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HÅLANDA. En person 
som jobbar mycket i 
det tysta.

Nu får emellertid 
Christer Damm finna 
sig i att stå i ramplju-
set.

Nästa torsdag tar 
han emot Ale kommuns 
belöningsstipendium 
om 3 500 kronor för 
sitt arbete med att 
levandegöra kulturar-
vet i Hålanda socken.

Det var en mycket glad 
Christer Damm som mottog 
beskedet från Kultur- och fri-
tidsnämnden att han utsetts 
till en av två kulturstipendi-
ater för 2011.

– En överraskning. Jag 
trodde inte att jag var en sådan 
betydelsefull person. Att bli 
uppmärksammad med ett 
kulturpris visar att kommu-
nen värdesätter mitt arbete i 

Hålanda socken, säger prista-
garen till lokaltidningen.

Listan över insatser som 
Christer Damm utfört och 
fortfarande utför i kommu-
nens norra del kan göras 
lång. Hans intresse för byg-
dens historia är påtaglig.

– Att ta del av de gamla tor-
parnas historia och sätta sig 
in i deras liv är fascinerande, 
säger Christer, som jobbar 
mycket i det dolda och gärna 
för sig själv.

– Då har man kontroll på 
vad man gör och vad det blir 
av det, säger han.

Christer Damm är ur-
sprungligen från Göteborg, 
köpte en sommarstuga i 
Sandåker där han bor per-
manent sedan 15 år tillbaka.

– Jag blev bekant med 
"Högabo", fick ta del av be-
rättelserna från hans far och 
farfar. Jag har en samling av 
150 berättelser om perso-
ner och händelser i socknen 
under 1800- och tidigt 1900-
tal. Det finns namn och data 
på sådana som bott i torpen 
och gårdarna förr i tiden, be-
rättar Christer.

– Det ringer folk till mig 
ibland och undrar vad folk 
har bott. Nyligen var det en 
som frågade var spelman Pet-
tersson hade levt. Jag visade 
personen ifråga den stenhög 
där Pettersson hade bott.

Sedan tre år tillbaka är 
Christer Damm ordföran-
de i Hålanda Hembygds-
förening. Det uppdraget har 
bland annat inneburit att han 
varit med och gjort en upp-
märkning, 173 skyltar och 
därtill GPS, av torpgrun-
der, sågar, kvarnar och dans-
banor. Christer är också en 
flitig ledare för hembygds-
vandringar för att visa upp 
socknen och dess historia.

Christer Damm deltar 
också i det nystartade projek-
tet med att märka upp den 1 
000 år gamla vandringsleden 
från Lödöse till Skara, som 
går genom Hålanda.

– Det är fantastiskt, leden 
är tusen år gammal och ändå 
kan man se spår av den. 
Framförallt är den synlig på 
två platser där man ser fyra 
parallella spår, en så kallad 
hålväg. Tanken är att märka 

upp leden, göra en parke-
ringsplats och informations-
skyltar som intresserade be-
sökare ska kunna ta del av.

Motiveringen till Christer 
Damms belöningsstipendi-
um låter enligt följande:

”För sitt outtröttliga enga-
gemang med att dokumente-
ra och levandegöra vårt kul-
turarv i de norra delarna av 
Ale. Genom sitt arbete spri-
der han kunskap och intres-

se för vårt lokala arv och ger 
oss också möjlighet att bära 
det med oss in i framtiden”.

– Detta pris ger mig anled-
ning att fortsätta arbetet med 
uppmärkning av till exempel 
rullstenar, jättegrytor, ge-
nomföra berättarkvällar och 
teckna ner äldre berättelser, 
avslutar Christer Damm.
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CHRISTER DAMM
Ålder: 69.
Bor: Sandåker i Hålanda.
Familj: Särbon Yvonne, son med 
två barn.
Intressen: Särbon, hembygdsför-
eningen, skog, natur och historia.
Stjärntecken: Lejon.
Aktuell: Som en av årets kultursti-
pendiater.

VI HÄLSAR VÅR NYA MEDARBETARE

HANS GÖTESTAM

Hjärtligt välkommen till oss på Mäklarhuset. Hans
mångåriga erfarenhet som mäklare hjälper dig som
är i bobytartankar att bli nöjd med din bostadsaffär.
Gamla som nya kunder är välkommna att komma till
oss och prata bostad med vår nya bopartner. 

BOHUS / SKOLVÄGEN 7 B

ETAGE LÄGENHET

Utgångspris: 725 000 kr / Avgift: 5 470 kr/mån /
Boarea: 79 kvm / Rum: 3,5 rum och kök, varav 3
sovrum. / Visning: 24/11 och 28/11, Ring för bokning.
/ Mäklare: Hans Götestam, 0303-377204

SKEPPLANDA / RYKSDAMM 

SÅLD!

Accepterat pris: 1 550 000 kr / Boarea: 132 kvm /
Tomtarea: 5030 kvm / Rum: 5 rum, varav 3-4
sovrum. / Visning: Såld  / Mäklare: Hans Götestam,
0303-377200

SKEPPLANDA 

KOMMANDE!

Utgångspris: kommer senare... / Boarea: 140 kvm /
Tomtarea: 3570 kvm / Rum: 5 rum, varav 3-4
sovrum. / Visning: Kommer senare..  / Mäklare:
Magnus Abrahamsson, 0303-377202

VI ÄR FORTFARANDE MÄKLARHUSET. MEN 
MED INSIKTEN ATT DET ÄR ROLIGARE ATT BO 
ÄN ATT FLYTTA ÄR VI HÄRMED NÅGOT MER:

DIN
BOPARTNER.

 TEL: 0303-377200 / MAKLARHUSET.SE


