
 

 

Kulturveckan 

genomförs i 

samarbete mellan 

Dals-Eds kommun, 

Västarvet och 

bygdens föreningar 

 
Om inget annat anges 
är evenemangen GRATIS. 

Omslagsfoto Inger ”i växeln” Gustafsson 



 
 

Kulturveckan i Dals-Ed arrangeras nu 
för femte året i rad. Dals-Ed har ett rikt 
kulturliv med föreningar, kulturskola, 
bibliotek, utställningar, biograf, flera 
muséer m.m. Vi har gett kulturveckan 

namnet Kultur för alla. Vi hoppas att 

du hittar evenemang under veckan som 
engagerar dig och som du vill besöka.  
 
Temat för årets kulturvecka är trä. Med 
trä har folket byggt samhället Ed och trä 
är en avgörande resurs även för 
framtiden i Dals-Eds kommun när det 
gäller hållbar tillväxt och sysselsättning. 
 
Veckan arrangeras i år med stöd, 
samspel och inspiration från Västarvet. 
  
Varmt välkomna till årets kulturvecka! 

 

Arrangörsgruppen 

Morgan Funevall, Ingvar Johannesson, Lena Edman, Anna 

Johansson, Monica Johannesson, Carina Karlsson, Stina 

Karlsson, Lena Zakariasson, Jonas Olsson m fl. 
 

Layout och produktion augusti 2016 
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Under kulturveckan kommer det att pågå ett flertal 
spännande aktiviteter i AMEs verkstäder.  Allmänheten 
är hjärtligt välkommen att komma hit för att se, prova på 
och ta del av våra aktiviteter – kom till Hjortonstigen 4. 
 

Måndag – Torsdag kl. 13.30-16.00 
 

”Ur björk” – i samarbete med Västarvet/Slöjd i Väst 
och gästande slöjdare använder vi en björk, från stam 
till småkvistar. På måndag ligger fokus på småslöjd 
och pysselaktiviteter riktat till barn samt fönster- 
renovering. På tisdag fortsätter vi med samma tema 
men visar även växtfärgning med björklöv och – bark. 
På onsdag blir det blandade tekniker och näverslöjd. 
På torsdag tar vi hand om de lite grövre delarna av 
trädet, får lära oss hur man bygger möbler ur färsk 
björkved samt provar på korgtillverkning med björkris. 
 
 
 
Timring – under alla 4 dagar håller vi på med timring i 
hallen. Kom och kolla, fråga och prova på timring, se på 
olika knuttekniker och se hur ett vindskydd växer fram. 
 
Slöjdtekniker från andra länder –  
i våra övriga verkstäder gästas vi  
under 4 eftermiddagar av nyanlända  
som visar slöjdtekniker från sina  
hemländer. Bl.a. kommer det att  
tillverkas fågelburar av rotting och  
vi får se på broderitekniker och  
virkning. Det går bra att bara kolla  
men om man vill får man säkert  
hjälp med att prova på själv.  
Eller varför inte ta med det egna  
handarbetet och slöjda en stund tillsammans? 

 

 

Arbetsmarknadsenheten 

Hjortronstigen 4 

 

 

 



 

 

 

 Kreativiteten och bildskapandet är stor hos många i Ed.  

Skaparglädjen tar sig uttryck i flera olika tekniker – måleri i olja, 

akryl och akvarell, teckningar, grafik och moderna datatekniker. 

Ett tjugofemtal konstnärer visar under kulturveckan sin bildkonst i två 

utställningar. I utställningen ”Fönster mot konsten” sätter konstnärerna 

färg på Ed. Besökarna kan gå en konstpromenad i centrum och 

beskåda konst i skyltfönster. Det är för konstnärerna och besökarna i 

Ed ett helt nytt koncept.  Konsten blir väl synlig dygnet runt och lätt 

tillgänglig för alla. Samtidigt pågår en samlingsutställning ”Blandat i 

färg” på Eds bibliotek. Utställningen är öppen inte bara under 

kulturveckan, utan i fyra veckor, 12 september – 5 oktober. 

Öppettiderna följer bibliotekets.  

Varmt välkommen till en färgrik kulturvecka! 

