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Hyssnavänner
Återigen har vi ett spännande år fram-
för oss.
Vad som kommer att ske inom Hyssna 
och Hembygdsföreningen i synnerhet 
vet jag inte ännu. Ja, en del vet vi ju, vi 
har ju vår programserie (se sista sidan 
i tidningen) men det finns ju mer att 
fundera över.
Nu har jag varit med och skrivit tidnin-
gen några år och jag finner varje gång 
att det är svårt att få fram bilder som 
beskriver innehållet i artiklarna, eller till 
viss del omöjligt, få tag på bra bilder som 
beskriver hur livet var i går.
Nu har jag en idé – att vi i Hyssna 
Hembygdsförening och gärna i samver-
kan med fotoklubben, skall försöka få
fram en bildbank av gamla foton som 
beskriver livet och människorna i Hyssna. 
Dessa foton ska vi skanna av och lägga 
i bildbanken med lämplig text som kort

beskriver vad bilden föreställer och de 
människor som finns på bilderna. 
Bilderna skall handla om det mesta om 
livet och människorna från förr i arbete 
och söcken.
Ur detta bildarkiv väljer vi ut bilder att 
bränna in på en CD-skiva som vi därefter 
för en låg penning kan tillhandhålla för 
dig och alla andra som vill ha tillgång till 
ett lätthanterligt bildminne från Hyssna 
av i går.
Kanske kan vi rent av trycka ett album 
med dessa bilder.
Du som har en bild eller kanske flera 
liggande i en låda – låt oss 
låna dem några dagar så 
vi kan lägga in dem i ett 
bildarkiv för Hyssna.
Ring mig om dina bilder!

Sven Hilding Arnell

Har du bilder från förr?
Ring

Sven Hilding Arnell,
 telefon 0320-390 22, mobil 0705-73 22 22 

eller

Börje Ohlsson, telefon 0320-391 51
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Josef Fridén i kassan.

Hyssnas enda kvarvarande lanthandel 
kan snart fira 100-årsjubileum.
Det var förläggaren Otto Andersson, som 
i det hus som i dag bebos av Bengt och 
Ingela Levin, startade en specerihandel 
för att förse sina väverskor med varor, 
förmodligen till ömsesidig nytta. 
Väverskorna fick varor som de betalade 
med sitt arbete och Otto A tjänade 
ytterligare en peng på väverskornas 
inköp. 
Samma affärsidé hade Ottos bröder, 
Gustav med sin affär på Högen och 
Johannes med affären i Bua. Det var för 
övrigt brödernas far, Anders Jonasson, 
som redan 1842 fick de första affärsrät-
tigheterna i bygden.

I kooperativ anda
Hyssna Handelsförening bildades den 8 
april 1920 genom insatser från bygdens 
folk som önskade en affär i kooperativ 
anda. Föreningens första ordförande var 
Amandus Johansson från Brunnsberg, 
föreståndaren hette Pettersson.  
Senare var det Carl Perzén som var 
föreståndare. Han flyttade sedermera till 
Skene och startade en kemikaliehandel.
Den nuvarande byggnaden är troligen 
uppförd 1932 och har därefter renove-
rats och tillbyggts vid olika tillfällen. En 
tid hade föreningen en filial i Almered 
som sköttes av Bror Almqvist och David 
Andrén.
Den som de flesta av oss förknippar med 
Handelsföreninga är Josef Fridén. Han 
började sin anställning i affären 1932. 
1945 tog han över ansvaret och blev 
föreståndare för affären, en tjänst som 
han uppehöll med bravur fram till 1974.
De flesta av oss gamla Hyssnabor har 
goda minnen av hur tjänstvilligt han 
skötte affären och dess kunder, nästan 
när som helst på dygnet.
I Handelsföreninga fanns det nästan allt. 
Man hade specerivaror av alla slag. 

Varorna kom i huvudsak i storförpack-
ning. Det kunde vara socker i femtiokilos 
säckar som man på lediga stunder vägde 
upp i en- och tvåkilos påsar.

Diversehandel
På torsdagar kom charkvaror. Det var  
hela slaktkroppar som styckades av Bror 
Almkvist. Ofta stod kunderna och vänta-
de på sina nystyckade favoritdelar.
I affären fanns en välsorterad tygavdel-
ning där Josefs fru, Ebba Fridén, hade 
ansvaret och vältaligt visade alla tyg-
rullarna. Där fanns även skjortor, 
underkläder och sockar m m. I källaren 
fanns en skoavdelning med bland annat 
gummistövlar från Tretorn.
Där nere glasade också Bror Almqvist 
fönster, säkerligen till flertalet av Hyssnas 
byggnader. I kallförrådet bakom affären 
hade man fodervaror till traktens 
jordbruk och byggnadsmaterial av alla 
slag. 
Allt kunde man köpa och om det inte 
fanns så tog man hem den önskade 
varan.
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Från femtiotalet och ett flertal år framåt 
körde Josef på torsdagskvällarna tele-
fonbeställda varor ner till Almered. 
Transporten skedde i den svarta Pv:n där 
passagerarsätena plockats ur för att ge 
plats åt varorna. På fredagskvällarna gick 
turen till Slätthult, Hökås och ett flertal 
andra ställen i bygden.
Vi minns julskyltningen vid första advent 
som en efterlängtad höjdpunkt inför 
julen. Efter stängning på lördag städade 
personalen affären, från golv till tak, 
därefter plockade man fram varor i skylt-
fönstren, på golvet, på disken och 
i vägghyllorna. Man arbetade till sent 
på natten. Vid dessa tillfällen bjöds det 
på kaffe och mat uppe i Josef och Ebbas 
lägenhet.

Sålde även i pyjamas
Det var stor folkvandring till julskylt-
ningen och folk promenerade mellan 
Handelsföreninga och affärerna uppe på 
Högen och till Börjessons.

Så här i efterhand undrar jag hur många 
timmar Josef arbetade i affären på vec-
korna. Det gick att få bensin från den 
manuellt betjänade pumpen hur sent 
som helst på kvällarna, ja till och med 
på nätterna om det var kris i tanken. 
Aldrig var det några sura miner när 
Josef kom ner till pumpen på nattim-
marna endast iklädd pyjamas.

Vanligt med kredit
Men gränsen för sortimentet och tjäns-
ter gick vid pilsner. Josef var en renlev-
nadsman och vägrade att sälja pilsner. 
Lättöl fanns, men det såldes med vissa 
restriktioner för dem som drack lite för 
mycket.
Ofta handlade kunderna på kredit och 
skrev upp inköpen i kontraboken. Man 
betalade när månaden var slut. Om man 
hade pengar, annars fick affären vänta 
och förlorade säkerligen en del krediter 
på detta vis.
Andra kunder betalade kontant och läm-

Julskyltning. 
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nade vid årets slut in sina kassakvitton 
och fick rabatt på de samlade inköpen. 
Vissa år var rabatten hela nio procent
på inköpssumman.

