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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

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
mobil 0703-23 30 82

Hyssnavänner
Ett nytt år ger oss nya 
möjlighetar att välja hur 
vi vill ha vår framtid på 
kortare och längre sikt. 
Inom Hembygdsförening-
en vill vi verka för att göra 
vår förening attraktiv 
och medverka till en god 
livskvalitet i Hyssna. Nu håller vi på att göra 
om hemsidan www.hyssna.se. Den skall 
spegla aktiviteter inom föreningslivet och 
inom företagen i Hyssna. Med en gemen-
sam kalender kan vi se vad som är aktuellt 
framöver. Det blir en modern motsvarighet 
till ”gamla anslagstavlan vid  Lyckehörnet”. 
Under det gångna året har man börjat un-
dersöka möjligheten att få en stark förbätt-
ring till vår uppkoppling för telefon, tv och 
internet genom fibernät som byggs inom en 
ekonomisk förening där vi alla blir delägare. 
Inom kort kommer det mer information om 
detta. Jag ser det som mycket värdefullt att 

vi får ersätta våra gamla teleledningar 
i koppar med fiberledning. Det ger oss bra 
och goda villkor för framtida boende och 
verksamhet i vår bygd. Att beskriva den 
nytta vi kommer att ha av ett fibernät är inte 
helt lätt. Det kan mycket väl jämföras med 
den tid, för snart hundra år sedan, när elek-
tricitet började dras fram i våra bygder. Från 
början var det bara en möjlighet att få en 
lampa att tända på kvällen, istället för svaga 
stearinljus och fotogenlampor. 
I dag har vi väldigt många andra och viktiga 
användningsområden för elen. Hur såg 
första telefon ut jämfört med den du använ-
der i dag? Utvecklingen sker i en rasande 
takt. Fibernätet ger oss möjlighet till en 
snabb och stabil kontakt med omvärlden. 
Låt oss nu välja en bra koppling till framti-
den.

Sven-Hilding Arnell 
Ordförande i Hembygdsföreningen
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Hyssnas mejeri i full verksamhet i slutet av 1950-talet.  

Förr fick man kärna sitt smör och ysta sin ost 
hemma på gårdarna, men så tidigt som på 
1870-talet fanns August Lambergs mejeri 
i Hyssna. Det var beläget i Bonnared utmed 
vägen mot Nordmarken. August Lamberg 
blev skjuten vid en kontrovers på Gästgivar-
gården i Skene och därefter upphörde snart 
mejeriverksamheten.

Mejeri och post 
Hyssna Mejeri AB grundades 1898 och bygg-
des vid Bonnareds Vättne, troligen i området 
där Conmore ligger i dag. Här fanns också en 
islada där is från Lillasjö förvarades i sågspån 
över sommaren. En Alfred Jönsson var tidig 
mejerist i Hyssna men 1904 var A Nordin 
föreståndare. Mejeriet ombildades 1904 
till Nordvästra Marks Mejeriförening upa. 

Ordförande var då Otto Andersson, Bonared, 
senare var Sten Arnell, Stommen ordförande 
i många år. I den första föreningen tecknade 
sig 81 medlemmar för 379 kor. Under en tid 
var även posten förlagd till mejeriet och den 
sköttes av mejeristen. 

Dags att bygga nytt
1928 anställdes mejeristen Erik Nilsson 
från Via i Hälsingland (cirka tio km NNO om 
Hudiksvall). Under 1930-talet blev det gamla 
mejeriet omodernt och det blev nödvändigt 
att bygga nytt. 1938 uppfördes det, på andra 
sidan landsvägen, en modern byggnad 
med tegelfasad och stora, ändamålsenliga 
lokaler. Huset hade stora fönster som släppte 
in ljus i lokalerna. Det nya mejeriet hade 
en ångmaskin på tjugo hästkrafter, med 
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Lastning av mjölkflaskor. Bilens chauffören var 
Alvar Andersson från Dalskog. Bilden är från 
1930.  

panna för kol och ved som drev maskineri 
och kylanläggning. Ångdrift var billigare än 
eldrift. Även här fanns en islada för lagring 
av is. Hyssna nya andelsmejeri byggdes för 
invägning av 15 000 kilo mjölk. Här kärna-
des smör och ystades en mindre del ost.  På 
mejeriets övervåning fanns en bostad med 
fyra rum, kök och hypermodernt badrum för 
mejeristens familj och ett par rum för anställ-
da. Föreningen hade nu ett första klassens 
mejeri som bedömdes hålla i en mansålder. 
Bygget utfördes av byggmästare E Lundqvist 
från Malmö av danska byggarbetare.  