1 Salong Batong, 2 Malins Garderob, 3 Svenska kyrkan pastorsexp, 

4 Edsgrillen, 5 Dalslands sparbank, 6 Dalslänningen, 7 Pineskär AB,  

8 Eds Bok & Pappershandel, 9 Café City, 10 Elisabeths Hårateljé, 

11 Fastighetsbyrån, 12 Eds Skor Å Mix, 13 SEB, 14 En salig blandning, 

15 Salong Lilla Le, 16 Kommunhuset, 17 Apoteket Hjärtat, 18 EdEl,  

19 fd Bageriet, 20 fd Blomsteraffären, 21 Eds Blommor.  



 

 

Ett 25-tal Edskonstnärer visar bildkonst 



 

 

 

 

12.00 Startar skördemarknaden, med 

varor från odlare i närområdet. Här finns 
grönsaker, blommor, hembakt bröd, 
honung mm. Försäljning av div hantverk. 
 

14.00 Folkdans och levande musik från 
folkdanslag i Ed och Bengtsfors. 

Under dagen blir det pressning av 
äppelmust med gratis provsmakning 
för besökare. Pressmästare är Ahmed 
Habchi. 

 
 
 
 
 
 
 

i samarbete med  

ABF i Dals-Ed 

 

 

 

 

  HRF Dals-Ed 
  har bjudit in 
en audionom som ger GRATIS 
information och rådgivning om 
olika hörhjälpmedel. 

 

Föreningen VÄXTKRAFT finns på 
plats och berättar och visar upp de 
odlingsprojekt som pågår i 
trädgården på Gamla Real. 



 

 

 

I trädgården vid Gamla Real har vi satt 
upp en enkel scen vid invigningen av 
Kulturveckan. Under dagen blir det 
inslag med musik, Dragspelets vänner 
från Ed, Bengtsfors dragspelsklubb m fl. 

 

 

Välkommen till en trivsam familjedag 
där hyresgäster och den lokala 
Hyresgästföreningen i Ed träffas och 
utbyter information och erfarenheter.  
Vi har representanter på plats och 
inbjuder till samtal och rådgivning. 
Massor med aktiviteter på plats i 

trädgården på Gamla Real – kl 12-15 

 

Bygdegårdsföreningen 

har kaffeservering  
med Hembakt bröd  

under hela dagen. 
 

 Dals-Ed 

 

Med en härlig blandning 
av varm nostalgi och 
historiska kunskaper  

berättar Kjell Fredriksson 
personliga minnen från 

åren 1945-1960, från sin 
uppväxt i Dalsland.  

Kl 15.00 - inomhus 

Kjell 

Fredriksson 



 

 

 

 

 

 

Välkommen att besöka kommunens äldsta byggnad, 
Gäserudsstugan i Håbol. Guider finns på plats som 
berättar om husets historia, arr: Håbols Hembygdsförening 

Svea Bio 

Stallbacken 

Kl 16.30 – MATINÉ 

Svenskt tal 

Pris: 50:    ej 3D 

Kl 19.00 Entré 75:- 

Fr 7 år – tid 1.56 

Eds Bokcirkel 

Finns på plats i foajén med 
aktiviteter  på filmens tema. 

Förfriskningar serveras! 

Karl-Erik Andersson  

vid järnspisen som var 

hemmets samlingspunkt. 

Göranderuds gårdsmuseum 
med allt från köksredskap till 
redskap för utesysslor håller 
öppet hus.  -Här finns vår 
vardagshistoria samlad  på 
ett ställe berättar Karl-Erik, 
som tillsammans med sin 
bror Bengt-Göran kommer 
att guida besökarna vid 
öppethusdagen.    

Öppet kl: 14 - 17 

 

 

Utställning av gamla skolplanscher i soldattorpet 
Siljebo på Nössemarksgården i Nössemark. Ett 
samarbete mellan Nössemarks hembygdsförening 
och Svenska kyrkan. Kaffeservering – Välkomna! 

 

 



 

 

 

 

 

Vid ridhuset på 
Kråkhult arrangeras 
klubbmästerskap i 
dressyr ridning. 
Kom gärna och njut 
av dessa vackra 
hästar och duktiga 
ryttare.  
 

