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Ovanstående namn var 
känt och välkänt inom 
tre kyrksocknar. När det 

krånglade med djuren i ladu-
gården eller då någon människa 
råkade illa ut genom att bryta en 
arm eller ett ben, då gick färden 
genast mot Hålanda, eller om 
det var en Hålandabo, mot Fale-
Damm. Vid Falan fick skjutsen 
lämnas och apostlahästarna an-
litas, det fanns ingen farbar väg 
fram till Fale-Damm. 

Lars Eriksson flyttade med 
hustrun Annika från Bjärke 
härad till Hålanda, där de inköp-
te 1/8-dels mantal Höga Mellan-
gård. Den andra hälften inneha-
des av min morfar Olof Johans-
son. När de kom flyttande i maj 
månad, blev det snöyra, så att kör-
hjälpen från Erska i Bjärke härad, 
fick stanna kvar en hel vecka 
innan hemfärden kunde ske. Efter 
några år sålde Lars gården till 
Anders Svens-
son på Höga 
Mellangård och 
gården lades till 
Olof Johanssons 
1/8-dels mantal, 
vilket då inköpts 
av Anders An-
dersson, son till 
Anders Svensson. Nu blev det ¼-
dels mantal Höga Mellangård.

Efter försäljningen flyttade ma-
karna till Fale Damm, som undan-
tagits på 49 år vid försäljningen av 
gården. Senare friköptes marken.

Eriksson började  så smått att 
biträda då djur blev sjuka. Detta 
visade sig gå ganska bra - inte 
alltid naturligtvis - men han hade 
hand med djur och var därtill en 
mycket klok man (inte ”gubbe”). 
Men hans verkliga förmåga visade 
sig vid behandling av brott på 
armar och ben. På detta område 
misslyckades han inte, mig veter-
ligt, en enda gång, inte ens med 
lårbensbrott, som väl är det mest 
komplicerade av allt. Han botade 
ett sådant brott på en över 70 år 
gammal kvinna. Hon hade senare 
aldrig något men av detta. 

Han anlitades mer och mer. 
Det var veckor då han var ute var-
enda dag. Därtill var han anmärk-
ningsvärt billig, tog sällan mer 
än 15 öre eller 1 krona. Men det 
fanns väl de, som helst själva velat 

ha betalt istället. En bonde från 
en grannsocken klagade bitterliga 
över att Lars, som fått både mat, 
kaffe och skjuts fram och åter, 
ändå ”vräkte te” och tog 50 öre 
för besväret. Det finns många un-
derliga djur i vår Herres hage. 

Då Lars Eriksson föll ifrån, bör-
jade hans dotter Matilda att be-
handla benbrott och andra skador, 
och det lyckades hon bra med i 
flera år. Men en gång var olyck-
an ändå framme. En man kom, 
som råkat köra vält med sin cykel 
och brutit sin arm. Han fick den 
spjälad och förbunden. Dagen 
efter satt han tillsammans med en 
kamrat vid spritflaskan. Detta gick 
av lätt förklarliga skäl inte så bra. 
Armen började värka och lasaret-
tet måste anlitas. Där amputera-
des armen vid armbågen. Tilda 
fick ingen anmärkning, men från 
den stunden befattade hon sig inte 

mer med sjuk-
vård. 

Lars Eriks-
son var humo-
ristisk, glad och 
skämtsam. Men 
han kunde även 
ta saker och ting 

på allvar, när så erfordrades. Han 
kom en gång till ett litet ställe 
på Stommens ägor där mannen i 
fyllan och villan slagit av armen 
på hustrun, varför hon måste gå 
med armen i band. Även nu var 
mannen otidig mot henne och 
hotade med stryk, Men detta 
skulle han inte ha gjort i Lars när-
varo. Lars, som var utrustad med 
goda kroppskrafter, tog en grov 
enepåk, som stod i en vrå, gick 
sakta fram till mannen, fattade 
honom i nacken och tryckte ned 
honom på mage på golvet och 
sade, ”här ska du få, för den av-
brutna armen”, varpå mannen fick 
ett rejält kok stryk på baken.

FOTNOT.  Den person som fick stryk var med 
all säkerhet soldaten Anders Kusk. Hustrun 
hette Sofia. Mannens hetsighet var väl känd 
i Hålanda socken. Han hade flera gånger tuk-
tats av sockenborna.

Evert Högabo (1994)

Lördag 12 maj
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Kilanda
Marknad

med Öppen Gård

Kristi Himmelfärds Dag 17 maj
Gudstjänst i kyrkan kl. 9.30

MARKNAD kl. 11-15

Ponnyridning, Tipspromenad, Underhållning av 
”Fyrklövern”, ”Slussdraget” och ”Snedfall” m.m. 

Flera serveringar.

Infarten. Skyltar visar vägen.

Inträde: 20:- 
alla över 16 år

Älvängen

Nol

Kilanda

Alingsås

Gråbo

Sjövik

Välkomna!

