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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Hyssnavänner
Jag vill rikta ett stort tack
till alla som stöder vår
hembygdsförening. Till
er som ger gåvor av olika
slag, upplåter mark till
våra vandringsleder och
till våra annonsörer som
stöder vår verksamhet.
Detta ger oss möjlighet
att ordna arrangemang, där vi som bor
i Hyssna, kan träffas för att hälsa våren
välkommen vid den gamla stenvalvsbron
över Surtan.
Att kunna njuta av sommarkvällar med
allsång i Lockö där vi försöker överrösta
forsen eller att på något av våra utsiktsberg, en stilla kväll, kunna njuta av lugnet
och utsikten över sjöar, ägor och skogar
i Hyssna. Nog är jag lite stolt över att vi
är nära åttahundra medlemmar. Med
det är vi Hyssnas största förening. Dessa
medlemmar har funnit det värdefullt med
föreningen och de ger oss sitt stöd genom

medlemsavgiften år efter år.
Hyssnas hembygdsförening är en av de
största i Västergötland.
Så ett upprop till alla som läser vår tidning. Hjälp oss att göra föreningen bättre.
Ge oss dina synpunkter på vad du vill att
vi skall göra. Titta efter i lådor och gömmor om du har foton som beskriver liv och
händelser i Hyssna. Gamla som nya.
I år ska vi göra en ny hemsida. Den skall
informera om det som sker i Hyssna, ge
länkar för kontakt till bygdens föreningar
och företag. Den skall ha artiklar som beskriver olika delar av socknen – bakåt,
i dag och i framtiden.
Hemsidan blir vad vi gör den till – hjälp
oss att göra www.hyssna.se
Men hemsidan är inte allt, alla har inte
tillgång till en dator och föreningen skall
vara värdefull även för er.
Hembygdsföreningen ska vara en förening för hela Hyssna.
Sven Hilding Arnell
Ordförande

Har du bilder
från förr?

Har du något att
berätta?

Ring

Vill du skriva i vår tidning?

Sven-Hilding Arnell

Ring

telefon 0320-390 22
mobil 0705-73 22 22

Sven-Hilding Arnell

eller

telefon 0320-390 22
mobil 0705-73 22 22

Börje Ohlsson

eller

Börje Ohlsson

telefon 0320-391 51
mobil 0703-23 30 82

telefon 0320-391 51
mobil 0703-23 30 82
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MELLTORPS SÅG OCH KVARN

K-märkt Kafé Kultur Konferens

Catharina och Hans Johansson – ägare till Melltorps kvarn och såg.

Det sägs att det fanns fem skvaltkvarnar

i Melltorps Qvarnström och förmodligen
låg kvarnarna i rad efter varandra. Redan på
1650-talet ska det ha pågått en process om
rätten till vattenfallet i Surtan.
Säkerligen fanns där även en såg. Enligt
uppgift har det i forna tider funnits sjutton
sågar i Hyssna.
Högen och Melltorps kvarn och sågverk
grundades på 1700-talet.
Kvarnen och sågverket ägdes gemensamt
av gårdarna i Melltorp och Högen. Det var
värdefullt med egen vattenkraft.
I Melltorp är Surtans fallhöjd 4,2 meter vilket
ger kraft att driva både sågverk och kvarn.
Omkring 1850 byggdes strömmen ut till
ett vattenfall med så kallad skivbord. Man
hade ett vattenhjul för kvarnen och ett för
sågverket.
Generation I och II
Algot Johansson från Kriken anställdes 1918
som mjölnare och sågmästare.
Algot var son till Johan Alfred Bengtsson,
som var mjölnare i Lockö kvarn, och här
hade Algot fått lära sig grunderna i yrket.
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Foto: Sven-Hilding Arnell

Under en tid arbetade han även vid ett sågverk och kvarn i Larv i Skaraborg.
Algot kom med nya idéer. Det inköptes en
femkutterhyvel så att man kunde framställa
lister, spontade bräder och plank.
Isa transporterade virke
Produktionen ökade. Nya kunder kom till
och snart transporterades sågat virke med
hjälp av båten Isa över Lygnern och vidare
på järnväg till bland annat Göteborg.
Båten Isa i Sätila är för övrigt ett företag som
startats av företagare i Hyssna.
Virket kom från skogarna i Hyssna och det
har varit allmänt känt att Marbovirke var bra
virke.
När andra världskriget startade började man
exportera sågat virke, huvudsakligen till England och Island.
För att öka produktionen och kvaliteten inköptes 1948 en begagnad ramsåg från Torsö
i Vänern. Den ramsågen är fortfarande i drift
och i gott skick.
Den 24 juni 1954 undertecknade Algot ett
köpekontrakt med direktör Einar Strömbom
från Göteborg som under fyra år varit ägare

MELLTORPS SÅG OCH KVARN
till sågverket och kvarnen. I köpet ingick
även mjölnarbostaden nära bron. Köpeskillingen var nittiotusen kronor.

12 x 4 tum, för export till England. Hans
berättar att det var kärva tider. Mycket hårt
arbete och lite pengar.

Generation III
Genration IV
Vid den här tiden var sönerna Stig och Alf
1999 köpte Hans ut sina bröder och ändrade
delaktiga i driften. Stig var försågare på
inriktning till sågning av specialsortiment.
dagarna, på kvällar, nätter och helger var
Nu påbörjade man omfattande renoveringshan mjölnare i kvarnen. Brodern Alf körde
och förbättringsarbeten i såg- och kvarnlastbilen, en Volvo Viking med modern Hiab
byggnaden.
wirekran. Alf transporterade timmer till såHans och Catharina har investerat mycket
gen, sågat virke till kunder och för export till
i kvarn- och sågverksbyggnaden. Massor av
hamnar i Göteborg, Varberg och Halmstad.
hårt arbete och en hel del pengar.
Det var ett hårt och slitsamt arbete, någon
Renoveringen är pietetsfult gjord och Mellsemester var det inte tal om. Man hade även
torps såg är numera ett arbetslivsmuseum
en spannmålstork.
och här håller man årliga kurser i trä- och
Under många år var det full fart på sågverket ramsågning.
och man sågade till träindustrierna i Hyssna
Hans och Catharina letade efter en ny verkmed omnejd och gav på det viset ett mersamhet till kvarnbyggnaden och sommaren
värde till Hyssnas skogsägare.
2002 öppnade hustrun Catharina kafé i den
Nu var det cirka tio man som var sysselsatta
gamla kvarnen.
i sågverk och kvarn.
Det var en satsning i rätt tid. Snart hade
Men tiderna förändrades och på 1970-talet
man fullt av gäster i kaféet. Omkringboende
var sågverket omodernt. Man tvingades att
kunde ofta se hur sågplanen fylldes av gäster
finna en ny inriktning för verksamheten.
och deras bilar och på onsdagskvällar om
1970 köpte Stig med sina
söner Hans, Jan och Per ut
kvarnen och sågen.
Nu sågade man talltimmer till svarvindustrin
i Hyssna.
1981 lades verksamheten
i kvarnen ner och det var
slut på en trehundraårig
epok.
På 1990-talet drabbades
Sverige av ekonomisk
kris och med den försvann svarvindustrin från
Hyssna.
Men återigen hittade
man en specialnisch. Man
började såga granblock
Arbetare vid sågen. Övre raden fr v: Alf Johansson, Nordanå, Stig Löfgren,
i längder från fem och en Sätila. Undre raden fr v: Okänd, Mats Persson, Engamot, Rune Johansson,
halv meter upp till åtta
Backa, Stig Johansson, Nordanå, Algot Johansson, sågverkskägare och John
meter med måtten
Eriksson, Överåsen.
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sommaren kunde hela planen vara full med
eleganta veteranbilar och blänkande motorcyklar från motorklubbarna i Göteborg.
Restaurangverksamhet kommer till och nu
ordnar Catharina och Hans bröllops- och
firmafester, konferenser och musikkvällar
med kända artister.
Besök av statsministern
Flera kända gäster har stannat till i Melltorp.
Sveriges statsminister, Fredrik Reinfeldt, var
gäst här i oktober 2011 då han deltog i en
konferens på kvarnens övervåning. Hans
berättar att hela kvarn- och sågverksområdet kryllade av säkerhetsfolk det den dagen,
vilket gjorde kökspersonalen lätt nervösa.
Arbetet med att ge gästerna bra service har
gjort att man inte behöver lägga pengar på
reklam. Julborden har i flera år varit fulltecknade i veckor utan att en krona lagts på
reklam.
Satsningen på kvalitet och service har gett
resultat. 2009 blev Melltorps Kvarn utsedd
till Årets Turistprofil i Sjuhärad.
Inte nog med det, året därpå, i konkurrens
med företag från hela Sverige blev Catharina
och Hans valda till Årets Landsbygdsföretag
i Sverige 2010. Utmärkelsen överlämnades
av landsbygdsminister Eskil Erlandsson
i Stockholms stadshus. Ett stolt ögonblick för
de båda.