Start kl 10.00 
 

 
10.00 Fotomaraton  Under tre timmar ska fem teman Fotograferas. 

Efter fotograferandet samlas vi för en bildvisning och fikar tillsammans. 
Start vid badplatsen vid Lilla Lee Mer info finns på www.edsfotoklubb.se  

Startavgift: 20:-, alla välkomna!  Arr: Eds fotoklubb 

http://www.edsfotoklubb.se/


 

 

  

Visning av fönsterrenovering och annan byggnadsvård i museet Karl 

XII stugan. Kl: 17.30-20.00 Deltagare och teman under kvällen är: 

o Fönsterhantverkare Jan Killén 
o Tillman Hasselhorn, Dals Rostocks Kakelugnsmakeri 
o Hampaprodukter ekonomisk förening, som demonstrerar  

hampa som isoleringsmaterial för väggar och bjälklag 
o Jimmi Englund, informerar om timring 

Antikvarierna Ulrika Lindh och Lars Bergström från Västarvet 

svarar på frågor om byggnadsvård och ”k-märkt”. 
 

 

 

Karl XII muséet  
öppet mellan  
11.00 - 20.00. 

Guidad visning 

 

 

Månd 19/9 kl 19.00 

The Beatles 
Eight days a week 

Kl 18.30 – innan 
filmen The Beatles 
blir det minikonsert  

Geir Arne 
Westby 

spelar Beatleslåtar 

 

Välkommen att prova på 
smådanser från vårt 

svenska kulturarv - till 
levande musik. 

Gamla Real kl 19 – 21 
(källarlokalen) 

Arr: Edsbygdens folkdanslag Tid: 1.40 Entré 

75:- 



 

 

 

 

Kyrkogårdsvandring vid Håbols kyrka om kyrkogårdens 
kulturhistoriska och biologiska värden. Medverkande är 
vaktmästare Holger Galle, antikvarie Hedvig Zillén och 
biologerna Leif Lithander och Ted von Proschwitz. Hör 
dem berätta om kyrkogården och gravvårdarna. Samling 
18.00 vid kyrkogården. Vandringen tar ca 1½ timma. 
Arrangör: Västarvet och Svenska kyrkan. Välkomna ! 
 

 

 
 

 - en studie i 

smådjurens värld 

 
 
 
 
 
 
 
 

Göteborgs natur-
historiska museum 
besöker skolan under 
dagen med program-
met ”Liv i Löv” där 
småkryp fångas in och 
studeras. De 
fascinerande 
studierna av jordens 
småkryp fortsätter 
sedan under 
eftermiddagen på 
Gamla Real för 
allmänheten. Den 
intresserade får gärna 
ta med sig en påse 
förna från sin egen 
trädgård och sålla det 
tillsammans med 
pedagogerna från 
museet.   

Från kl 16.00  
på Gamla Real  

Runt förra sekelskiftet utvandrade  cirka 50 000 
dalslänningar till Amerika och många kom tillbaka 
med inspiration av ett annat sätt att bygga. 
Antikvarie Marie Odenbring Widmark, Västarvet 
berättar om ”Äldre byggnadstradition på Dal – från 
bondgårdar till Amerikahus”. 

Gamla Real kl 17.00 – Kaffeservering! 

 

 



 

 

 

 

Välkommen till en trivselkväll med de 
gamla fina läsarsångerna. Sång, musik, 
kvällsfika och gemenskap bjuder vi på. 

Arr: Dals-Eds Missionsförsamling 

 -Du som aldrig besökt vårt  

fina MC-museum - ta chansen  
till en härlig upplevelse och 

nostalgikick.  Välkomna! 

 

Motorcykel museet är inrymt i den ca 1000 
m2 stora Gallerian under livsmedelshallen 
Willys i centrala Ed. Här visas ca 155 st. 
veteranmotorcyklar, mopeder och 
påhängsmotorer från ett flertal länder. Ett 
75-tal motorsågar, 50 båtmotorer som 
använts i vårt landskap, 300 radioapparater 
och ett dussin sköna gamla symaskiner. 

 

Passa på att besöka vårt fina 
Hembygdsmuseum i Karl XII-stugan. 
Guidning bland alla gamla fina saker 
som finns bevarade. Dals-Eds 
Skrivarförening finns på plats, och under 
kvällen blir det blir högläsning ur 
medlemmarnas egna böcker, blandat 
med musik från bygdens musiker.  
Bl a läser edsbon Karl-Erik Andersson, 
texter ur tidigare utgivna böcker. 
 