Affären bjöds ut till försäljning
Någon gång i början av 1990-talet var 
det stormöte med föreningens delägare.
Dåvarande föreståndaren Bertil Bengts-
son ville överta affären till ett belopp 
som mötet inte godkände. I stället bjöds 
affären ut på öppna marknaden och 
1992 tog Magnus Körle över.
Då var det ingen inom ICA som trodde 
att det fanns en framtid för affären. Men 
det trodde Magnus och gick in med full 
energi för att få fart på rörelsen. Han 
anpassade varusortimentet, tog bort 
foder- och järnvaror och alla krediter 
som låg ute hos kunderna. Det blev 
några arbetsamma år men i början av 
2000 hade Magnus fått ordning på 
ekonomin och sedan dess har det gått 
stadigt uppåt.

Succé med söndagsöppet
En stor anledning till detta är, enligt 
Magnus, att man i Hyssna är lokal-
patrioter. Han berättar att han fick stor 
uppskattning för allt som gjordes med 
butiken. 
När han skulle börja med söndagsöppet 
tyckte de flesta kunder att det inte alls 
behövdes. Säkert av omtanke om honom 
och hans medarbetare. Det blev succé 
från första söndagen.
Magnus tyckte att det var riktigt roligt 
att vara lanthandlare och att bo på 
övervåningen. Det var ovanligt och på 
nittiotalet var nog dessa handlare lätt-
räknade. 

Morgonkaffe på taket
Han säger att han saknar känslan att stå 
på uteplatsen på taket en vår- eller 
sommarmorgon och dricka kaffe innan

arbetsdagens början. Det luktade riktigt 
gott. Med undantag för ett fåtal dagar 
då det luktade gödsel. Det var ändå 
häftigt när bönderna körde förbi, för det 
blev ”som om vi höll igång landsbygden” 
tillsammans. 
Förändringarna i butiken, med ett mer 
kundanpassat sortiment, gjorde att 
omsättningen fördubblades.

Köptrogna ortsbor
Anders Johansson började som anställd
i butiken för att senare bli butikschef och 
2005 köpte han rörelsen. Därefter har 
han arbetat vidare med att förbättra 
sortimentet och servicen till kunderna.
Anders bedömer att cirka åttio procent 
av omsättningen kommer från köp-
trogna Hyssnabor. 
Men inte bara närboende handlar här, 
en betydande del av kunderna är rese-
närer från 156:an. Anders berättar att  
omsättningen ökat under senare tid 
trots att det har etablerats större 
affärshallar i närliggande tätorter.

Anders Johansson tillsammans med delar av sin
personal. Foto: Sven H Arnell
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DIKTER

Detta är ovanligt, normalt brukar öpp-
nandet av större butiker i närheten 
innebära sjunkande siffror. Men så är det 
inte i Bonnared vilket kunderna skall var 
tacksamma för. Det är allt för många 
konsumenter i vårt land som fått upp-
leva butiksdöden.
Säkerligen beror affärens fina utveckling 
på den goda service som vi får från 
Anders och hans del- och heltidsan-
ställda personal. De är cirka tio stycken, 
och alla bor i bygden.

Sven Hilding Arnell

Tidigare ägare 
och föreståndare i butiken
(med reservation för ofullständiga uppgifter)

Otto Andersson, Petterson 1920–
Lindell 
Carl Perzén, Josef och Ebba Fridén  
1945–1974 
Vidar Andersson, Bertil Karlsson, Bengt 
Bertilsson,  Jan Backlund, Åke Edberg, 
Bertil Bengtsson
Magnus Körle 1992–2005 
Anders Johansson 2005–

Hyssna Handel i dag.

Mitt samtal med Anders, i personalut-
rymmet i affärens källarregion, avslutas 
med mottot:
‘’Kunder och personal skall trivas 
tillsammans’’

Hemmatoner 

Vesst har vi det roligt, 
vesst har vi det bra
men lite pengar en måste ju ha,
så vi kan köpa ost, bröd och smör
för detta också till livets goda hör,
En ska ju spara men det är inte lätt,
när en blir bjuden på en goer rätt.

Då är det bra att handelsboa ha,
som förser oss med mat vareviga da.
Två kvarnar vi har här uti Hyssna,
som gör att vi på forsen kan lyssna,
ta en fika och hembakad bulle.
Då känns livet som man ville 
att det skulle

 Inga-Lena i Lövelid

 Inga-Lena i Lövelid

Tankar                                                                                     

I barndomens trakter man känner sej 
hemma,
man kan sina stigar man trampat som 
barn. 
Men tiden den går och plötsligt man ser
att förändring i natur och i byarna sker.
På gott och ont ja, det kan man tycka,
men minnenas barndom den gav en stor 
lycka.

I vår lilla hage betade förr häst, ko och får,
tittar man noga kan man se stigar av dess 
spår.
Där fanns blommor som smörboll och 
förgätmigej,
och prästkragen stod i en tuva för sej.
Hundkexet, det skira, vajade lätt för vinden,
humlorna surrade lätt uppe i linden.

Foto: Sven H Arnell
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Från början arbetade Karl-Algot och Alf 
i snickeriverkstaden uppe på Rydhem. 
Här bedrev man snickerirörelse under ett 
antal år. Efter en brand flyttades verksam-
heten till Lindhem.  Där byggdes den 
byggnad som senare användes till textil-
verksamhet och som numera används 
som bostad.
Här lärde man sig snickeriets grunder 
och inte minst att bygga möbeldetaljer 
efter ritning vilket inte var så vanligt på 
den tiden.
En önskan om att ha en egen verkstad 
gjorde att man 1946 byggde en enplans 
verkstad i Bonnared. Det var vissa svårig-
heter att få fram maskiner men efter en 
tids väntan kunde man börja tillverknin-
gen. Det var väl från denna tid som de 
allmänt kallades Kôllapajka.

