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Säljarna återberättar  

 

 

 

 

En del av huset byggdes på 1830-talet. Vem som bodde där fram till 1860-talet vet 

vi inte. 

På 1860 talet köpte skutskepparen Gustav Börjesson huset och flyttade in med sin 

hustru Anna och hennes systrar.  

 

 

 

Då tillbyggdes huset och fick sitt nuvarande utseende. 

På den tiden kunde man se havet o Arödsån från huset. 

Gustav var släkt med lantbrukaren som ägde gården 

Backen, strax ovanför Kristine dal. 

Gustav var först sjöman och var borta långa perioder. 

Det har berättats att han rundade Kap horn flera gånger. 

Senare köpte han en egen fraktskuta och gick bl.a på 

England. De sista åren gick han mest i Vänersjöfart. 

 

 

 

 

  

Anna, Betti o Brita var mycket 

ensamma i huset när Gustav var på 

sjön i långa perioder. Kvinnorna hade 

var och en sitt hushåll. Det har 

berättats om när de stekte fläsk i 

samma panna blev de ovänner om 

vilken fläskbit som var vems. 

Betti satt i det nuvarande matrummet 

o vävde, när det blev kallt på vintern 

hade hon ett täcke för fönstret. 

 

Neg.nr 185_2 

Besök på Kristinedal. Från vänster: f.d. badhusmaskinisten Gustav 

Börjesson f. 1853, okänd man, Anna i Rönnängen (Gustav Börjessons 

hustru), hennes dotter Alma, Betty, Britta, två barn. Aröd. 

Neg.nr 117_10                             

Elisabeth och Gustaf Börjesson utanför 

sin stuga i Aröd. De var bosatta mitt emot 

Valle Johanssons gård i Aröd.  



Gustav Fredrik Börjessons avled 1941 vid 

89 år ålder. Som framkommer av 

dödsannonsen var Gustav vid tidig ålder 

sjöman och seglade långturer innan han 

återvände till hembygden för att börja 

arbeta som vaktmästare och maskinist vid 

Ljungskile varmbadhus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Under senare år blev Gustav 

vaktmästare och maskinist vid 

Ljungskile Varmbudahus. På denna bild 

syns baderskor vid Ljungskile badhus. 

Från vänster: Maria Rapp, Bella Vista; 

Anna Maria Holm, Maria på Rulleröd, 

gift 1894 med Claes Julius Carlsson, 

född 1868. Maria var mor till Åke 

Claesson, född 1906; Hanna på Roskult 

(Jarl Jonssons); Augusta Svensson, 

Karlsborg; Maria i Hamnen (farmor till Olof Pontinder), Selma Johansson, 

Hagarne, Skälläckeröd Helfrida Landström, kassörska, Gustav Börjesson, 

vaktmästare o maskinist, Aröd 

 

 

1942 köpte nuvarande ägarens två morbröder huset. Brödernas mamma som blev 

änka bara 35år gammal fick bo där. 

Bröderna bodde där i olika perioder. Den ena brodern, Harry, satt ofta ute i 

trädgården och spelade dragspel. Detta tyckte grannarna var så fint att höra på. 

 

På 70 och 80-talet när våra barn var små var vi mycket i Arödshuset. 

1984 fick vi köpa Kristinedal av morbröderna. Vi har haft många härliga somrar 

där. Barnen har lekt i den stora trädgården. Nära till bad har vi haft både uppe i 

sjön(kolbengtserödssjön) och havet. 

Vi har odlat grönsaker o potatis som vi har kunnat förvara i jordkällaren Nu känner 

vi att det är dags för någon annan att ta över Kristinedal  

Marianne o Göran Larsson 



 
 

 

Här visas en bild på stugan på Aröd som är 

tagen från vägen, årtalet då fotografiet är 

taget är okänt.  

 

 

 

Bildkälla: Ljungskile hembygdsförening 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