Kyrkan: Visning 12.00. Konsert 13.00. 
Gospelkonsert med Gospel.Kom med band. 
Ledare Åsa Gunnervik.

Skolan/Kvarnen: Hembygdsföreningen. Hantverkare, 
konstnärer, Röda Korset Second Hand, smide.

Säteriet: Visning av ladugården med robotmjölkning, 
köttdjur, kaniner, Fårvallning, ”Skyttesimulator”, 
Miljöinformation, blommor m.m.

Starrkärrs pastorat
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

www.mittiale.se – 0303-332660

Starrkärrs kyrka
Vårkonsert 
2 maj kl. 18.30 

Församlingens barnkörer; 
Barnkörskolan från Nol,

 Blå fjärilen från Älvängen och
Tonfi skarna från Starrkärr/Alafors 

sjunger ur sin rika repertoar för oss.
Medverkar gör också körledarna 

Magnus Wassenius, Åsa Gunnervik 
och Sabina Nilsson.

Prästalunds hembygdsgård 

 Friluftsgudstjänst 
söndag 6 maj kl. 11:00

Präst: Björn Nilsson 
Vid regn - Starrkärrs kyrka.

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94

Ale-skövde kyrka
sönd 29 aprilkl.10.00

Gudstjänst
Magnus Skredsvik,

Lena Wihlborg avtackas
kyrkokören medverkar

Hålanda kyrka
Sönd 29 april kl 12.00

Mässa
Magnus Skredsvik

Lena Wihlborg avtackas
Kyrkokören medverkar, kyrkkaffe

S:t Peders kyrka
Sönd 29 april kl 10.00

Gudstjänst,
S-E Wihlborg avskedspredikar

kyrkkaffe

Tunge kyrka
Sönd 29 april kl 12.00

Mässa, S-E Wihlborg
avskedspredikar, kyrkkaffe

Hålanda
församlingshem

Gemenskapsträff
onsdag 2 maj kl 10.30-12.30

Liselotte

Skepplanda
församlingshem

Storcafé
onsdag 9 maj kl 10-12.00

Öknen skall blomma
Sång, tal och musik med

Liss & Odd Sörensen

Välkomna!

Det var inte vår, det var 
sommar i luften denna 
tidiga förmiddagen då 

Aktiva Seniorer samlades till 
en liten teaterstund med  för-
reningens egna förmågor. Te-
atergruppen Biet är namnet 
och föreställningarna blir två 
denna dag eftersom många, 
många medlemmar vill vara 
med och lyssna och skratta.

Efter välkommen till oss alla 
av ordförande Sture Magnus-
son börjar hela ensemblen att 
önska oss God morgon i en sa-
tirisk sång om morgontrötthet 
i allmänhet och kanske åhö-
rarnas i synnerhet. De ledsa-
gas av musik i alla numren av 
dragspelarna Lars-Erik Bou-
stedt och Jan Nordin. Det 
går inte att redogöra för alla 
tio programpunkterna (de skall 
helst ses och höras), men flera 
av numren hade satir och för-
medlade tänkvärda sanning-
ar om längtan efter en man att 
dela livet med och naturligtvis 
äldrefrågan.

Kerstin Magnusson teck-
nade författaren Kristina Lugn 
och förmedlade ”kultur” i ny 
diktversion. En melodisk vår-
visa sjungen av Ingegerd Melin 
stämde väl överens med den tidi-

gare nämnda känsla av sommar 
vi kände på morgonen.

Alla som medverkade 
gjorde bra och fina insatser för 
vilka de fick varma applåder av 
åhörarna. Mari-Anne Carls-
son, duktig såväl textförfatta-
re som skådespelare och regis-
sör, får en särskild eloge medan 
alla nedanstående medverkande 
också får gott beröm både för 
sång och taltexter. Alla deras 
dräkter ges också en eloge, det 
är mycket arbete som ligger 
bakom innan stunden för upp-
spelning är kommen.

Här är namnen på alla med-
verkande: Mari-Anne Carlsson, 
regi, Eivor Ahrenstedt, Margit 
Eriksson, Kerstin Magnusson. 
Ingegerd Melin, Olle Melin 
och Barbro Ångman.

Så följde kaffe och smörgås 
med god kaka efteråt. Efter lott-
dragning gick många hem med 
vinster, men ingen enda hade 
idag efter Biets föreställning 
draget en nitlott.

Ordförande Sture Magnus-
son tackade för idag och hälsa-
de välkommen till vårens sista 
träff, onsdagen den 30 maj. 

Ingrid Monié

Månadsmöte hos Aktiva Seniorer

Tipspromenad
Söndagen den 6 maj

Start kl 10-12
vid Furustugan, Alafors

 • Kaffe med hembakat
 • Lotteri

Alla är hjärtligt 
välkomna!

PRO Ale Norra
Friskvårdskommitén

Lars i Fale Damm

>>Vid Falan fick skjutsen 
lämnas och apostlahäs-
tarna anlitas, det fanns 

ingen farbar väg fram till 
Fale-Damm.<<