Från början tillverkade Kôllapajka snicke-
rier till det stora varuhuset Ferdinand 
Lundqvists inredningsavdelning i Göte-
borg. Här har man också färdigställt och 
monterat ett antal biblioteksinredningar. 
Bland annat hela inredningen till Troll-
hättans stadsbibliotek. 
Men det var brist på arbetskraft som 
kunde läsa ritningar och tillverka hög-
kvalitativa snickerier. Därför övergick 
man på femtiotalet till serieproduktion 
av huvudsakligen bord och sänggavlar 
som underleverantörer till Albin Johans-
son & Söner här i Hyssna.
Nu blev det fart på produktionen och 
snart nog måste man bygga ut verk-

staden med både ett överplan och en 
tillbyggnad åt sidan. Det kom in en 
hydraulisk press för att öka takten med 
pressningen av fanerade bordskivor och 
sänggavlar.
Till att börja med tillverkades bord som 
passade till Albins sortiment av stolar 
och de marknadsfördes genom Albins 
resande direkt till möbelhandeln. 
Senare gick man över till att leverera 
genom Albins på Kronera.

Arbetsdagarna blev långa
Efterfrågan på Köllapajkas möbler var 
stor och 1964 var det åter dags att utöka 
lokalerna.
275 kvadratmeter byggdes till och som 
mest var man närmare tio man i produk-
tionen på cirka 600 kvadratmeters verk-
stadsyta.
För Karl-Algot och Alf blev det oftast 
mycket långa arbetsdagar. Själv vill jag 
minnas att det lyste i verkstadsfönstren 
till långt in på natten. Detta vill Alf inte 
riktigt erkänna utan hävdar att de 
brukade släcka ner efter det att de hade 
lyssnat på sena nyheterna klockan 22.00.
Men även detta kan väl kallas att hålla 
dagen ut.
Birger Erhardsson som var anställd i 
verkstaden nästan hela tiden myntade 
följande slogan
”Stil,  Styrka och God Kvalité känneteck-
nar Br. Karlssons Snickeri”

Första egna verkstaden.

Verkstaden växte på 1950-talet.
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Men bröderna blev äldre och 1990 lades 
produktionen ner och byggnaden med 
maskiner hyrdes under tretton år av Br. 
Löfstrand från Hällingsjö.

Tid för egna intressen
Nu började de odla sina egna intressen. 
Karl-Algots fina teckningar, med motiv 
från ett flertal platser i Hyssna, har vi inte 
minst i denna tidning fått del av. Alf har 
byggt ett fiffigt hus som är utrustat med 
bland annat solfångare och egenhändigt 
konstruerat och tillverkat vindkraftverk. 
Att de har möblerat med egenhändigt 
tillverkade möbler är väl närmast en 
självklarhet.
 

Det går säkerligen många berättelser om 
verksamheten i Kôllens verkstad.
En kväll hade Karl-Algot just stängt hu-
vudströmbrytaren i byggnaden och stan-
nade till vid verkstadsknuten när han fick 
höra ett par cyklister komma förbi ute på 
landsvägen. En av dem säger: 
”Det var släckt här i kväll annars brukar 
dom ju alltid hålla på här nättera 
igenom.”
Den andra säger då: ”Ja, men dom är nog 
inne ibland för jag har sett att dom har 
barn här”.

Baloo Antik
Men ålder tar ut sin rätt och verksam-
heten bantades. En tid stod fabriken stilla 

innan den 2004 överläts till Baloo Antik 
som sysslar med antikviteter. Baloo Art & 
Antik AB är ett familjeföretag och ägs av 
bröderna Torgny, Stefan och Torleif 
Sandgren och för dem är antikhandeln 
en bisyssla. De har alla andra jobb.
Torgny arbetar heltid inom tryckeribran-
schen, Stefan är läkare och Torleif är vd 
för ett större företag.

Inga gränser för prylar
Innan etableringen i Hyssna var de 
inhyrda på Sandvads Gård från 1992.
På min fråga om var man finner sina 
antikföremål och varifrån kunderna 
kommer, så säger Torgny att det inte 
finns några gränser för prylar.  Baloo 
Antik har föremål från hela världen och 
kunderna kommer hit från de mest 
skilda håll.
Vem är då den vanliga kunden? 
Inte heller här finns ett enkelt svar. 
Kunderna har olika bakgrund – det är allt 
från privatpersoner till företag eller 
handlare i branschen.

Många tusen föremål
Man har en hemsida på Internet, men 
i huvudsak sker mötet med kunden här 
i försäljningslokalen. Det skulle väl dess-
utom vara i det närmaste omöjligt att 
presentera den mängd av föremål som 
finns inom lokalens 600 kvadratmeter. 
Här finns det tusen och åter tusen före-
mål.

Kôllapajken Alf Karlsson.

Baloo Art & Antik AB.

Foto: Sven H Arnell

Foto: Sven H Arnell
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Inköpen gör de till stor del själva men 
det förekommer även spaning och inköp 
genom ombud.
Torgny berättar att det under 2000-talet 
har varit ett kraftigt konjunktur- och 
prisfall även för antikviteter. Därför har 
många antikvitetshandlare slutat och 
affärerna slagit igen.

Torgny Sandgren i antik miljö.

Sven Hilding Arnell

Han menar att Baloo Antik har man inte 
för att det ger några större vinster,  utan 
för det djupa intresset för gamla vackra 
saker från världens alla hörn.
Han ger mig ett visitkort som speglar 
deras affärsidé och företagets inriktning:
Vrakgods från tidens hav  – Skönhet 
i förfall – Spillror ut det förgångna

HUMOR

Kära dagbok! 
Förra året bytte jag ut alla mina glöd-
lampor mot lågenergilampor.
Den här veckan ringde en man från 
firman som installerat och sålt lågenergi-
lamporna.
Han påpekade att dom gjort jobbet för ett 
helt år sedan men ännu inte fått betalt. 
Jag berättade för karln vad hans 
snacksalige försäljare sagt för ett år sedan, 
nämligen att efter ett år så har de här 
lågenergilamporna betalat sig själva.
. . . och hallå, det har gått ett år nu!
Det blev tyst i andra ändan av tråden så 
jag lade på.
Han ringde inte upp igen.

Kröser
Se, när mor kunne koka krösasölt fram på 
höstsia, då va dä inga nö. Måtro, krösasölt 
å mjölk å varma skaleputäter – dä va kalas 
dä!

Köpenskap
− Å du har vart åt marken mä di ko, förstår 
ja.
−Jaa. 
−Gick dä bra då?
−Jaa, bra å bra, ja feck ju´nte va ja tänkt − 
men dä hade ja ju´nte tänkt heller så.

Ur Västgötabengtssons historiska 
ordbok.

Foto: Sven H Arnell
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År 1924 bildades den första lottakåren i 
Sverige enligt förebild från Finland. Från 
första början löd de under Landstormen. 
Landstormen var en del av svensk för-
svarsorganisation, ett värnpliktsuppbåd 
för lokalt försvar, som tillkom år 1885 och 
avskaffades 1942. Ordet lotta härrör från 
dikten om Lotta Swärd ur Fänrik Ståhls 
sägner av Johan Ludvig Runeberg. Den 
svenska lottakåren blev år 1943 en 
fristående organisation, Riksförbundet 
Sveriges lottakårer SLK.

