulle åka och spela borta mot Kabel Åttio/Borås AIK/
Byttorp, det visade sig inte alls stämma, då dam istället skulle 
spela hemmamatch mot Sollebrunn/Långared, en tankevurpa 
från krönikören helt enkelt. 
Matchen mot Sollebrunn/Långared slutade i en 3-2 förlust 
efter en kavalkad av missade målchanser från hemmalagets 
sida. 
Upp på hästen igen gällde ändå för damerna och nu skulle det 
ändå spelas match mot Kabel Åttio/Borås AIK/Byttorp, dock 
inte borta utan hemma, ja ni märker ju själva, hur nervös jag 
var inför min första krönika i Kedumsbladet. 
Vinst blev det i alla fall för damerna med 3-2 efter en väl ge-
nomförd match. 
Nästa match var borta mot Skepplanda BTK U, som visade 
sig var numret för stora denna gång, 6-0 skrevs förslutsiff-
rorna till, men första halvlek var bra från tjejerna, då kunde 
det mycket väl ha blivit några mål framåt. 
Två matcher återstod nu innan ett välbehövligt sommaruppe-
håll, båda två borta, och den första spelades en het sommar-
dag mot Brämhults IK, vinst med 4-2, efter en uppvisning av 
den högre skolan i första halvlek av tjejerna, då halvtidsresulta-
tet 3-0 var i underkant. 
Sista matchen för våren var mot Östadkulle/Södra Härene på 
vackra Lenavallen i Östadkulle, där det minst sagt blev en 
nervös historia, då tappad ledning två gånger innebar att det 
stod 2-2 när de var ca. 15 min kvar, då beslöt sig dock Sanna 
Eriksson för att det fick vara nog och satte både 3-2 och 4-2 
innan domarens slutvissla ljöd. 
En välbehövlig sommarvila i ca 1 månad gällde nu för tjejerna, 
sedan var det dags för ett träningsläger i Falkenberg tillsam-
mans med herrlaget, där två träningar stod på schemat, ett 
mycket lyckat träningsläger blev det både vädermässigt och 
träningsmässigt. 
21/8 var det sedan dags för höstpremiär borta mot Vårgårda 
IK och efter säsongens klart bästa insats så blev det seger med 
2-1. 
Damerna ligger nu 3:a i serien och kan nog tyvärr inte sluta 
högre än så, då Skepplanda och Trollhättans BoIS stuckit iväg 
rejält i tabelltoppen, men tjejerna siktar i alla fall på att göra en 
riktigt bra höst och det finns det alla förutsättningar för. 
Nästa match spelas efter denna krönika behöver lämnas in till 
redaktionen, så den kan inte redovisas här, den spelades i alla 
fall hemma mot Hemsjö IF på Kedumsvallen lördag 3/9, så vi 
får se i nästa fotbollskrönika hur det gick i den. 
 
 
Herrlaget då? 
Jo, bortamatch mot toppkonkurrenten Stora Mellby gällde ju 
när vi lämnade er förra gången, den matchen slutade med för-
lust 6-3 efter en rejält svängig historia, då herrarna först vände 
ett 2-0 underläge i paus, till ledning 3-2 efter en kvart i andra 
halvlek, för att sedan fullständigt rasa igenom och släppa in 4 
mål på raken, mindre glada miner i det omklädningsrummet 
efter matchen kan jag meddela. 
Det gäller ju dock att så snabbt som möjligt studsa tillbaka 