 

 

Kaffeservering 
trivsel och  

gemenskap 
 

Arr: Dals-Eds Hembygdsförening 

 



 
 
 

 

Pedagogerna från Lödöse museum Jenny A och Marie 
Jonasson Schmidt, berättar sagor från de djupa 
skogarna i Dalsland och sjunger visor och spelar musik 
för pilgrimer, skogsgångsmän och andra vandrare. 
Kom, lyssna och sjung med i de medeltida visorna runt 

lägerelden!  Gamla Real kl 18.00 -  inomhus 

Arrangör: Västarvet 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Välkommen till ett intressant 
föredrag om virkeskvalitet i 
byggandet. Sven Sillén som 
är en erfaren trähantverkare 
berättar om träets kvaliteter 
förr och nu. Arr: Västarvet 



 

 

 
 

Vandringen startar kl.16.00 
Vid Stallbackens parkering 

Årets vandring är förlagd till området vid Hagaskolan och kyrkan. 
Visning av av bl a skolmuséet. Guide: Lars-Evert Carlsson. 

Start på Stallbackens parkering kl 16.00. Avslutning i Hagaskolans 
matsal med fika samt visning av bilder från förr och nu. 

Skolmuseet är öppet för visning mellan 17.30 – 18.30 
 

Svea Bio 

Stallbacken 

Bland män och får 
Medarr: Föreningen Norden 

Kl 19.00 - Entré – 75:- 

FRÅN 15 ÅR – tid 1.33 

 

 

Kvällen vänder sig till 
ungdomar. Kursledare är 
Fredrik F Zakariasson. 
Inga förkunskaper krävs. 
Kursen är GRATIS och 
ingen föranmälan 
behövs, bara att komma  

Start kl 18.30 

 

 

 

DJ Fred Fz 

Det ska bli superkul att komma ”hem” till Ed (pappa Gugge Z 

födelseort) och hålla kurs säger Fredrik Z – professionell DJ. 



 

 

 

 

Isländska filmer visas 

inte så ofta på vår 

biograf och därför vill 

Föreningen Norden ge 

filmpubliken chansen 

att se en sådan under 

kulturveckan. Filmen 

utspelar sig på Island 

och handlar om två 

bröder som båda är 

fåraherdar. De har 

inte talat med 

varandra på många år 

och det är ett par 

riktiga tjurskallar. Nu 

hotas deras fårflockar 

av en smittsam 

sjukdom. Kanske 

detta kan få dem att 

begrava stridsyxan? 

En berättelse om 

familjekonflikter, som 

trots ämnet är mycket 

underhållande. Ett 

exempel på isländsk 

film när den är som 

bäst.  

 

Kyrkogårdsvandring vid Gesäters kyrka om kyrko-
gårdens kulturhistoriska värden och gravvårdarnas 
tillstånd. Medverkande är antikvarie Anni Bergström 
och stenkonservator Carin Pettersson. Hör dem 
berätta om kyrkogården och gravvårdarna. Samling 
18.00 vid kyrkogården. Vandringen beräknas ta ca 1½ 
timma.  Arr: Västarvet och Svenska kyrkan Välkomna!  

På danslektionen träffar du dansläraren Ronja 
Niklasson från Danspoolen. Det blir influenser från 
olika dansstilar, jazz, modernt, street och vi tränar 
på koordination, lär oss en koreografi och att 
uttrycka oss med dans.  
Dessa danslektioner för 
ungdomar är helt gratis 
och är ett komplement 
till Kulturskolans  
dansundervisning. 
Ingen föranmälan,  
bara att komma! 