Blev lottakår 1948
Lottagruppen i Hyssna startade redan 
1941. Ordförande var Ebba Johansson 
i Melltorp och sekreterare Dagny Bjel-
kenberg på Brunnsberg. Den lades ner 
1944. Ombildning till lottakår ägde rum 
1948. Då ingick även grupper från Sätila 
och Hajom. Ebba Engelbrektsson var 
kårchef och Maja Eriksson på Högen var 
sekreterare. Uppgifterna om Hyssna är 

hämtade från Hugo Johanssons bok.
År 1982 var Kristina Bellbrandt i Liagärde 
ordförande och gruppen hade fem expe-
ditionslottor och tre förplägnadslottor. 
Den som innehade ordförandeposten 
längst var Margit Backlund, som efter-
trädde Kristina. Uppdraget varade till 
1997. Margit berättar att det under dessa 
år fanns tretton lottor i Hyssna. Själv var 
hon expeditionslotta. Lottorna ingick 
i Hyssna hemvärn.

Som spindlar i nätet
Expeditionslottorna satt som spindlar i 
nätet i en sambandscentral. Vid hem-
värnsövningar satt de ofta i bygdegår-
den eller på Ekängsvallen. Lokalkänne-
dom var viktig. Lottorna skulle sköta 
radio, telefon samt läsa karta. Margit 
skötte telefonen. Hon har kvar en liten 
bok med små meddelanden från den 
tiden. Det var viktigt att kunna boksta-
vera och uttrycka sig exakt. 

Lottor i Hyssna. På bilden syns bland andra: Edit Eriksson, Linnea Karlsson, Kerstin Skönvall, Britt
Karlsson och Dora Andersson (tidigare Nemecek).



LOTTARÖRELSEN 
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Bengt minns en övning i en sandgrop 
vid Getakulla. ”Plötsligt kom en civilklädd 
person springande och berättade att det 
hade hänt en bilolycka ute vid landsvä-
gen. Detta låg utanför övningen men 
samariterna beordrades dit. Där låg en 
bil i diket med en person inuti och en på 
vägen. Samariterna utförde sitt uppdrag. 
Ingen var allvarligt skadad. Det var bara 
det, att inte ens jag visste, att detta 
tillhörde övningen och jag vet fortfar-
ande inte vem som var upphovsmaka-
ren. En lyckad övning med intresset på 
topp”, avslutar Bengt.  

Så följde hon trogen och käck armén
varthelst på sin marsch den kom,
och där skotten smällde och kulan ven,
där var hon ej långt bakom. 

                                (Fänrik Ståls sägner) 

Margit Backlund, Dora Andersson och 
Bengt Karlsson berättade för Anna 
Faxgård.

I dag finns det ingen lottarörelse kvar 
i Hyssna. Den svenska kåren och 
lottan lever dock kvar och kan bland 
annat finnas med vid krishantering 
vid olika typer av katastrofer. 

UR POESIBOKEN

Inga lottor kvar i Hyssna

Övningarna ägde rum under företrädes-
vis helger. De pågick ofta även nattetid.
Margit har flera förtjänsttecken från 
tiden i lottarörelsen. Hon visar en silver-
medalj från Älvsborgs lottakår och tar 
också fram en tung bronsplakett. I garde-
roben finns den gröna lottadräkten kvar.
En viktig grupp var samariterna. Deras 
uppgift var att snabbt kunna göra en 
förstahjälpeninsats. De tillhörde Röda 
Korset. Där fick de en god sjukvårdsut-
bildning. 

Underordnade hemvärnet
En samarit som deltog under många år 
är Dora Andersson. Dora var samarit och 
samariterchef från början av 1970-talet 
och cirka femton år framåt.
Under övningar var samariterna under-
ordnade hemvärnet. De skulle finnas på 
plats ute i ‘’busken’’ om någon blev 
skadad. Dora berättar att hjälpstationen 
skulle vara så kamouflerad som möjligt. 
Kamouflaget kunde bestå av till exempel 
granris. Om möjligt skulle det finnas 
vatten och värme. Värme var inte alltid så 
lätt att ordna. Någon gång kunde man 
vara i en källare vilket underlättade. Inför 
övningarna var givetvis förbandsväs-
korna färdigpackade.

Stora gubbar fick gå själva
Ute i busken kunde väntan bli lång. En 
”gubbe” kunde ju bli skadad och då 
skulle det gå fort. Om hemvärnsgubben 
var stor och tung så lät det kanske ”upp 
med dej gubbe nu får du allt gå själv”. 
Behövdes sjukhusvård fick den sårade en 
adresslapp och skickades vidare. Det 
hände också att vägen var stängd. Då fick 
man klara sig ändå.
Margit och Dora berättar om intressanta 
och lärorika kurser i bland annat Gott-
skär. De minns också gott ledarskap och 
framhåller Gunnar på Getekulla och 
Bengt på Rävhall.

Gör som soluret fått på sin lott
räkna de lyckliga stunderna blott

Strö rosor på den väg du vandrar
Törnen strör så många andra.



HYSSNA BYALAG
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Under 2009 har Byalaget försökt påverka 
politiker och tjänstemän i Mark kommun 
i en rad frågor, bland andra:
    snabbare och bättre service gällande 
bygglovsärenden
    gång- och cykelväg från Börjessons 
affär till Klatebergs bro (enligt Vägverket 
påbörjas arbetet hösten 2010)
    ny asfaltsbeläggning av Dalängs-
vägen
    renovering av bro över Surtan

Kommunens beslut att ta bort toaletten 
på pendelparkeringen vid Hyssna Handel 
har föranlett Byalaget att ta över skötseln 
då vi anser att den behövs.

Hyssnadagen 2009 arrangerades den 
19 september med aktiviteter såsom 
bykamp, tipspromenad, hantverkare i 
arbete, cirkusskola, blodtrycksmätning, 
massage, försäljning och bollrace mm.  
Uppslutningen var stor och vädret 
vackert. Dagen avslutades med familje-
fest i Bygdegården och i samband med 
denna arrangerades prisutdelning och 
bildvisning från dagens aktiviteter.