efter en sådan förlust och det gjordes när IK Frisco kom på besök 
till Kedumsvallen, efter en trög första halvlek och 0-0 i paus, så 
rann det sedan iväg till en 4-0 viktoria. 
Sedan bar det iväg till Vårgårda för en mycket lurig match mot 
Södra Härene på ett minst sagt undermåligt konstgräs, även här 
en trög första halvlek och 0-0, för att sedan i början på andra 
halvlek göra två snabba mål och avgå med en seger, 2-1, en klas-
sisk "snap and grab-seger" om ni ursäktar utländskan. 
Nu återstod två matcher innan sommaruppehållet, första borta 
mot Vedums AIS, där det blev en stabil seger med 4-0. 
Avslutade våren gjorde herrarna hemma mot Trollhättans FF och 
här blev det förlust med 4-3, efter en mindre väl genomförd 
match från vår sida. 
Nu gällde sommaruppehåll för att sedan som vi tidigare skrivit 
genomföra ett träningsläger i Falkenberg tillsammans med damla-
get. 
Ett nyförvärv till truppen kan även presenteras här, Simon Jons-
son, kommer närmst från Levene/Skogslunds IF och är storebror 
till Albin Jonsson som redan spelar i laget, mycket varmt välkom-
men! 
Höstpremiären spelades en stekhet kväll borta mot Sollebrunns 
AIK, ett lag som det skulle visa sig att herrarna inte kunde be-
segra detta fotbollsår, 2-2 slutade det hela, efter ett sent kvitte-
ringsmål för hemmalaget. 
Nu började serieseger-tåget så sakteliga rulla från perrongen och 
"Skör" satt bekvämt och skönt i första klass, medans herr nu var 
tvungna att besegra detta "Skör" som väntade i höstens andra 
match hemma på Kedumsvallen för att hänga med på serieseger-
resan. 
Det hela började dock illa, ett drömmål från halva plan gjorde att 
Levene/Skogslund gick till halvtidsvila med 1-0, ledarstaben tar 
då ett genibeslut i paus och sätter in tre rutinerade herrar 
(behöver inte nämnas vid namn...), och vips så stod det 4-1 på 
den icke existerande resultattavlan, en otroligt viktig seger. 
 
Åsaka SK på bortaplan stod för motståndet i nästa match och där 
togs det en planenlig seger med hela 9-2. 
Sista matchen som kan redovisas i detta Kedumsblad spelades 
hemma mot Hjärtums IS och efter lite darr på ribban i andra 
halvlek, då ett 3-0 överläge, snabbt blev 3-2, så seglade det sedan 
iväg till en seger 6-3. 
Som skrivet så kan inte nästa match redovisas i denna krönika, 
men den spelades borta mot Elmer-Fåglum FK på lördag 3/9. 
 
U-herr lirar ju såklart på också detta fotbollsår och står för en 
riktigt fin säsong hittills, 2:a i serien och definitivt häng på 1:a 
platsen. 
Lovar att skriva mer om detta fina U-lag i nästa krönika. 
Kan även meddela att seniormatcher återigen kommer spelas på 
Almesåsen efter ett styrelsebeslut, följande matcher kommer spe-
las på Almesåsen. 
 

Lördag 10/9 Arentorp Helås FK - Stora Mellby SK (A-herr) 
Tisdag 13/9 Arentorp Helås FK - Elmer-Fåglum FK (U-herr) 
Söndag 18/9 Arentorp Helås FK - Östadkulle/Södra Härene (Dam) 
Lördag 24/9 Arentorp Helås FK - Trollhättans IF (U-herr) 
Lördag 1/10 Arentorp Helås FK - Skepplanda BTK U (Dam) 
 

Victor Lindelöf 



Från min värmländska  
horisont 

Det var trevligt att läsa Changs berättelse om cykelfärden runt Vättern. Jag blir imponerad av hur Sven och Amy 
verkligen tog vara på det där med semester, som var ganska nytt då. 
Större delen av Kedums befolkning på den tiden var ju mjölkbönder, och korna gav liksom inte utrymme för semes-
ter. 
Min far gjorde dock ett undantag sommaren 1953 och gav sin familj en oförglömlig semesterresa. En tid innan, jag 
vet inte när, hade far vunnit en hyfsad summa pengar på en premieobligation. Han hemlighöll detta, och inte förrän 
far var död sen flera år berättade mor det för mig. Han betalade först sina skulder på gården, men sen gjorde han nå-
got alldeles extra. Först lite bakgrund till det. 

Mor hade kusiner i Norrland. Hennes moster hade utbildat sig till barnmorska på 1880-talet. Av sin bror, som byggde 
järnvägar i Norrland, hade hon blivit anmodad att bli barnmorska där uppe. Hon hamnade i Edsele vid Ångermanäl-
ven, där hon utövade sitt yrke hela sitt liv. Hon gifte sig och fick två döttrar. En av döttrarna gifte sig med en kon-
duktör och reste fritt på tåget, så de hade hälsat på oss. Mor ville naturligtvis gärna hälsa på dem.  