Av- eller pålastning? Stig Johansson och Einar
Johansson, Ekeberg, sliter hårt med tunga säckar.

behov och för försäljning i den snart färdiga
gårdsbutiken.
Nu blir det åter många anställda i Melltorp.
Kvarnfrun Catharina och sågmästaren Hans
räknar med att framöver sysselsätta fem
personer på heltid och en hel del personal
på deltid under sommaren.
Reklamen för rörelsen är kort och gott en
välgjord och informativ hemsida
www.kvarnenihyssna.se.
Man deltar också med en egen monter på
den årliga Turistmässan i Göteborg.
Man kan konstatera att kvarnfrun Catharina
och sågmästaren Hans har lyckats att göra
Kvarnen i Hyssna till ett känt begrepp på
västra Sveriges turistkarta.
Utmärkelser
– Årets Landsbygdsföretagare i Sverige 2010.
– Årets Turistprofil i Sjuhärad 2009.
– Årets kvinnliga profil i Marks kommun
2007.
– Lions stipendium 2003.
– Mark kommuns kulturmiljöpris 2002.
Sven Hilding Arnell

Vedeldad bastu och spa
Men återigen är det förändring på gång. Efterfrågan på övernattningar i samband med
större fester och konferenser gjorde att man
rev den gamla bysmedjan och ersatte den
med ett nytt och charmigt pensionat alldeles
intill Surtan. Här har man åtta dubbelrum
och konferensutrymme. Pensionatet stod
färdigt 2011. Här finns vedeldad bastu och
varma spabad vid stranden av Surtan.
Vid mitt besök hör jag hur det snickras och
bankas. Ett nytt bageri är under byggnad.
Här ska man baka kakor, bakelser och det
omtyckta surdegsbrödet, både för eget
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GÖTA LEJON – EN OLYMPISK MÄSTARE

Medaljskörd. Claes Johansson poserar med alla priser och medaljer.

Claes Johansson
Född 4 november 1884 i Gripsa torp beläget
cirka femhundra meter väster om Freabygd.
Död 9 mars 1949 i Göteborg.
Claes Johansson, ofta kallad Göta Lejon, har
haft en enastående karriär inom brottningen
och har i många år varit verksam inom Göte-

borg AK, som han bildade 1917.
Sina första brottningsgrepp lärde han sig
av Verner Stenberg när han var dräng på
Bonareds Gästgivargård.
Claes var kanske den förste idrottsman som
tränade seriöst. Det finns uppgifter om att
han sprang tio kilometer om dagen.
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GÖTA LEJON – EN OLYMPISK MÄSTARE
Claes Johanssons CV:
– 1911 Svensk mästare i Eskilstuna.

ska Brottningsförbundet i femton år samt
i Göteborg Distriktsidrottförbund i sexton
år. Claes arrangerade ett fletal brottargalor,
bland annat på Lorensbergs Cirkus och på
Svenska Idrottsspelen 1923.
Enligt Ingela Willman, dotterdotter till Claes,
var han också aktiv och framgångsrik i skytte, rodd, simning och tyngdlyftning.
Tjugofem år efter sin död pryder Claes
Johansson och Stockholms stadshus ett
frimärke i Centralafrikanska Republiken.
1999 blev han invald i Idrottens Hall of Fame
i Göteborg.
1914 började han arbeta på Göteborgs Morgonpost, numera
Claes var
Göteborgs-Posten,
Sveriges mest där han arbetade till
sin död. Hanvar anframgångsrike nonsackvisitör, d v s
han sålde annonser.
brottare
1949 dog Claes
genom
Johansson av en
hjärtattack. Stora
tiderna
delar av Göteborgs
idrottsklubbar var närvarande och hedrade
vid jordfästningen med tal och kransar.
Läs mer i Hyssna vår Hembygd 1999.
Claes Johansson – Sveriges mest framgångsrike brottare genom tiderna!
Sammanställt av Sven H Arnell

– 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 och
1920 Svensk mästare.
– 1912 Olympisk mästare, 75 kg grekiskromersk stil i Stockholm.
Claes gick åtta matcher och fallsegrade över
finnen Jokinen efter tio timmars hård brottning. Claes fick både minnesplakett och kunglig medalj som uppskattning för prestationen.
– 1913 Europamästare, 75 kg grekisk-romersk stil i Budapest.
– 1916 seger i Svenska spelen grekisk-romersk stil (ersättning för utebliven olympiad
i Berlin).
– 1920 Olympisk mästare, 82,5 kg grekiskromersk stil i Antwerpen.
– 1924 besegrade han den blivande mästaren Henri Deglane i 82,5 kg grekisk-romersk
stil i Olympiaden i Paris.
Claes, då 40 år gammal, hade poängvinst vid
full tid men blev bortdömd efter starka protester från den franska publiken. Deglane vann
sen ytterligare skandalmatcher genom mycket
starka publikprotester och domar mygel. Det
är oklart om Claes även blev berövad silvermedaljen eftersom han bröt finalen.
– 1923 Svenskmästare i fribrottning.
– 1924 Svensk mästare i fribrottning.

Hembygdsminnen

Claes har bidragit till att starta brottningsklubbar i Göteborg, Trollhättan, Uddevalla,
Vänersborg, Borås med flera platser. Göteborgsklubben startades 1917.
Under tjugo år som aktiv brottare gick han
över tusen matcher och vann över tvåhundra mästerskapstitlar. Efter bortdömning mot
Deglane slutade Claes som aktiv brottare.
Han arbetade även som tränare och sägs ha
varit mycket krävande.
Claes styrka var i parterrbrottning och i en
smidig backhammer.
Claes var styrelseledamot i Öis i tre år,
i Göteborgs Atletklubb i tjugosju år, i Sven-

Vart min stig i världen går,
i mitt sinne alltid står,
hur min bygd en gång såg ut,
rymd och åsar utan slut.
Långa gärden vart man såg,
gärdsgårdar och fält med råg.
Gråa hus och röda hus,
Surtans dal med vattenbrus.
Kor i sommarsol var dag,
bärplockning i lingonhag.
Doft av barr och doft av pors,
glimt av fiskblänk i var fors.
Hugo Johansson
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MÄRTA I MELLTORP

Märtas första klass i Hyssna. Bakre raden från vänster: Bengt i Anderstorp, Börje på Ekeberg, Erland
i Brandskog, Lennart Friden, Märta Melltorp. Mitten: Iris Christina Strömberg Skämningared, Karin Buge
Backen, Iris Jostedal (Jakobsson Bonared), Mona Hermansson, Anita Evaldsson (Norrman, Björkåsen), Päivi
Söderman (Köppä Högarbacken), Ingela Josefsson Prästgården, Ingrid Ståhl (Eriksson, Ekedal). Främre
raden: Lasse på Ljunglid, Claes i Bua, Åke Davidsson Klateberg, Sven-Hilding Arnell Nordbacka.