Hyssnadagen 2010 arrangeras lördagen 
den 18 september och vi ser fram emot 
en trevlig dag med stor uppslutning.
Byalagets målsättning är att tillvarata 
Hyssnabornas intressen och att vara 
informationsorgan i aktuella allmänna 
frågor och att genom olika aktiviteter 
verka för trevnad och sammanhållning 
i bygden.
För en bättre framtid vill byalaget verka 
för en samhällsutveckling där en bra 
miljö och naturens resurser beaktas.
Under 2009 har en stor förlust drabbat 
Hyssna, då Egon Sigfridsson avlidit. Egon 
var med och grundade byalaget och var 
en engagerad, drivkraftig och positiv 
person som alltid ställt upp på ett bra 
sätt. Vi saknar honom.

Byalagets styrelse:
Åke Andersson, ordförande
Ing-Maria Askerdal, kassör

Övriga ledamöter:
Sven-Olof Arnell
Jan Åke Börjesson
Lars Johansson
Thore Karlsson
Erland Olofsson

Kontakta gärna styrelsen om ni har 
synpunkter.Hyssna Byalag genom 

Åke Andersson och Ing-Marie Askerdal

Hyssnadagen. Vi lekte roliga lekar . . .

. . . kollade spännande saker . . .

. . . och styrkedemonstrerade.
Foto: Andreas Johansson
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Hantverkare visade sina färdigheter

Foto: Andreas Johansson och Börje Ohlsson
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Hur går det 
här, då?
Vem vinner 
bollracet?

Nöje för både folk och fä

Bollkul

Fikapaus

Se sån 
stil han har!

Muuu . . .

Foto: Andreas Johansson 
och Börje Ohlsson

En stund i solen
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Under tiden för andra världskriget be-
hövdes det alternativ energi, bland annat 
på grund av att priset på kol steg och 
förmodligen var det även så att tillgån-
gen på energi var begränsad.
Därför sökte man alternativa energikäl-
lor. I Sverige fanns en mycket stor energi-
reserv i våra torvmossar och runt om 
i landet började man ta upp torv för 
bränsle till industrier och till uppvärm-
ning av bostäder.
I Hyssna, som på de flesta håll, blev 
man ålagd att hugga vedbränsle på 
gårdarna för att säkerställa landets 
behov av energi.
Jag har hört flera historier om hur man 
körde ved och stubbar till både Skene 
och Rävlanda för vidare transport på 
järnväg till bland annat Borås och 
Göteborg.
Det var även så att unga män i värnplik-
tig ålder kommenderades ut till olika 
platser i landet där de blev ålagda att 
hugga en viss mängd ved.

Stockholmare med yxa och såg
En historia gällde ett par yngre stockhol-
mare som en morgon blev utrustade 
med yxa och såg. Avsikten var att de 
skulle avverka en viss mängd ved under 
dagen. Framåt eftermiddagen kommer 
grabbarna tillbaka med följande kom-
mentar: ”Här har du klubban och stråken 
– nu drar vi”.
Gården Grönered Västergården ägdes 
några år av direktör Ernst Haglund från 
Göteborg. (se faktaruta) Här på Väster-
gården höggs det flitigt i skogen och 
enligt uppgift blev fastigheten  belagd 
med avverkningsförbud av Skogsvård-
styrelsen.
Därför började man med torvbrytning 
vid Grönereds mosse.
Kanske var det därför man började ta 
upp torv på Grönereds mosse. Mossen har 
en bedömd areal på cirka 20 ha. Rester 

av den lilla vägbanken västerut till mos-
sen ser man bredvid Maes bro.
Här pågick under några krigsår en bety-
dande torvbrytning med som mest 
30–40 man som alla var säsongsanställda 
under sommarhalvåret. Här förekom 
även skiftarbete.
Från början bröts torven med handred-
skap och lades upp för torkning i så kal-
lade torvlavar.
Senare började man använda en eldriven 
maskin som via en elevator matades från 
båda sidor av starka karlar som med spa-
dar i den två till tre meter djupa gropa 
grävde upp och lastade torven i eleva-
torn.  Elevatorn forslade sedan upp tor-
ven i en kvarn som tryckte ut torvmas-
san på cirka 1,2 meter långa brädor som 
i sin tur, med hjälp av en linbana, forslade 
den fyrkantiga korven ut till lämplig 
plats på mossen. Där lades torvstyckena 
direkt på marken för torkning. Brädan 
gick därefter i retur på linbanan tillbaka 
till maskinen. Torvsträngen delades med 

Elevatorn i arbete.
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Hemvärnet bildades efter riksdags-
beslut den 29 maj 1940 och man hade 
räknat med att det blivande hemvärnet 
skulle omfatta cirka 50 000 man. Men 
redan under hösten samma år hade 
90 000 män anslutit sig.
1940 bildades en hemvärnskår även i vår 
bygd, dess första ledare var Wolmar 
Arvidsson och Anton Kling.
Under flera år hette det Sätila Östra 
Hemvärnsområde, men 1970 ändrades 
namnet, efter förslag från Gunnar 
Svensson, Getekulla, till Hyssna Hem-
värnsområde nr 3411. Blev det kanske 
lite mer värdefullt i att försvara hembyg-
den mot den lede Fi efter namnbytet?

Övningar i hemmaterräng 
I Hyssna hade man stabskontor i Bygde-
gårdens övervåning och här satt om-
rådeschefen tillsammans med sin 
adjutant och någon expeditionslotta 
från Lottakåren. Här fanns även en 
gruppchef för sjukvårdsavdelningen.

Man övade till stor del i hemmaterräng, 
men man hade också kretsövningar med 
övriga avdelningar inom Mark och 
Förbandsövningar i Borås ihop med 
övriga hemvärnsförband från Sjuhärads-
bygden.

Brosprängningar
Övningarna skedde ofta ihop med Sätilas 
hemvärnskår och gällde att bevaka 
kraftstationen vid Blötasik i Björlanda 
och mobförråd i Seglora. Men det kunde 
även vara andra uppdrag, som att 
spränga broar på riksväg 40 mellan 
Borås–Varberg.
Man tränade även i civila uppdrag som 
när någon person hade kommit bort. 
Sådana tillfällen hade man bland annat 
vid några försvinnanden i Viskafors, 
Fritsla och från lasarettet i Skene. Vid 
dessa tillfällen samarbetade man med 
polisen och brandkåren.
Från början var utrustningen mycket 
enkel och man hade endast trägevär och 

Arne Arnell tar emot hemvärnets fana av Bengt Karlsson. Foto: Börje Ohlsson



HEMVÄRNET

19

handgranatsattrapper som svarvarna 
i Hyssna lagade till. Uniformen var båt-
mössa, keps och hjälm och det var varje 
hemvärnssoldats plikt att tvätta och laga 
persedlarna. Varje år hade man vapen- 
och persedelkontroll för det skulle vara 
fullgod standard på utrustningen.