Harald Larsson i Tumleberg hade en femsitsig taxibil (Volvo PV 60 1946) och snickerifabrik, där han byggt en hus-
vagn i äggform. Far kom nu överens med honom om, att han skulle skjutsa hela vår familj i sin bil och sin husvagn 
till mors kusin i Vännäs utanför Umeå. 
Veckan före midsommar, som det här året för första gången inte firades på bestämt datum, (midsommardagen var 
tidigare alltid 24/6 oavsett veckodag) gav vi oss iväg. Vi lagade mat med primuskök och sov i sängar och på golvet i 
husvagnen medan mors svåger Gustav Kjell i Hallgrindstorp skötte korna hemma.  

”Te Norrland på ena gammel ko.”  

Paus vid vägkanten. Harald Larsson, jag, Lars och fader 

Mårten. Mor tog bilden med sin lådkamera.. 

Vi reste gamla rikssexan upp till Arboga, där vi 
tog vägen norr om Mälaren till Uppsala och se-
dan vidare efter norrlandskusten till Umeå och 
Vännäs. Vi såg slottet och domkyrkan i Uppsala 
och såg namn där som jag kände igen från böck-
erna om Pelle Svanslös, vi såg timmerflottning i 
norrlandsälvarna och kände lukten av sulfatfa-
brikerna, vi såg vattenfall i Umeälven, som man 
just höll på att bygga ut till kraftverk, vi såg vita, 
kulliga fjällkor, ja, vi såg massor vi aldrig tidi-
gare sett .  
Några dagar gästade vi Vännäs innan vi åkte 
genom det inre av Norrland och genom Dalarna 
hem igen. 
Ja, det var en fantastisk upplevelse, och jag var 
kanske i min mest nyfikna ålder.  
När skolan började igen skulle ju den obligato-
riska uppsatsen om ”Ett sommarminne” skrivas. 
Jag skrev naturligtvis  utförligt om vår resa, så 
när lektionen var slut konstaterade jag för Karin 
Tegborg: ”Är det redan rast? Jag är ju bara i Ar-
boga än”. 
Far förklarade hela tiden finansieringen av resan 
med att han sålt en ko. ”Vi åkte te Norrland på 
ena gammel ko”. Femton år senare fick mor 
göra om resan med mig som chaufför. 

Det var också intressant att läsa att Sven gjort 
beredskap i Charlottenberg. När jag kom hem de 
första åren efter att jag flyttat hit och berättade 
för folk att jag bodde i Charlottenberg, fick jag 
ganska ofta höra: ”Där låg jag på beredskap”.  
En med minnen av beredskap härifrån var en 
annan taxichaufför, Jan-Ivar Algotsson. 

Bengt Larsson  



Det har varit en händelserik sommar i Tumleberg. Det har under de flesta helgerna varit sommarcafé i bygdegården med hem-

bakat dopp och det har varit försäljning av lokalproducerad honung och ägg och några gånger har det även varit utställning 

och försäljning av olika lokalt tillverkade hantverkssaker. 

Andra helgen i juli gick andra upplagan av cykelloppet Slätta MTB och det var 56 anmälda som körde de olika distanserna 30, 

45 och 90km. Loppet gick i strålande solsken och efter loppet bjöds det på lättare lunch och fika vid Naturhålan. Vår förhopp-

ning är att loppet skall vara ett återkommande arrangemang varje år. 

Den 22 augusti arrangerades den första Tumlebergsdagen och det var aktiviteter hela 

dagen och kvällen. Det fanns hoppborgar, traktorutställning, en mycket populär 

popcornmaskin, teater med trollen Tumle och Tumla med mera och på kvällen var det 

grillning. Även detta hoppas vi 

skall vara ett återkommande ar-

rangemang varje år. 

Då det nu finns fiber i bygdegår-

den har det under sommaren  

hållits LAN-party där. 

Text&bild: Jerker Emanuelsson 