Märta Melltorp är född och uppvuxen i Mell-

var angelägen om att flickorna skulle gå på
folkhögskola.
Det innebar att alla Smesatöser fick gå på
Tärna folkhögskola utanför Sala. I dag frågar
sig Märta hur det var möjligt för föräldrarna
att klara av detta ekonomiskt.
Pappa var smed och deltog inte i jordbruket.
Barnen däremot fick tidigt hjälpa farbror
Benjamin hemma på gården och i skördearbete på flera andra gårdar i byn.
Senare hade hon flera tjänster som piga,
bland annat i Rävlanda och Borås. Tiden som
piga ser hon som mycket nyttig, där fick hon
ta eget ansvar och hon fick lära sig att ta
hand om ett hushåll.

torp i Hyssna.
Förutom Märta bestod familjen av ytterligare fyra flickor. Uppväxten i radbyn Melltorp
beskriver Märta som mycket ljus. Det var
roligt att ha nära kontakt med grannarna.
Det var öppet hus i alla gårdar och barnen,
och på den tiden var det gott om barn i byn,
rörde sig fritt i alla husen.
Utbildning var viktigt
Märta återkommer flera gånger till att hon
har haft en fin barndom i ett lyckligt hem.
Pappan Viktor Johansson hade 1907 gått på
Alnarps Hofslagarskola och mamma Anna
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MÄRTA I MELLTORP
administrationen hade fått nys om att det
i Hyssnas skola tillämpades nya metoder.
En skolinspektör Engström kom på besök
till klassen och han blev mycket imponerad.
Inspektören var särskilt nöjd över Märtas
lektioner i välskrivning på enkelrad i skrivhäftena. Att skriva på enkelrad var helt nytt, vanligtvis hade småskolans skrivböcker två extra
stödrader för att underlätta formandet av
nya bokstäver när man tränade välskrivning.
Efter den inspektionen lär det, vad Märta
minns, inte ha förekommit någon mer inspektion i skolan.
Under åren fram till pensioneringen 1984 är
det många barn som haft förmånen att ha
haft SmensMärta som lärare under sina första
skolår.
Utanför skolans värld har Märta varit en
förgrundsfigur i Hyssna och aktiv på många
sätt. Redan 1951 tog hon körkort och hon
var en av de första damerna i Hyssna med
körkort för bil. Då köpte hon även en egen
bil – en svart Ford Anglia som kostade sextusen kronor, mer än en årslön för Märta.
Bilen hade hon stor nytta av när hon under
ett par år var lärare i Hajom.
Jag tror att hon var ganska stolt när hon
körde runt med den nya bilen i det tidiga
1950-talet.

Märta studerade tre årskurser på folkhögskolan, där hon läste allmänna ämnen. Hon har
många goda minnen från den tiden. Efter en
kortare studietid på Göteborgs barnsjukhus
bytte hon inriktning och sökte till seminariet
i Växjö för utbildning till småskollärare.
Efter fullgjord examen 1948, fick hon sin
första lärartjänst i Allarängen i Fjärås.
Då var lönen för en lärare trehundrafemtio
kronor i månaden.
Till Hyssna kom hon 1949 och jag minns att
jag och mina blivande klasskamrater såg
fram emot att få träffa vår nya fröken. Vi
skulle dessutom bli den första klassen
i Hyssna som fick gå till skolan varje dag,
även lördagar, i en så kallad A-skola (varje
årskurs för sig).
Musik och sång på schemat
Det skulle bli spännande med en ny fröken
och vi hade hört att hon skulle ha mer musik
och sång på schemat. Att det dessutom var
SmensMärta var ju inte sämre. Det blev en
fin tid för oss som fick gå i Märtas klass med
mycket musik och rytm på lektionerna.
Till och med så fin att man i den högre skol-

Reste till Ukraina
Barnarbetet i kyrkan med söndagsskola
startade Märta i början av 1960-talet. En
verksamhet som hon sedan hållit igång
under drygt tjugofem år.
Märta var medlem i kyrkokören under
många år och hon var verksam vid kyrkans
hem på Ingsered, ett hem för människor
med stort behov av stöd och rekreation.
Hon har varit stödjande i arbetet för Malaysiamissionen under lång tid.
I slutet av1980-talet reste hon och några
andra hyssnabor, till Ukraina vid flera tillfällen. Vid första resan minns hon de stora
anslagen på husväggarna som hyllade
Gorbatjov som landets store ledare. Vid

Foto: Sven-Hilding Arnell
Märta Melltorp gick på Tärna folkhögskola och
senare på seminariet i Växjö, där hon utbildade
sig till småskollärare.
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på Sigrid Carlsson, som hon själv hade som
lärare under tre år i Hyssna. Sigrid fyllde 109
år nu i januari och bor, läs och häpna, i egen
lägenhet och fram till för några månader sen
skötte hon sig helt på egen hand.
Säkerligen har de mycket att samtala om vid
dessa möten.
Det är gott krut i Hyssnas gamla lärarinnor.

andra resan råkade hon komma dit samma
dag som Gorbatjov blev avsatt och det blev
mycket oroligt på Ukrainas gator. Vid senare
resor hade Jeltsin tagit över.
Det gav en henne en inblick i de förhållandena som rådde i Ukraina under några år.
I dag bor Märta i en liten trevlig lägenhet
mellan Backen och Locke och flera gånger
varje dag i veckan kan man se henne på promenad upp mot Lyckehörnet med hunden
Gockie som är hennes stora glädje.

Det bjöds på nybakt
Dagen före vårt möte hade det varit storbak
i köket inför julen och jag kan försäkra att
kaffet med hembakt dopp smakade underbart. Inte blev det sämre av att jag fick med
mig en påse sockerringar hem.
Slutligen vill jag intyga att vi som hade förmånen att ha Märta som klasslärare fick ett
mycket ljust minne av våra första skolår. Det
omdömet, och det har jag hört nyligen, har
gällt från hennes elever även på senare år.
Nu undrar jag bara om det blir några röda
bockar för den här uppsatsen?

Besöker sin egen lärarinna
Men långa promenader tycker hon inte är
något konstigt. Sen några år har hon nya
knän och en ny höft och då är det inga
problem.
Nu, i värsta vintern med snö och is på vägen,
såg jag henne en dag med rollatorn och kassar vid Hyssna Handel.
När Märta berättar om sitt liv blir jag förvånad över vilket minne hon har för namn,
händelser och årtal och att hon aktivt följer
med vad som händer i Hyssna och i omvärlden.
Men vad är ålder för något, ja det kan
man undra, jag får nämligen höra att hon
regelbundet reser till Göteborg för att hälsa

Sven-Hilding Arnell

Elev i Märtas första klass 1949

PRESENTTIPS
Den nyutkomna boken
Ortsnamn och sägner i Marks härad
av Hugo Karlsson
finns att köpa genom hembygdsföreningen.
Boken ges ut av Marks hembygdskrets och innehåller de delar av tidigare
utgiven CD-romskiva som är författade av Hugo Karlsson.
Även Hugo Johansson bok
Hyssna en socken i Mark
finns i ett antal exemplar.
Kontakta Sven-Olof Arnell om du är intresserad
Tel 0320-392 02
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KLANG MIN VACKRA BJÄLLRA
I min barndom var tillvaron präglad av

På Slätthult, som låg högt, kunde man höra
Hyssnas klockor bra, trots ganska långt
avstånd. Vid lämplig vind hörde vi även
klockorna från Hajom.
De klockor som ligger mitt minne och hjärta
närmast därefter, är bjällrorna man hängde
på de kor som gick på skogsbete. Man
använde dem för att lättare finna djuren när
man ville driva dem hem på kvällen. Kobjällrorna var tillverkade av kraftig stålplåt, dels
för att det var billigare, men också för att
det gav en dovare klang. Dova ljud hördes
mycket längre än ljusa.

tystnad. Man hörde ljudet från hästskodda
vagnar, enstaka bilar och bussar.
Vid lämplig väderlek och vind kunde man
höra det avlägsna ljudet av tåget borta vid
Skene eller Kinna.
Detta tysta landskap lämnade plats för
ljud som man har svårt att höra i dagens
bullrande miljö. Jag tänker på klockor och
bjällror av olika slag.
Klockorna hördes långa vägar
Först måste man naturligtvis nämna kyrkans
klockor. De som hördes på stora avstånd och
som varit med och skapat begreppet socken;
det område där man sökte sig till samma
kyrka.