Dyrbart förlora utrustning
Varje man var även ansvarig för att ut-
rustningen inte kom bort och det finns 
en god historia om en av soldaterna som 
hade ”förlorat” sina kängor, men när han 
fick höra att det skulle kosta honom 800 
kronor så klarnade minnet och kängorna 
kom snabbt fram.
Det tog mer än fem år innan alla hem-
värnsmän i Sverige hade utrustats med 
uniformer m/39. Undan för undan byttes 
även vapenutrustningen ut från trägevär 
till mausergevär/96 och senare till kar-

biner och k-pist. På slutet var det AK4 
som gällde när man sköt.
Likadant var det med uniformen som 
byttes från mod/39 till den gröna uni-
formen mod/59 och slutligen till ka-
mouflageuniform mod/95.
Vid ett tillfälle hade avdelningen i Hyssna 
i uppdrag att delta i en större övning 
i Mårdaklev. Som bekant är det lång väg 
till Mårdaklev och det var inte så lätt för 
våra soldater att finna vägen till strids-
området och när man väl kom fram var 
övningen avslutad. Detta till stor besvi-
kelse för de skjutglada medlemmarna 
i prostataarmén.

Under falsk flagg
Man sattes även på prov och Bengt 
Karlsson berättar om hur han vid en 
övning i Hyssna hade satt ut vakter runt 
stabskontoret i Bygdegården. Dit kom ett 

Yngve Bjelkenberg och Margit Backlund på Nationaldagen utanför Hyssna 
gamla kyrka.

Foto: Börje Ohlsson
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par militärklädda herrar varav en i över-
steuniform varför vakterna i god tro 
släppte igenom herrarna. Herrarna bad 
att få träffa chefen som var Bengt och 
det blev en skarp utfrågning som den 
falske översten ledde. Turligt nog var det 
ju bara en övning, men det blev en rejäl 
nesa och tankeställare för våra hem-
värnsmän om hur det kan gå till i krig.
Mer högtidligt var det vid de tillfällen 
när våra hemvärnssoldater fick resa till 
Stockholm och vara med i högvakten 
utanför slottet.

Högtidligt uppdrag
Man anmälde sig frivilligt och från 
Hyssna var det bland andra Gunnar 
Svensson, Getekulla, Sune Svensson, Lars 
Karlsson och Bengt Karlsson som fick 
hedersuppdraget att resa.
Detta hände vid några tillfällen och vid 
Kristi Himmelsfärdshelgen 1980 var det 
hemvärnsmän från Markkretsen som 
vaktade kungen och drottningen under 
tre dagar.
Före resan var det många övningar för 
att vaktuppdraget skulle bli så högtid-
ligt som man önskade.
En menig hemvärnsman skulle fullgöra 
20 timmar per år och befäl 40 timmar.
Något jag ofta hör från mina sagesmän 
är om det starka kamratskapet och att 
man hade roligt inom hemvärnet.

Hemvärnet i förändring
Hemvärnet viktigaste uppgifter efter 
beredskapsåren och under det kalla 
kriget var att skydda och bevaka våra 
mobiliseringsförråd. Hemvärnsförban-
den skulle se till att de inkallade 
krigsförbanden under säkra former 
kunde finna och utrusta sig med vapen, 
uniformer, fordon med mera.
Hemvärnet i Sverige växte och bestod i 
mitten 1980-talet av cirka 120 000 
kvinnor och män. Nya förband skapades 

med bland annat marina uppgifter och 
även en frivillig flygkår påbörjades.
 
I mitten av 2000-talet bildades ett mer 
kvalificerat hemvärn med egna fordon. 
Soldaterna där har längre årskontrakt 
och har nu den bästa utrustningen. 
I dessa insatsplutoner och -kompanier 
ingick 2007 drygt 5 000 soldater.
Antalet soldater i hemvärnet som helhet 
i Sverige har minskat drastiskt efter flera 
försvarsbeslut och organisationsföränd-
ringar. Intresset att delta i övningar är 
inte heller lika stort nu som i kristider.
År 2000 var numerären 70 000 och fem 
år senare drygt 40 000 man.
 
Hyssna hemvärnsavdelning lades ner 
något av de första åren på 2000-talet
 
Berättelserna om hemvärnet i Hyssna med 
omnejd har berättats av Gunnar Svensson, 
Bengt Karlsson och Sune Svensson vid en 
”övning” på Getakulla.

Sven Hilding Arnell

I begynnelsen 
skapade Gud jorden, 
och sedan vilade han. 
Sedan skapade Gud Mannen, 
och sedan vilade han. 
Sedan skapade Gud Kvinnan. 
Sedan dess har varken Gud eller 
Mannen vilat.

När Maggie, Stina, Maria 
och Ewa går ut på lunch så kallar de 
varandra Maggie, Stina, Maria och Ewa. 
När Sven, Peter, Krister och Håkan går ut 
på lunch så kallar de varandra Fetto, 
Godzilla, Clownen och Stubbhuvudet. 



SOCKENVANDRING I BACKA

Det är första onsdagen i juli, en strålan-
de varm sommarkväll. Folk kommer 
gående, cyklande eller med bil till Backa. 
Det är sockenvandring i byn. Tanken in-
finner sig. Vad är det som gör en socken-
vandring så intressant? 
Backa omnämns redan 1546. Det fanns 
då två gårdar, Backa Övre och Backa 
Nedre. Senare blev det fyra gårdar. Detta 
vet man genom gamla jordeböcker och 
skattelängder från Älvsborgs lösen. 

Ett strävsamt liv
Nu står vi på gårdsplanen hos Harry 
Levin. De flesta känner Harry. Förresten 
verkar de flesta känna varandra. Harry 
som fyllt 90 år, har samma dag slagit 
gräs med lie och använt rivan som han 
visar och som han naturligtvis själv 
tillverkat. Uppvuxen på gården, bonde 
i 60 år, barnbarn till indelt soldat. 
Om detta och mycket annat berättar 
Harry när vi står där på lagårdsbacken. 
I förra numret av Hyssna vår hembygd 

berättade Harry om sitt strävsamma liv.
Så bär det då av genom hagen. Här är det 
mulens marker upptrampat av kreatur. Vi 
går genom fänagatan. Stenmuren är 
ormatät och djävlahög. Snart är vi uppe 
på ängen där smalahuset ligger. I smala-
huset kunde får och getter förr söka 
skydd för oväder, varg, lo och björn. 

