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Vårens program 
En nytt år står för dörren och vi presenterar nya eller nygamla akti-
viteter, som vi hoppas skall falla er i smaken. Alla aktiviteterna går 
av stapeln i vår gård, Albogården, som ligger vid gatan Lärje Albo-
gård, tvärgata till Fredenslundsvägen. 
  
Onsdagen den 13 februari, klockan 19.00 
. Göteborgska gubbs å gumms. Bengt A Öhnander kåserar 
och visar bilder över kända original i Göteborg. 
 

Onsdagen den 13 mars, klockan 19.00 
 Från ångslup till pendelfärja. Ingvar Kronhamn kåserar 
kring färjtrafiken över älven genom årens lopp.  
. 
Onsdagen den 10 april, klockan 19.00 
  Årsmöte Efter mötet blir det Jubel i Albogården med Berit 
Bäckström och Lasse Walderhorn. Berit, som varit Göteborgs Ada 
två gånger, kommer att sjunga och berätta och hon kompas av Lasse. 
 
Lördagen den 18 maj, klockan 11.00 – 14.00 
 Vårdag med sedvanliga aktiviteter som försäljning, kaffe 
och våfflor, lotterier samt visning av föremålssamling och foton. 
Dessutom finns Kurt Malm där och hjälper er med släktforskning. 
 
Arbetsdagar 
Varje onsdag klockan 10.00 samlas intresserade personer och håller 
på några timmar med diverse aktiviteter Eller också kommer man 
bara för en pratstund. Föreningen bjuder dessutom på fika. Hör av er 
till någon i styrelsen för mer information. 
 
Lotterivinster 
På våra sammankomster förekommer det i regel lotterier. Ibland kan det 
vara svårt att få fram bra vinster. Därför tar vi gärna emot dylika av er 
för att få ett utökat vinstutbud. 
 
Medlemsavgift 
För år 2013 är medlemsavgiften 80 kronor för enskild medlem och  
100 kronor för familj. Var vänlig och betala in detta på föreningens 
Plusgiro 437 90 85 - 6. Ett inbetalningskort bifogas. 

 
Styrelsemöten 
Styrelsen har planerat in möten till måndagarna den 25 februari, 25 
mars,  29 april och 27 maj.  Har ni spörsmål, som ni vill ventilera med 



oss, så kan de tas upp vid dessa möten. Hör gärna av er till någon i sty-
relsen. 
Styrelsen 
Ordförande  Ingrid Aronsson 51 18 02 
V ordförande Bo Gustavsson 52 15 74 
Sekreterare Göran Ingemarson 58 11 16  

Kassör Christina Melin 58 11 16  
Ledamöter Sven Andersson 52 23 04 
 Curt Gustafson 52 42 45 
 Bo Persson 52 84 12 
 Gunnar Svensson 52 23 97 

 Suppleanter Dick Dahlberg 52 68 63 
  Gunnar Svensvik 51 50 58 
  Göran Werner 52 91 47 

Albogården   58 27 26 
 

Smeder 
I Lärje by fanns på 1930 – 40-talet flera olika försäljare, som gick om-
kring och sålde. En del hade bara en liten låda med skosnören, tvålar, 
rakblad och garn. Där fanns säljare av jordbruksmaskiner och fröagen-
ter. Det kom en gång om året en försäljare från Ale härad, som sålde 
stegar, baljor, klappträn och träspänner. Men där gick också en av Sve-
riges skickligaste yxsmeder, Johnsson från Hjärtum. Han var en origi-
nell man. Han sålde bara oskaftade yxor. En Hjärtumsyxa skaftade man 
inte med ett köpt skaft. Det fanns ingen motsvarighet i Sverige till Hjär-
tumsyxan. Man kunde hugga av en tretumsspik utan att det blev märke i 
eggen. En yxa på 1950-talet kostade omkring 250 kronor. Idag är priset 
på en Johnssontillverkad yxa omkring 1 500 – 2 000 kronor – om man 
kan få tag i någon. Jag kommer ihåg att Johnsson tog begagnade filar i 
utbyte. Yxan skulle skaftas positivt, dvs. att när eggen träffade t.ex. 
huggkubben skulle hela eggen beröra kubben. Många bruk i Sverige har 
försökt att kopiera Hjärtumsyxan. De har haft tillgång till all teknisk ut-
rustning, men de har aldrig kommit i närheten av originalet. 
 

Även i Backa hade vi en duktig smed, Sme-Liss kallades han. Hans 
smedja finns ännu kvar i Tingstad, men tyvärr förfaller den. Han till-
verkade jordbruksredskap, bland annat tvåaxlade torgvagnar. Vid ett 
tillfälle hade han gjort en torgvagn, som han ställde ut på en utställ-
ning i Älvängen. När granskningsnämnden synade den, fann de att 
allt var utsmitt för hand. Ingen svets eller smärgel hade använts. Till 
och med fjädrarna var handgjorda. För den vagnen tilldelades Sme-
Liss en guldmedalj. Smeden hade styrkt sig med innehållet i diverse 
flaskor, så han beställde ett extratåg från Älvängen till Göteborg. 
Samma dag skulle en båt sjösättas på Götaverken och en av prinsarna 
skulle förrätta dopet. När meddelande kom att ett extratåg var på väg 
till Göteborgs Central, blev det en väldig uppståndelse. Man trodde 
att det var prinsen som kom. Pressen och direktionen för Götaverken 
samt representanter för Göteborg samlade sig. Extratåget anlände 
och en lindrigt nykter smed steg av tåget. Vid ett annat tillfälle tog 
han två taxibilar hem. Han åkte själv i den ena och i den andra åkte 
hatten och en väska. 
Gunnar Svensson 

 
Sedan sist 
Höstdag. Årets Höstdag var de tidigare ganska lik. Flera kom och sma-
kade på kaffe och våffla, köpte med sig lite bröd och en och annan hade 
också med sig lotterivinst. 
Kaj Lindblad visade många fina bilder från Backa och hade många ro-
liga anekdoter kring dessa. 
Årets gång i visan. Lennart Torstensson sjöng och spelade många be-
kanta visor och berättade roligheter kring dessa. 
Ljusstöpning. Även detta år fick vi till egenhändigt gjorda gren- och 
adventsljus. 
Julfest. Så avslutades året med det traditionella Luciatåget. Även i år 
kom klass 3-or från Backatorpsskolan. De sjöng med stor frejdighet och 
inlevelse och vi hoppas på återseende. 
 