Klanger från barndomen
Med ledning av hur klockorna lät, kunde
man på avstånd förstå vad korna sysslade
med. Var det ett lugnt, jämnt ljud så gick
korna och betade. Hördes ljudet bara ibland
så vilade kon och det skramlade bara när
hon slog efter flugor. Om det var ett högt
och ihållande ljud så sprang skällkon, som
hon kallades.
Även under senare år har jag haft glädjen
att höra koskällorna på Slätthult då Robert
Arnell alltid har en bjällra på en av sina
beteskvigor. En sed han tagit över efter sin
farfar Sten Arnell. Sten ville höra ljudet från
sin barndoms bjällror så han hade en bjällra
på en ko i flocken fast det inte behövdes.
Vinterns romantiska färder med häst
förknippar vi förstås med bjällerklang. Nu
är det emellertid så att det från början inte
var välljudet, som eftersträvades. Det var
trafiksäkerhet som man ville vårda. Det var
föreskrivet i lag att man vid färd med häst på
snö, skulle ha något som hördes, så man inte
blev påkörd.

Många olika sorters klockor
När det gäller vad som hördes från en hästskjuts, är sortimentet ganska stort och kräver
utredning. Det vanligast förekommande,
var en liten klocka eller pingla i mässing, av
samma typ som en kyrkklocka och omkring
tio centimeter i diameter. Klockan hängdes

Kyrkvaktmästare Karl Ohlsson ringer i klockan
i Hyssna gamla kyrka.
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KLANG MIN VACKRA BJÄLLRA
framtill i den bringrem, som håller ihop
selens bogträn.
I butiker kunde det hänga en liknande
klocka på dörren, så man hörde när kunden
kom. Vi minns också klockan med handtag,
som skolläraren ringde in oss med, när
rasten var slut.
För att återgå till hästskjutsens välljud, så
fanns det flera alternativ att välja mellan.
Man kunde ha en bjällerkrans. Det var en
kraftig rem som man hängde om hästens
hals. På denna var fastsatta ihåliga metallkulor av en bordtennisbolls storlek. Toppen var
kluven i fyra delar och inuti låg en lösliggande metallbit. Antalet kulor var kanske tio

stycken. Detta gav ett lätt och ljust ljud. Ville
man göra det lyxigare, köpte man en krans
med grövre kulor av varierande storlek. Den
gav en dovare och mäktigare klang och kallades dombjällerkrans.
Det fanns också ensamma dombjällror, stora
som ett medelstort äpple. De spändes fast
i övre toppen av bogträt, en i varje. Den
klangen var den mäktigaste och vackraste
av alla.
Nu är dessa klanger mycket sällan hörda,
men de ljuder i minnet hos en del av oss
ännu en tid.

Bror Wessberg

SKRÖNOR

Nedtecknat av Bror Wessberg

Att strypa med en snara kallades att örja.
Det kunde brukades om isen brast under en
häst. Man lade en snara om halsen på hästen
och drog åt så att hästen nästan kvävdes.
Hästen hade då fått i sig så mycket luft så att
den flöt högre. Då passade en man på att
stöta hästen nedåt. Vid uppstudsen ryckte
andra med rep i grimman upp den på isen.
Ägaren till gården Fräabygd påstods ha
lyckats med detta.

tru hade vävt. Hon väntade honom tillbaka
under kvällen, men han kom inte. När man
sökte efter honom dagen efter, så fann man
honom död i en snödriva. Han hade varit
inne på en lönnkrog på hemvägen.

Original fanns flera. En kallade vi för KrogaKarl. Han spelade munspel med rätt smal
repertoar. När han spelat en bit sa han:
- Nu tar vi skogsstjärnan.
Det var bara det att det var precis samma låt.

På Slätthult bodde en man som hade namn
om sig att få blodet att stanna vid en skada.
Det kallades att stämma blod.
Omkring sådana saker var det naturligtvis
mycket som var hemligt. Min farfar träffade
mannen en gång när han var lite förtrolig.
Han fick då veta vad man skulle läsa för att få
blodet att stanna.
- Stryk med Guds finger, blås med den Helige
Andes fjädrar, stilla stå som Jordans vatten
stod när Jesus döptes.
På Slätthult inträffade på 1800-talet en
tragisk händelse. Det var så att en yngre man
hade gått till Kinna med tyg, som hans hus-

En annan, som vi kallade för C G, bodde

nära Lockö. Han brukade säga:
- Jag har tre töser, det är Vendela, Johanna
och Andrea. Om jag kallar på e så kommer
dom alla tre.
Han hade bara en dotter, men hon hade
dessa tre namn.
Ett tag hade han ett signalhorn med gummiblåsa. Om någon hästskjuts körde om
honom så tutade han efteråt. Åket körde då
åt sidan, varpå C G ropade:
- Kör, jag ska stå stilla.
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SIXTEN - EN HÖJDARE
En av de första dagarna i början av januari

träffar jag Sixten Andersson. Vi möts i hans
egenhändigt byggda hus på Slätthult. Att
nittio år inte är någon ålder på dagens pensionärer bekräftas när man träffar denne
man. Spänstig och vital med bra syn och
hörsel.
Sixten berättar:
– Jag föddes 1921. Pappa Karl-Oskar som var
från Slätthult friade i Lillabäcksdal till Anna
Josefina. De gifte
sig och efter några
kortare boenden
bosatte de sig i
Dammet. Då fanns
mina äldre systrar
Stina och Margit
och i Dammet föddes jag. Men strax
innan jag kom till
världen inträffade
Sixten Andersson.
en katastrof – pappa
dog i tuberkulos och mamma stod ensam
med oss små.
Jag vet inte riktigt hur det var men vår farbror Viktor flyttade hem till oss och trädde in
i pappas ställe. Jag vet fortfarande inte om
han och pappa hade gjort någon överenskommelse innan pappa dog. Viktor blev
säkerligen vår räddning. Han slutade ett jobb
på Högen där han bland annat körde varor
till båten Isa vid Lygnern.
Gick i skolan varannan dag
Vi hankade oss fram. Mamma hade lite
hemstickningsarbete. Viktor och jag kom bra
överens.
Mycket tid gick åt till att bryta upp sten och
röja. Vi hade häst och några kor. Jag lärde
mig slå med lie när jag var en sju–åtta år.
När jag var elva år blev mamma sjuk i tuberkulos. Hon tillbringade ett och ett halvt år på
sanatorium i Svenljunga, i Dalsland och på
Västeråsen. Stina var då fjorton år.
Jag minns att mamma bad om pension av
socknen men fick avslag och det kändes bit-
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tert. Mamma levde fram till 1966.
I skolan gick jag varannan dag i sju år och
därefter fortsättningsskola i två månader.
Vid en skolresa i sjuan till Göteborg besökte
vi Liseberg. Jag hade inga pengar att åka för
men magistern gav mig tio öre. Det räckte
till ett åk på en karusell.
Vi sitter vid köksbordet i Sixtens hemtrevliga
kök. Efter lite annat småprat berättar Sixten
vidare:
– Jag gjorde exercisen under kriget och tillbringade ett och ett halvt år vid K3 (kavalleri)
i Skövde. Inkallad var jag tre gånger.
Talang för snickeri
Efter skolan jobbade jag bland andra hos
Amandus på Högarebacken med att ta upp
potatis. På vintrarna hade jag arbete som
grovarbetare hos Gunnar Kling på sågverket.
Anton, Gunnars bror var byggmästare och
behövde hjälp. Just då, i mitten på 1940-talet, byggdes ny ladugård på Stommen. När
takstolarna skulle tillverkas och sättas upp
såg tydligen Anton att jag hade talang för
snickeri och på det sättet blev jag snickare.
Sixten blev något av expert på hög höjd.
Vid åtminstone två tillfällen har han genomfört arbeten på Hyssna nya kyrkas torn.
Första gången gällde det målning av tornet.
Sixten berättar:
– Vi hade inga säkerhetslinor. Stegen upp
mot toppen byggde vi allt eftersom ända
upp. På motstående sida byggdes en
liknande, något kortare, stege. Arbetet på
högsta höjden utfördes av Elof Claesson och
mig. När taket på tornspiran skulle målas
hängde jag i en korg, fasthållen av några rep,
som hölls av de övriga på motsatta sidan.
Andra gången var år 1964 då den stora solen
på tornspiran på Hyssna nya kyrka skulle
bytas ut. Sixten fick uppdraget tillsammans
med bland andra Elof Claesson.
– Vad tror du solen vägde, frågar Sixten.
– Jo, den gamla vägde åttahundra kilo och
den nya vägde tvåhundra.
Ett krävande arbete på svindlande höjd.