Minner om svunna tider
Där idisslades det eller smalades det från 
djuren. Eftersom huset är gammalt har 
det varit med om både det ena och det 
andra. Nu står det välbevarat och min-
ner om svunna tider.
Vandringen går vidare till Petersburg. 
Här bor Dagmar och Gunnar i modern 
villa med solfångare på taket. Tidigare lär 
här ha funnits en backstuga med detta 
namn. Petersburg ligger högt och 
vackert. Det prunkar i växthuset. Här 
känns gott att vara.
Nu bär det av neråt till gården där Karin 
och Anders Bohlin bor. Vid ett av uthusen
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Många ville vandra i socknen. Foto: Gunnar Persson
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i backen har Ingrid Hamle, som är moster 
till Karin, satt upp fotografier. Några visar 
sommarbarn från Göteborg, som på 
1940-talet tillbringade somrar i Backa. 
Ingrid minns mycket från förr och be-
rättar gärna. I förra numret av Hyssna vår 
hembygd berättade hon om faster lära-
rinnan Augusta som bodde större delen 
av sitt liv i Backa.

Värms med havre
Karin är sjätte generationen på gården. 
Familjen bor i det hus som Augusta en 
gång lät bygga. Karin och Anders driver 
flera verksamheter. Man har nötköttpro-
duktion. Karin driver syateljén Adelia. 
Förutom familjens hus finns det ytter-
ligare två bostadshus. Ett av dem är 
hotellet, ett korttidsboende för turister. 
Det röda huset med gaveln mot vägen 
hyrs också ut, men på längre tid. Här 
bodde förr Karins morfar och mormor, 
Erik och Ellen Andersson. 
Anders berättar att till uppvärmning av 
alla hus på gården används havre. Vär-
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men leds i kulvert till de olika husen. 
Ladugården är en stor och modern 
byggnad. Vi får lära oss mycket om verk-
samheten. Under en kortare period od-
lades ostronskivling men det är några år 
sedan. 

Gamla tiders byk
Karin berättar om tidigare generationer 
och vi förstår att det har varit andra tider 
med hårt arbete och fler människor 
boende i byn.
Det är många hus att hålla reda på. Vi 
går vidare. En bit uppe i backen ligger 
kokhuset. Här stannar många till. Hur 
gamla tiders byk gick till är svårt att 
föreställa sig i dag men om detta kan 
man läsa i Hyssna vår hembygd från år 
2003 där Anna Skönvall i Stjärnhult 
berättar.
Tvärs över vägen ligger Klasa. Här bor 
Bengt-Ove och Carina Andersson med 
sina barn. Bengt-Ove är barnbarn till 
riksdagsmannen Einar Andersson. Einar 
är född här men flyttade till Rya Sörgår-

Karin Bohlin berättar om gården. Foto: Gunnar Persson
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den i slutet av trettiotalet. På gården 
bodde Einars syskon Anna, Hildur, 
Anders och Erik kvar. Anna blev 101 år. Vi 
står här en bra stund och begrundar. 
Ingrid visar upp en socka som Anna 
stickat. 
Tiden går fort och kvällen sjunger på 
sista versen. Vi vandrar tillbaka och upp 
på höjden bakom byn. Inte så konstigt 
att byn heter Backa, backen är brant. Här 
är en fantastiskt fin utsikt över Hyssna. 
Det är många som kommit denna kväll, 
det blir lite frågor och medhavd matsäck 
tas fram. Vi njuter. Känslan av att leva i ett 
sammanhang bakåt och framåt i tiden 

SOCKENVANDRING 2010

Torp och Flybacka
Om du åker vägen från Hyssna mot Sä-
tila, svänger av mot Torp eller viker in på 
vägen mot Flybacka från väg 156 kom-
mer du till platsen för årets socken-
vandring, nämligen Torp och Flybacka.
I markerna här har det bott människor 
sedan långt tillbaka. Här har gjorts fynd 
från stenåldern och gårdarna finns om-
nämnda i längderna från Älvsborgs 

lösen. Om gårdarna finns en hel del 
dokumenterat. Här är nära till Sandsjön 
och Härsjön. På några ställen kan man se 
Lygnern. Vägen ringlar sig vackert fram 
genom landskapet. Det är en modern, 
levande bygd.
Om hur det är i dag och om hur det har 
varit får du höra på sockenvandringen 
som äger rum i början av juli. 
Välkommen då. 

KORSÅSAUGUSTAS BOK FÄLLDES

Anna Faxgård

Ordförklaringar:
Indelt soldat = Indelta soldater rekryterades 
genom att bönderna ålades att upplåta ett 
soldattorp och utrusta en soldat. 
Fänagata/Fägata = väg där man drev djuren 
på bete omgiven av en stengärdsgård på 
ömse sidor.
Smalehus = fårhus

blir så tydlig. Kanske detta är svaret på 
min inledande fråga. Så småningom ger 
vi oss av hemåt i den ljumma kvällen. Ett 
varmt tack till er i Backa by som berättat 
om människor och platser man inte 
visste så mycket om innan.

Den 5 december 2009 
fälldes den gamla boken. 
Den har skänkt en 
behaglig skugga men 
dessvärre blivit angripen 
av röta och kunde snart ha 
blivit en risk för den gamla 
stugan.
Trädet fälldes av Thorbjörn 
Davidsson och Bertil 
Hugosson.
Ett stort tack till Thorbjörn, 
Bertil och bröderna 
Hugosson som utförde 
arbetet utan ersättning.

Foto: Börje Ohlsson



Hyssna Hembygdsförening
Årsmötet hölls 25 mars och samlade 
cirka 40 deltagare, vilka välkomnades av 
Sven H Arnell som valdes att leda kväl-
lens förhandlingar. De redovisade verk-
samhets- och revisionsberättelserna 
godkändes och årsmötet beviljade 
styrelsen ansvarsfrihet.
Sven H Arnell omvaldes som ordförande 
och Gun Alexandersson som kassör. 
Vidare omvaldes Sven-Olof Arnell, Kjell 
Oskarsson och Håkan Forsberg. Till ny 
ordinarie styrelseledamot valdes Anna 
Faxgård. Kvarvarande styrelseledamöter 
till 2010 är Börje Ohlsson, Lotta Johans-
son, Eva Persson samt Gun Alexanders-
son.
Till ny styrelsesuppleant valdes Eva 
Andersson. Thore Karlsson omvaldes som 
suppleant. 
Till revisorer omvaldes Micael Karlsson 
och Ulla Eriksson.
Till valberedning omvaldes Lars Buge, 
Gösta Gustafsson och Gunnar Persson.
Medlemsavgiften beslöts vara oföränd-
rad, 75 kronor per person och 200 kronor 
för familj. I familjekort får barn t o m 18 år 
ingå.
Avgående styrelseledamoten Håkan 
Ivarsson avtackades med blommor.
Efter årsmötesförhandlingarna följde en 
gemytlig kaffestund. Kvällen avslutades 
med att Sven Arnell från Bosgården 
berättade minnen och historier om livet 
mellan Bosgården och Hyssna.