 

Torsdag 22/9 

åk1-3 kl.15.30–16.30  
åk4-7 kl.16.30–17.30 



 

 

 

 

Kom och var med! Med musiken som språk möts vi, liten och stor. 
Tillsammans bildar vi världens bästa orkester! Vi varvar nya och gamla 
barnlåtar. Fartfyllt, svängigt, finstämt och lugnt. Vi sitter ner och står upp 
om vartannat. Vi jobbar med olika teman bl a Gittansånger, Lennart 
Hellsing, årstider och djurtema. Med Musikskoj vill vi inspirera barn och 
vuxna att musicera mycket både hemma och inom förskolan. Alla röster 
är vackra! Vi blandar rörelsesånger med instrumentspel. Barnen spelar 
på rytm- och blåsinstrument. Är vi många i barngruppen fokuserar vi på 
rörelsesångerna och rösten som instrument. Det brukar bli en jättekör! 
Musikstund med glädje och rörelse för och med de allra minsta! (0-6 år) 
 

 

Diskodans och tävlingar på Stallbacken 
Årskurs 1–3 kl 18.00 – 20.00  *  Årskurs 4-6 kl 20.30-22.00 

Arr. Eds Ryttarsällskap - ungdomssektionen 

 



 

 

 

 

 

 

 

Medlemmar i Töftedals Hembygdsförening 
visar gamla saker och ting från skolans 
muséum. Vävsalen öppen. 

Öppet hus 
i Töftedals 

gamla skola 
kl 11-15 

Naturreservatet Heråmaden bildades hösten 2014. Nu har 
vandringsleder, skyltar och raststugan i reservatet iordningsställts. 
Det vill vi fira tillsammans med er! 

Välkommen till invigningen av Heråmadens naturreservat. 

10:00 Samling vid Mons hållplats 

10:15 Vi startar vandringen (ca 1,5 km) in mot raststugan 

Bastedalen på den nya leden över Lämmemossen. 

 

Arr: Länsstyrelsen och Dals-Eds kommun 

11:00 Invigningstal och invigningsceremoni  

12:00 Vi bjuder på enkel förtäring 

13:00 Avslutning 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturveckans sista lördag 
blir det ett härligt kalas för 
ALLA i Bollhallen. Kom och 
smaka på mat från andra 
länder! Vi bjuder!  Musik och 
dans från olika kulturer i en 
härlig mix.  Dessutom en  
liten Hantverksmarknad.  

ALLA ÄR VÄLKOMNA! 

 

Springtävling för barn 3–12 år 

I samband med 
Kalas för Alla 
arrangeras en 
springtävling för de 
yngsta, i åldern  
3-12 år.  Ca 400m. 
Anmälan vid start 
på Hagaskolan från 
kl: 12.00.  
Medalj till alla! 

START kl 13.00 

Prisutdelning kl 16 
Priset utdelas till enskild person 
eller organisation för värdefulla 
insatser eller prestationer. Det 
kan vara kulturella, idrottsliga 
eller andra prestationer. 

Kalaset börjar kl 15 



 

 

 

Spåren och berättelserna är många om tränäringens betydelse för Dals-

Ed. Under Kulturveckan kommer Västarvet tillsammans med lokala 

aktörer samla in berättelser och bilder till den nya webbplatsen Prisma 

där historier om industrisamhället i Västra Götaland presenteras. 

http://www.prismavg.se  

Välkommen till Kårslätts gård och ta del av intressant 

material från tränäringens historia i vår bygd. 

Antikvarie Gunilla Roos Nilsson, Länsstyrelsen Västra Götalands Län 

som inventerat flottningslämningar kring bland annat Örekilsälven, leder 

en vandring och visning med utgångspunkt från Kårslätts gård. 

Vandringen tar ca 90 minuter. Stövlar och oömma kläder 

rekommenderas. Ta gärna med egen fikakorg! 

Samling på Kårslätt söndag 25 sept kl 10.00 

Efter vandringen och visningen av flottningslämningar, samlas vi på 

Kårslätt igen för att ta del av material om tränäringens historia i Dals-Ed. 

Dessutom en kort presentation av websidan Prisma som berättar om 

industriella kulturarv och samhällsutveckling från 1850 fram till idag, av 

kommunikatör Filippa Bohlin från Västarvet. 

Arrangemanget är ett samarbete mellan Västarvet och Dals-Eds kommun 

 



Vill du veta mer 
om Dals-Ed?

Du är alltid välkommen att 

höra av dig till oss.

Dals-Eds kommun
Box 31  668 21 Ed
Tel: 0534-190 00
Fax: 0534-105 50

kommun@dalsed.se

www.dalsed.se

Dals-Ed
...där det goda livet erbjuds
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