SIXTEN - EN HÖJDARE

En dag på jobbet. Sixten Andersson och Elof
Claesson arbetade på hög höjd.

– Jag har aldrig tyckt att det varit svårt att
jobba högt, säger Sixten.
Ett stort intresse har varit fiske.
– Mitt första spö tillverkade jag vid sju års
ålder. Det var kallt och is på sjön, men jag
gjorde hål och fick en abborre, säkert över
kilot. Sedan dess har det blivit fiske i havet
vid Hallandskusten och resor till Norge. Den
största fisken vägde 24,1 kilo.
Sixten har ett foto på väggen där han håller
fångsten.
Har bytt klättring mot dans
Under åren som gått har familjen blivit stor.
Sju barn har Sixten tillsammans med sin fru
Britten. En stor familj att försörja. Det har
han klarat med den äran. Han har också tagit

Jobb med utsikt. Renovering av tornet
på Hyssna kyrka.

med barnen med familjer på utlandsresor till
varmare trakter. Ett av barnen har familj från
Thailand och där var Sixten med för några år
sedan.
I dag är Sixten ensam, Britten dog 1997.
Jag möter ofta Sixten ute på promenad. Han
har kört bil framtill nu men säger att han
funderar på att sluta köra. Sixten tycker om
att dansa. Klättra i kyrktorn – nej inte nu.
Tänk att vara så ung när man är nittio. Det är
också svindlande, och en riktig höjdare.
Anna Faxgård
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HYSSNADAGEN 2011

Hyssnadagen har något för alla.

Man kan bära mjölkflaskor som
Cicci Carlsson . . .

. . . eller fotografera barnen i vacker miljö . . .

. . . tillsammans med Jan- Åke Börjesson.

. . . eller kolla på bollracet.
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Foto: Anders Davidsson

Gösta Gustafsson svarvar svarvar fina
föremål som beundras av Irene Eriksson,
Ingvald och Ingrid Ståhl och Sven-Hilding
Arnell.

Här visar Börje Ohlsson hur en stenmangel fungerar.

Plats för vila och lek.
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SOCKENVANDRING I LOCKÖ

Foto: Magdalena Vicei

Sven-Olof Arnell berättar om Lockö för intresserde åhörare.

Lockö kvarn ligger i centrum för årets

sockenvandring som går av stapeln första
måndagen i juli. Forsens brus överröstar
oss som samlas för att ta del av bygdelivet
i denna centrala del av Hyssna. Vi är som
vanligt ganska många, ett åttiotal vetgiriga
personer.
Hembygdsföreningens ordförande hälsar
välkommen.
Lockö har en gammal historia (Hugo Johanssons Hyssnaboken)
”Om Anders i Laghe finns att läsa 1540. Namnet av okänd betydelse. Lars Mattsson och
Martin i Locka hade två kor enligt Älvsborgs
lösen 1571. Björn i Låkö nämns i 1635 års jordebok och Enckian 1699. Det finns också en
rättegång angående en kvarn i Lockö ström.
Under 1500–1600-talet ägdes Lockö av ätten
Uggla. Margareta Silversvärd Uggla, som
var ägare till Lockö 1682, tros vara begraven
under golvet i gamla kyrkans gamla del”.
Lockö var fram till 1830-talet en sammanhållen gård. Huvudbyggnad med ladugård och
uthus låg vid nuvarande Birgittas. Gården
med kvarn och andra byggnader bildade
en sammanhängande enhet. Vid denna tid
skedde en delning i tre enheter.
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I dag består Lockö av tre gårdar och ett antal
mindre så kallade avsöndringar från gårdarna. Vi får veta mera när vi följer med runt.
Från Kvarnen bär det av upp till den äldsta
gården, Mauritza, i dag Birgittas. Birgitta är
uppvuxen här och övertog hemmet efter
sina föräldrar Mauritz och Eva Johansson.
Gården kom i släkten på 1850-talet genom
köp av Mauritz farfar, som hette Johannes
Andersson. Arons i Lockö är också en benämning, efter Mauritz pappa, Aron.
Här kunde man brygga öl
Birgitta berättar att det långt tillbaka funnits många hus på gården såsom smedja
(den finns fortfarande nere vid kvarnen),
bagarstuga, bykhus m m. Hon visar en liten
kruka som hittades vid en restaurering av
nuvarande bostadshus 1923. Kvarnen ligger
nära och förr fanns där också ett sågverk. En
säkerligen livaktig miljö. Nere vid ån, strax
innan bron, fanns en körna – ett litet hus för
att torka lin. Det gick även att brygga öl här.
Ställen som utsöndrats från Mauritza är
Marieberg, Västanlid och Skogvalla. Dessa
fastigheter avstyckades för familjemedlemmars behov av bostad.

SOCKENVANDRING I LOCKÖ
het som han startat omkring 1874 på Högen.
Efter hans död drevs verksamheten vidare av
hans hustru Anna och sterbhuset.

På Marieberg bodde på 1950-talet Olga
Karlsson. Hon var syster till Sameo Karlsson
(se nedan).
På Västanlid bodde Maria Ivarsson. Hon var
syster till Mauritz.
Skogvalla ägdes av Nils Johansson, som var
bror till Mauritz, och hans fru Alice.
Alldeles ovanför Birgittas ligger området
– det nya Hyssna med sina villor byggda
under 1970-talet. Här stannar vi till och tittar bort mot Charlsa, en av de tre gårdarna.
Charles och Elna Persson köpte gården
1946 av Matilda och Sameo. Sameosa blev
Charlsa.