Valborgsmässofirandet blev start-
skottet på vårens aktiviteter. Drygt 100 
personer mötte upp i skolans matsal där 
det serverades kaffe och bakelse. Många 
fler, barn, unga och gamla, anslöt senare 
vid den gamla stenbron över Surtan. 
Ordföranden Sven H Arnell hälsade alla 
välkomna. Aftonens hemliga vårtalare
presenterades. Eva Torhem Arnell höll ett 
fint och uppskattat vårtal där hon bland 

ÅRSKRÖNIKA 2009 

24

annat funderade över vad våren betyder 
för både barn och vuxna. Hon påminde 
också oss som lyssnade om många 
pärlor i vår hembygd.  
Den ljumma, vackra kvällen fortsatte 
traditionsenligt med att kören under 
ledning av Marie Hyllstam sjöng några 
av våra härliga svenska vårsånger. Ett 
fyrfaldigt hurra och Du gamla du fria 
avslutade kvällen.

Gökafton i Ubbhult arrangerades i år av 
Sätila hembygdsförening. Färden gick till 
Ubbhult där deltagarna bland annat 
besökte kyrkoruinen och kyrkan.

Tipspromenad i bokskogen. Boket var 
väl utslaget söndagen 17 maj när tips-
promenaden ägde rum. Ett fyrtiotal 
personer deltog denna mycket varma 
majdag. Bokarna skänkte en behaglig 
svalka åt vandringen. 

Sveriges nationaldag firades tradition-
senligt med fanor och gudstjänst i gamla 
kyrkan. Anders Reinholdsson höll guds-
tjänsten. Efteråt serverades det kaffe 
utanför kyrkan. Värd för årets firande var 
Röda korset.

Sockenvandringen gick i år genom 
Backa by den första onsdagen i juli. Det 
fortsätter att vara en mycket omtyckt 
tradition som samlar många intresse-
rade. Vill du veta mera, läs om socken-
vandringen på sidan 21. 

Allsång vid Lockö Kvarn samlade över 
hundra personer. Det kom några drop-
par regn och eftersom det verkade 
något osäkert hölls allsången även i år 
inomhus. För andra året i rad bjöd Thore 
Olofsson, nu tillsammans med Stanislaw 
Goral, på härlig underhållning och de 
fick publiken att sjunga med i allsången 
av hjärtans lust. Hembygdsföreningen 
bjöd på kaffe med dopp i pausen.



Friluftsgudstjänsten vid Korsås-
Augustas stuga ägde rum en augusti-
söndag. Vid den vackra lilla ryggåsstugan 
satt vi bänkade och lyssnade till andak-
ten som hölls av Gustav Börjesson.
I år bjöd manskören Boys and Voice från 
Sätila på stämningsfull sång. Efter av-
slutad gudstjänst bjöd hembygdsföre-
ningen på kaffe med hembakat.

Hyssnadagen i september var en varm 
och härlig höstdag. Hembygdsförening-
en medverkade vid Lockö kvarn, där det 
bjöds på korv och bröd sponsrat av 
Hyssna Handel. Där fanns också Sju-
häradsbygdens slöjdarförening, som 
visade linberedning. Vid Locköbron fick 
tävlande lag pröva både sin koncentra-
tion och motorik i en övning kallad rått-
fällan. 

Höstvandringen ägde rum första sön-
dagen i september. En strålande dag som 
lockade många. I år gick vandringen runt 
Furusjö med Georg Carlsson i Rya som
kunnig ciceron. Eftersom Georg väl kän-
ner till markerna runt sjön fick vi en fin 
tur. Berättelser om kvarnar och sågar, 
som nu är borta, människor som levt och 
verkat runt sjön, berikade turen. 
Vandringen avslutades vid Georgs egen-
händigt byggda stockstuga, där vi 
grillade och umgicks, innan vi vandrade 
tillbaka till Rya för att ta bilen hem. 

Grötafton i Lockö kvarn blev mycket 
lyckad. I novemberskymningen njöt vi av 
gröt till dragspelstoner från Lisbeth Gus-
tavsson, Kristina Martinsson och Mar-
gareta Davidsson. Ingvar Hedin under-
höll med historier och sång. I smedjan 
var en eld tänd. En gemytlig afton.

Övrigt
Hembygdsföreningen deltog i utställ-
ningen Byggnader berättar på Rydals 
museum i september. På utställningen 
fanns två byggnader från Hyssna repre-
senterade, skolan och Hejcos gamla 
byggnad.
Flera skolklasser från Sätila och Hyssna 
har gått Hyssnaleden.
Elever från turistlinjen i Borås har blivit 
guidade i museet och gamla kyrkan. De 
har vandrat leden och återvänder under 
våren för att utföra en del av sitt exa-
mensarbete, vilket innebär en del prak-
tiskt arbete.
Många har även övernattat vid våra 
övernattningsplatser.
Studiecirkeln På soffelocket med Iris 
Johansson som ledare pågått under året.

Gåvor.  Olle och Kerstin Nolbrant har 
skänkt en pottstol och en smörkärna.
Sara Axelsson på Högarbacken har 
skänkt en brandspruta. Från Ingbritt och 
Reijo Ruuska har föreningen fått en 
gammal, tolv meter lång, takränna.
                                                Anna Faxgård
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En gemytlig afton i Lockö kvarn.

Vandring i strålande väder. Foto: Anna Faxgård
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Översvämning vid Hyssna gamla kyrka

Foto: Wolmar Arvidsson

1 februari 1943
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Ett stort tack till de företag som genom sina ekonomiska bidrag 

satt färg på denna skrift.



PROGRAM FÖR 2010

Fredag 30 april

Söndag 9 maj

Söndag 16 maj

Söndag 23 maj

Söndag 6 juni

Lördag 12 jun

Måndag 5 juli

Söndagar vecka 27–31

Söndag 15 augusti

Söndag 29 augusti

Lördag 11 september

Söndagen 14 november  

Valborgsmässofirande vid Hyssna 
gamla kyrka

Årsmöte Västergötlands 
hembygdsförbund, Kinna

Gökafton på Slätthult

Tipspromenad i boksskogen

Sveriges Nationaldag

Linberedning och lakning av tvätt 
i Lockö kvarn

Sockenvandring

Museet och Lockö kvarn öppet 
mellan kl 14.00 och 16.00

Underhållning vid Lockö kvarn

Friluftsgudstjänst vid Korsås-
Augustas stuga

Höstvandring

Grötafton

Samtliga aktiviteter kommer att 

annonseras i Markbladet
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