Arbete åt många
Många Hyssnabor har på olika sätt haft sin
utkomst här. Jordbruket och hushållet gav
arbete åt många. I lilla stugan fanns både
pigkammare och drängkammare. Jordbruket
togs senare över av Fridolf Arnell och därefter sonen Gunnar för att till sist utarrenderas.
Firma Anders Arnell, som den textila delen
hette, drevs vidare av Olof Arnell, som blev
ansvarig chef på 1950-talet. Tillsammans
med sönerna Åke och Erik övertog han
firman i slutet av 1960-talet.
En som vet mera om förläggarverksamheten
är Erik Arnell, som tillsammans med sin bror
Åke drev företaget fram till år 1999 då firman
upphörde. Erik berättar att det 1890 fanns
cirka 500 hemväverskor som hade arbete
från Lockö. Bomullen kom från England och
färgades först i Göteborg men senare på det
egna färgeriet.
Materialet skulle sedan nå väverskorna ute
i stugorna. Det hämtades och lämnades och
det var inte ovanligt att mor i huset bjöd på
förplägnad då det var långt att gå mellan
Lockö och hemmet.
Det berättas också att Oskar Andersson,
som arbetade i förläggarboden, kunde ha

Här framställdes karbidgas
Efter att ha passerat de flesta villorna kommer vi fram till Bögarns le. Här lär ha funnits
en grind tidigare. Namnet kommer av att
en man från gården Bugared köpte den
gård i Lockö, som senare blev en förläggargård i Arnellsläkten.
Nu bär det av ner mot färgeribron och
Sven-Olof Arnell, som är född på förläggargården Lockö, berättar om färgeriet
som låg vid ån mellan åren 1899 och 1935.
Byggnaden revs 1937 men vedskjulet stod
kvar fram till 1950. Här fanns acetylengasverk, för framställning av karbidgas för lampor, före elektrifieringen. Här fanns även en
badinrättning och badplats i Surtan.
Härifrån ser vi Fribergs. Namnet kommer
av att i kullen strax intill bodde förr en man
som hette Friberg. Den stora gula villan,
som ser lite annorlunda ut än hus runt omkring, byggdes 1939. Där bodde tidigare
systrarna Ester, Karin och Rut Arnell, födda
på förläggargården Lockö.
Strax intill Ligger Röda stugan som i dag
är blå.
Väl framme vid gården Lockö, som många
kallar Fridolfs i Lockö välkomnas vi av husets
nuvarande ägare, familjen Nordenknekt.
Sven-Olof berättar om gårdens historia.
Anders Arnell från Högen köpte gården
och drev jordbruk samt förläggarverksam-

Ingemar Arvidsson roar bland andra Sven- Hilding
Arnell med en historia.
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SOCKENVANDRING I LOCKÖ
den gamla mjölnarstugan. Namnet StrykeLotta kommer av att här bodde en kvinna
som strök åt folk. Här bodde också familjen
Edberg när de kom till Hyssna från Bosgården (som vi läste om i förra numret).
Där det i dag finns ett reningsverk låg förr
ett hus som kallade Maxim. Från början en
bostad som tillhört Bonareds kvarn och såg
(läs nedan). Huset var under någon period
bostad men var också under en tid ungmoderaternas tillhåll. Detta berättar Gösta i
Bonared. Huset försvann i en eldsvåda.
Vi stannar till vid gångbron över ån. Just
här delar den sig i två grenar för att sedan
sammanstråla nedanför fallen. Här fanns förr
kvarn (på ön) för Lockö och kvarn och såg för
Bonared vid den sida där reningsverket nu
ligger. Nu är det endast Lockö kvarn kvar.

gömt någon liten brännvinsflaska bland
hyllorna så det gick att få sig en hutt. En liten
uppskattning för de män som kom med leveranser från stugorna. Nykterhet var annars
ett honnörsord i Lockö.
Belönades med silvermedalj
– En stor del av pappas tid gick åt till att åka
runt till väverskor, stickerskor med material.
Vi hade arbeten långt utanför Hyssna. Det
blev många mil om året, berättar Erik.
I butiken låg rutigt, randigt och enfärgat
tyg, som sedan såldes. Verksamheten gick så
bra att man belönades med silvermedalj vid
konst och industriutställningen i Stockholm
1897.
Än i dag finns säkert en eller annan som äger
klädesplagg sytt av Lockötyg. Faktum är att
Åke och Henry på Kronerna startade Hejko
med det blårandiga skötersketyget från
Lockö.
Redan från början av 1900-talet hade också
strumpor stickats i Lockö. Så småningom tog
strumporna över och blev huvudprodukt.
Mycket intressant har vi fått höra, där vi
lyssnat, framför det hus som under många år
hyst förläggarverksamheten. I kullen bakom
ligger Furuhäll, där Åke tidigare bodde, och
Uvekulle, där Olof bodde. Erik bor i dag
på Knipplehäll, en fastighet avstyckad från
Uvekulle. Fastigheterna har tidigare tillhört
Lockö.
I ett torp, Skogsdal, tillhörande Lockö uppe
på Uvekulle, bodde också under förra seklet
Ada, Ivar och Johan Börjesson. Johan flyttade vid giftermål sedermera till Hälläng. Undertecknad minns Ivar som en ofta anlitad
person när det gällde slakt.
Det finns mycket mera att berätta här men
nu är det dags att gå vidare.
Vi passerar Skogvalla, där Nils och Alice
bodde. Nils har levande berättat minnen och
upplevelser från Lockö i 1992 års tidskrift.
Det bär av mot kvarnen och alldeles innan
stannar vi där Sven-Olof bor i dag. Förr kal�lades detta StrykeLottas och det var också

Kvarnen är museum i dag
Där avslutas också vandringen. Kaffekorgarna tas fram och för den som är nyfiken på
lite mer finns tygprover och bokföring från
Firma A Arnell, så som det gick till förr, till
påseende. Nostalgi.
Strumporna då? Ligger dom i byrålådan?
Inte då. Fortfarande säljer Erik antihalksockar
och sockar utan resår till sjukhus och äldreboenden samt även direkt till konsumenter
i Sverige. Namnet Lockö är i mångt och
mycket Locköstrumpan.
Kvarnen – också ett nav i livet i Lockö – är i
dag museum. Vi har vandrat genom en tid
som flytt.
Flera av fastigheterna har i dag nya ägare.
Gemensam nämnare – Lockö.
Anna Faxgård

Om Lockö finns att läsa i tidigare utgåvor.
År 1990 Lockö kvarn – Ett kulturminne som
kan räddas
År 1992 Nils Johansson berättar
År 1997 Lockö – En förläggargård
År 2000 Vem var Sofia Månsdotter
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FOTOGRAFIER
Den gamla smedjan på Melltorp revs för att ge plats åt . . .

Otto Ohlsson, hovslagare, okänt barn och Victor Johansson, smed.

pensionatet som stod klart 2011
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FOTOGRAFIER
Boende och personal
på ålderdomshemmet
i Hyssna.
Längst till vänster
föreståndarinnan
fröken Aronsson.

Offergång i Hyssna kyrka,
på 1930-talet.

Torsten Karlssons skolklass, omkring 1930.
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ÅRSKRÖNIKA 2011

Fanbärarna Lena Gustafsson, Anna Faxgård och Birgit Olsson på väg in
i Hyssna gamla kyrka.
Hyssna Hembygdsförening
Årsmötet hölls den 30 mars och samlade
cirka 35 deltagare, vilka välkomnades av
Sven-Olof Arnell. Jan-Åke Börjesson valdes
att leda kvällens förhandlingar. De redovisade verksamhets- och revisionsberättelserna
godkändes och årsmötet beviljade styrelsen
ansvarsfrihet.
Sven-Hilding Arnell omvaldes som ordförande. Vidare omvaldes Anna Faxgård och
Sven-Olof Arnell. Till nya ordinarie styrelseledamöter valdes Arne Johnsson och Eva Andersson. Kvarvarande styrelseledamöter till
2011 är Gun Alexandersson, Börje Ohlsson,
Eva Persson och Lennart Gustavsson. Gun
Alexandersson omvaldes som kassör.
Till nya styrelsesuppleanter valdes Hasse
Persson och Leif Flydén.
Avgående styrelseledamöter: Kjell Oscarsson
och Håkan Forsberg.
Till revisorer omvaldes Ulla Eriksson och
Helena Andersson.

Foto: Börje Ohlsson

Till valberedning omvaldes Lars Buge, Gösta
Gustafsson och Gunnar Persson.
Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad,
75 kronor per person och 200 kronor för
familj. I familjekort får barn t o m 18 år ingå.
Efter förhandlingarna följde en gemytlig
kaffestund. Kvällen avslutades med att Ulf
Magnusson från Mölnlycke visade bilder och
berättade om En brevbärares vardag.
Valborgsmässofirandet inledde vårens
aktiviteter. Ett åttiotal personer mötte upp
till kaffe och tårta i skolans matsal. På den
gamla stenbron över Surtan anslöt många
fler, unga som gamla, för att fira vårens
ankomst. Ordförande Sven-Hilding Arnell
hälsade alla välkomna. Vårtalet hölls av Gunnar Junhag. Gunnar är född och uppvuxen
på Daläng, ett stenkast från talarstolen. Det
blev en tillbakablick med minnen, i mångt
och mycket förknippade med Surtan och
den gamla kyrkan.
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vid kvarnen. Cirka femtio personer deltog.
Sveriges nationaldag firades traditionsenligt med fanor och gudstjänst i gamla
kyrkan. Yngve Kalin höll gudstjänsten som
också infattade ett barndop. En ungdomskör under ledning av Marie Hyllstam sjöng.
Kyrkan var fullsatt. Efteråt serverades kaffe
ute på kyrkbacken. Cirka hundra personer
deltog. Värd för årets firande var Röda korset.
Sockenvandringen ägde i år rum i Lockö.
Det fortsätter att vara en omtyckt tradition
som samlar många intresserade. Vi fick en
gedigen guidning av Birgitta Johansson,
Sven-Olof Arnell och Erik Arnell. Uppvuxna
och bosatta i Lockö, gav de en levande beskrivning av byns historia. Under vandringen
delade ett flertal andra med sig av sina
upplevelser i Lockö. Vandringen avslutades
vid Lockö kvarn där medhavd kaffekorg togs
fram. Om vandringen finns mer att läsa på
sidan 18.
Vårtalet hölls av Gunnar Junhag.

Allsång vid Lockö Kvarn. Med forsens brus
som bakgrund bjöd Thore Olofsson, Jerry
Rudenwall och Stanislaw Goral på härligt
svängig sång och musik, där publiken deltog
med liv och lust. Det blev på grund av regn
även i år inomhus. Uppehåll var det dock i
pausen då hembygdsföreningen bjöd på
kaffe med dopp. Det var en eftermiddag
med sångglädje och gemenskap.

Hyssna kyrkokör bjöd på vackra vårsånger
under ledning av Marie Hyllstam. Kvällen
avslutades sedvanligt med ett leve för våren
och vår svenska nationalsång.
Gökafton i Hyssna blev i år en vandring
utefter Stora Holsjön, arrangerad av Seglora
Hembygdsförening med Lennart Svensson
som ciceron. Många hade lockats hit denna
vackra kväll. Vägen gick genom vackra
hagmarker och ett sommarfagert stugområde, fram till Eskilsereds gård, ett gammalt
kaptensboställe. Nuvarande ägare berättade
om gårdens historia. Kapten i tidsenlig kaptensuniform blev ett trevligt inslag. Aftonen
avslutades med en kaffestund i gröngräset
framför gården.

Friluftsgudstjänsten vid Korsås-Augustas
är en gammal tradition, som i år även infattade barndop. Förrättande präst var Roland
Johansson från Kullavik. Musik med vackert
flöjtspel utfördes av Seth-Reino Ekström.
Efter gudstjänsten serverades kaffe med
hembakat.
Molnen lurade runt omkring men inte en
droppe föll. En fin dag.

Tipspromenaden i bokskogen startade vid
Lockö kvarn som även var målet. Promenaden gick i en slinga genom vår vackra
bokskog och avslutades med kaffeservering

Hyssnadagen i september. En dag med
många aktiviteter. Hembygdsföreningen
deltog med två stationer, Lockö ladugård
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var från Hugo Robertssons fotosamling,
härrörde från tidigt femtiotal och något
årtionde framåt. Välbekanta personer och
miljöer väckte till liv minnen och historier.
Ytterligare bildaftnar är planerade.
Grötafton i Lockö kvarn är årets sista
händelse i hembygdsföreningen. Cirka 45
personer inmundigade risgrynsgröt, kaffe
och pepparkaka i lyktskenet. För underhållningen stod Alf Eriksson från Hällesåker.
Dragspelstoner i svensk vistradition fyllde
kvarnen. En mysig afton med försmak av
julen.

My Agnestål döptes av prästen Roland Johansson.

och Lockö kvarn. I ladugården var mangelboden öppen och den gamla stenmangeln
igång. Den rönte stort intresse.
Höstvandringen gick igår utefter Hyssnaleden. Bengt Johansson, som känner leden
väl, tog vandrarna med på en tur utefter Lilla
Holsjön och Torkels gömma och den vackra
utsikten från Sjögarås.
En präst och hans resväska
med Mats Löwing
Ett arrangemang tillsammans med bygdegårdsföreningen. Mats kåserade runt händelser ur sitt liv och vad en präst kan råka ut
för. Mellan åttio och hundra personer deltog.
Kvällen avslutades med kaffe.

Övrigt
Muséet och Lockö kvarn har hållits öppna för
allmänheten fem söndagar under sommaren. Ett antal grupper har även blivit guidade
i kvarnen och muséet vid olika tillfällen.
Flera skolklasser från Sätila och Hyssna har
gått Hyssnaleden. Många har även övernattat vid våra övernattningsplatser som är
mycket uppskattade.
Studiecirklar har arrangerats av Iris Johansson.
Västgötabengtsson min pappa och Ung på
femtiotalet, den senare pågår ännu.
Marks hembygdskrets har gett ut boken
Ortsnamn och sägner i Marks härad. Boken
består av delar av den cd-rom som låg färdig
för några år sedan. Författare Hugo Karlsson
Sätila.
Gåvor
Tröskverksvandring från Lars-Göran Eliasson,
Torpliden (Wikmans-Johans).
Karbidlykta från Ellinor och Göran Åhs,
Lidsäter.
Anna Faxgård

Bildafton med gamla Hyssnabilder rönte
redan i förväg stort intresse och många kom
också till församlingshemmet. Bilderna, som
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Det var under senare delen av 1800-talet

gon av de yngre pojkarna eller flickorna på
gården. Att köra hästen runt timma efter
timma ansågs vara mycket enformigt.
Hästen fick oftast förses med en säck över
huvudet så att han inte skulle bli helt yr,
men det hade förmodligen inte de pojkar
och flickor som blev satta till denna körsyssla.
Senare förekom så kallade liggande tröskverksvandringar, som var fabrikstillverkade
och i stål.

man lärde sig att tillverka tröskverk. Den
gamla metoden att tröska med prägel och
slaga, som använts under flera hundra år, var
mycket arbetsam och ineffektiv.
För den mindre lantbrukaren var emellertid problemet, att skaffa något som drev
tröskverket.
Man fick hjälpa varandra
Den som bara hade ett torp kanske löste det
med ett litet tröskverk, draverk som drevs
med handkraft.
Man fick gå samman och hjälpa varandra.
Två man behövdes för att dra verket, men
som min sagesman Bror Wessberg säger,
var det ofta ett lag på fyra karlar som byttes
om.
Gällde det lite större enheter, var det väl
hästvandring, som var lösningen. Oftast
byggde man ett litet skjul intill ladan där
tröskverksvandringen placerades.
En stående axel/stock, cirka tre meter hög,
restes och den var lagrad i en sten på marken och i taket. Högst upp på axeln/stocken
var det vågrätt anbringat en liggande krans
med kuggar. Ursprungligen var kuggarna av
trä men senare tillverkades kuggkransar av
järn.

Med säck över huvudet
Från kuggkransen gick en vågrät liggande
axel in i tröskladan till tröskverket. På axeln
fanns ett kuggdrev, som grep in i kuggkransen med sin ena ände och i andra
ändan, inne i ladan, fanns en stor remskiva
på axeln. Från remskivan överfördes kraften
med en plan drivrem till tröskverket.
På den stående axeln/stocken i körhuset
var det anbringat en dragbom, cirka trefem meter lång, i ytterändan spändes en
häst som dragare. Hästen vandrade runt,
i körhuset och drev därmed tröskverket i
ladan.
Arbetet med att köra hästen runt, runt i
tröskverksvandringen blev ofta tilldelat nå-
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Sällsynt med vattenkraft
En växellåda bultades fast i en betongplatta
eller en stor sten. Drivningen skedde genom
att en liggande dragbom var anbringad i
växellådan. Från växellådan gick en axelledning av runda stålstänger, dessa var sammanfogade med så kallade Polhemsknutar.
Hästen fick i detta fall gå över axelledningen
som var lågt lagrad över marken.
Naturligtvis var knutarna enklare och mer
primitiva än vad du kan se i dag. Men de
medgav att man smidigt kunde leda in kraften till tröskverket inne i ladan.
I sällsynta fall kunde det förekomma att man
drev tröskverket med vattenkraft. Då hade
man en ändlös tunn stållina, som gick runt
ett drivhjul på vattenhjulet. Sedan leddes
linan, från vattenhjulet vid forsen i ett vattendrag, hängande på trissor upphängd på
stolpar till ett drivhjul på ladans utsida. Härifrån gick en axel in i ladan med en remskiva
i andra änden.
Dessa metoder gällde tröskverk med endast
en trösktrumma och utan skakverk eller
fläktar.
Senare i utvecklingen, på 1900-talet, blev
det ångmaskiner och olika motorer som stod
för drivkraften.
Ambulerande tröskhjälp
Ibland reste en motorägare kring till flera
gårdar som tröskhjälp och hade då med sig
tröskverk och motor för driften.
Även när det gällde att hyvla takspån, till hus

HÄSTKRAFTER FÖR TRÖSKNING

Tröskverksvandring i ladan hos Wikmans-Johans i Torpliden.
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Teckning av Lasse Karlsson, Maden, Hajom.

och byggnader, fanns det en del ambulerande företagare som for runt i bygden.
Ytterligare ett sätt att använda levande
hästkrafter till var att dra upp hölassen från
gårdsplanen och upp på höskullen.
Man bultade fast en trumma i marken,
liknande en stor remskiva, liggande vågrätt.
En dragbom, cirka tre–fem meter fästes liggande ovanpå trumman. Runt trumman gick
en vajer till ett block vid ladans vägg och
sedan till ett block uppe vid takåsen i ladan.
Vajern drogs sedan ner genom ladan och
fästes i hölasset.

förbättra sina arbetsmetoder.
Slutligen ber vi att få tacka för den tröskverksvandring som föreningen har fått i gåva
av Lars-Göran Eliasson boende på WikmansJohans i Torpliden.
Tills vidare förvaras är vandringen under tak,
förhoppningsvis skall föreningen få tillfälle
att montera upp den på en lämplig plats här
i Hyssna.
Beskrivning och fakta uppgifter i denna
artikel har lämnats av Bror Wessberg
Sven-Hilding Arnell

Tungt arbete för hästen
När hästen vandrade runt, runt med dragbommen lindades vajern runt på trumman
och drog därmed upp lasset. Om lasset var
stort var detta ett tungt arbete för hästen.
Man känner stor respekt för gångna tiders
människors förmåga, att med enkla medel
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BYALAGET
Hyssna Byalag inledde verksamhetsåret med
att bjuda in kommunchef Haleh Lindqvist
för att prata om sin roll i kommunen samt att
svara på frågor om den nya översiktsplanen
för Hyssna. Mötet var välbesökt och frågorna
många.
För att ytterligare poängtera vikten av att
en ny idrottshall byggs har byalaget ställt
sig bakom ett inlämnat medborgarförslag i
ärendet.
Påminnelser har sänts till Marks Kommun
angående asfaltering av vägen runt Stomsåker samt påtryckning gällande gång- och
cykelväg till Klatebergs bro, ett ärende som
blivit en seg följetong med löften utan
substans. Men ett steg i rätt riktning hoppas vi på då Karl Lundgren från teknik- och
serviceförvaltningen har besökt Hyssna och
guidats runt i byn av Åke för att på plats få
en uppfattning om dom påtalade ärendena
samt hur trafiksituationen ser ut vid skolan

och att Hejcoparkeringen är i stort behov av
upprustning.
Hyssnadagen 2011 genomfördes den 17
september i bra väder och med många
besökare till aktiviteter och utställare.
2012 års Hyssnadag arrangeras den 15
september.
Samtliga byalag i kommunen var inbjudna
till möte i Hyssna tillsammans med kommunchef och kommunalråden för att diskutera för byalagen gemensamma problem,
åsikter och framtidsplaner.
Socialnämnden har uppvaktats angående
förslaget om nedläggning av Stomsåker.
Stormöte med hyssnaborna kommer att
anordnas till våren där ansvariga från
kommunen och lokala politiker inbjuds att
medverka.
Hyssna Byalag
Styrelsen
Åke Andersson
Tel 0706 83 77 52

HYSSNA IF
Året som gått var händelserikt, med växande skaror av ungdomar som tidigt i livet
ville prova på att spela fotboll och med ett
seniorlag som för första gången i föreningens historia spelade i division fyra.
HIF har, som nästan alla föreningar, ett ständigt behov av ideella krafter för att få verksamheten att fungera. De redan engagerade
utförde återigen ett stortartat jobb.
Ömsom vin, ömsom vatten
Det var väldigt roligt (ibland…) att följa
seniorlagets framfart i division fyra. Det var
ömsom vin, ömsom vatten – man pendlade
mellan hopp och förtvivlan långa delar av
säsongen. Men vi kunde inte klaga på dramatiken, den fanns i överskott.
Ett fortsatt starkt stöd av lokala företag och
ett gediget jobb i ungdomsleden gjorde
att Hyssna IF kunde summera ännu en bra

säsong – både verksamhetsmässigt och
ekonomiskt.
Ideella krafter behövs
Vårt seniorlaget lyckades inte stanna kvar
i division fyra men det gjorde inget annat lag
i Mark heller. Faktum är att HIF var det lag i
kommunen som lyckades bäst av samtliga
lag i divisionen. Vi var sååå nära att lyckas.
Gott jobbat och härligt kämpat, en stor
eloge till organisationen runt laget.
Inför det nya året behöver vi fler ideella
krafter för att fylla alla funktioner, detta är
akut. Vi måste ta hand om våra växande
ungdomskullar på bästa sätt.
Vidare jobbas det för högtryck med att få
ihop en seniortrupp som under året skall
tampas i alla roliga derbyn som vi har att se
fram emot.
Mats Börjesson
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Ett stort tack till alla de företag som genom sina ekonomiska bidrag
satt färg på denna skrift

0320-396 52

30

Ett stort tack till alla de företag som genom sina ekonomiska bidrag
satt färg på denna skrift
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PROGRAM FÖR 2012
Onsdag 21 mars

Årsmöte i Församlingshemmet

Onsdag 18 april

Bildafton – Gamla Hyssnabilder

Måndag 30 april

Valborgsmässofirande
vid Hyssna gamla kyrka

Söndag 13 maj

Tipspromenad i bokskogen
Utgångspunkt Lockö kvarn

Torsdag 17 maj

Gökafton i Hajom

Onsdag 6 juni

Sveriges Nationaldag

Måndag 2 juli

Sockenvandring

Söndagar v 26–31

Muséet och Lockö kvarn
Öppet mellan 14.00 och 16.00

Söndag 19 augusti

Underhållning vid Lockö kvarn

Söndag 26 augusti

Friluftsgudstjänst
vid Korsårs-Augustas stuga

Lördag 15 september
Onsdag 3 oktober
Söndag 25 november

Hyssnadagen
Bildafton – Gamla Hyssnabilder
Grötafton i Lockö kvarn

Samtliga aktiviteter kommer att
annonseras i Markbladet