Med häst och vagn
Före 1939 gick de flesta mjölktransporterna 
med häst till mejeriet och jag minns hur 
min pappa körde mjölk i lag med några 
andra gårdar. 1950 var det huvudsakli-
gen transporter med bil. Hästtransporter 
förekom dock fram till mitten av 1950-talet.                                                                                                                                      
Antalet leverantörer 1950 var 331 och det 
hämtades mjölk från flera socknar runt 
Hyssna, bland andra Sätila, Hajom, Bolle-
bygd och Töllsjö. Mjölken forslades i krukor 
med häst- och biltransporter fram till 1970 
då man gick över till tankhämtning, vilket 
inte var populärt bland alla bönder. Smör 
och ost framställdes till omkring 1960. Den 
1 april 1950 köptes mejeriet av LMC (Lant-
brukarnas Mjölkcentral).

En aktiv herre
Erik Nilsson var ledare för Hyssna Mejeri 
1928–1968. Under hans tid ökade inväg-
ningen av mjölk kraftigt. Han var aktiv 
kommunalt, bland annat som ledamot i 
kommunalfullmäktige och som revisor för 
kommunens räkenskaper. Han var en popu-
lär person som umgicks med såväl jakt- och 
fiskekamrater som med bygdens järn- och 
bilhandlare. Han ingick också i ett sällskap av 
herrar som träffades regelbundet för att äta 
god mat, dricka grogg och spela Canasta. 
Sällskapet bestod oftast av herrarna Oskar 

    1905 invägdes 384 400 liter mjölk som 
betalades med 7,23 öre/liter.
    1914 var mjölkmängden 755 270 liter. 
    1930 1 434 981 liter med ett pris om 41 
öre/liter. 
    1931 sänktes priset till 8,85 öre/liter.  
    1940 var invägningen 3 090 462 liter  
för 17,75 öre/liter. 
    1950 hade volymen ökat till 4 200 000 
kilo med medelpriset 32,5 öre.

Mjölkfakta

Andersson, James Frigård, Julius Markler och  
Karl Perzen i Skene. 
På Valborgsmässoafton 1968 vägdes den 
sista mjölken in i mejeriet. Därefter har ett 
flertal verksamheter varit inhysta i byggna-
den som skulle ’’tjänstgjort som mejeri för 
bygdens bönder i en mansålder’’. 

Sven-Hilding Arnell
Källor:
Hyssnaboken av H Johansson, Utdrag från 
Sjuhärdbygden Tidning, Hyssna.se, Erik Nilssons 
döttrar Barbro och Boel. 
Värdefull information om Lambergs mejeri har jag 
fått från Gunhild Martinsson i Friared och Roland 
Levin med flera.



LINDHEM

6

Stig Ottosson och Bengt Carlsson.  

Ett av de textilföretag som funnits i Hyssna 
är Lindhem. Lindhem var känt för att tillverka 
mattor och låg utefter vägen mot Bollebygd, 
på höger sida, innan Rydhems bilverkstad.
För att få veta lite mer har vi pratat med 
Bengt Carlsson och Stig Ottosson som arbe-
tade där. Vi träffar dem hemma hos Bengt.
Det har ju gått några år men båda minns 
sina år på Lindhem väl.
Fram till 1946 var huset i två våningar och 
ägdes av familjen Carlsson på Rydhem. 
Bröderna Karl och Evald hade verksamhet 
där. Karl en teknisk verkstad och Evald ett 
snickeri. 1946 brann huset ner men återupp-
byggdes samma år. Det blev en envånings-
byggnad som övertogs av ingenjör Harry 
Lindqvist från Kinna. 
Han kom från Kasthall och hade erfarenhet 
av mattillverkning. Dessa rön inplanterades 
på Lindhem och sålunda blev mattor en 
produktionsvara tillsammans med möbeltyg, 
gardiner och sjuksystertyg. Det sistnämnda 
ett klassiskt, stadigt bomullstyg i blått som 

levererades till Anna och Gunnar på Anders-
torp och deras syfabrik.
Från Kinna kom också en man som hette 
Persson. Han anställdes som förman.
Bengt berättar: Endast sjutton år gammal 
blev jag uppringd av Harry. ” Du kan få 
komma o jobba här hos mej”, sade han. 
Året var 1947 och jag blev kvar i sjutton år, 
till 1964. 
Då hörde Filip Eliasson i Bollebygd av sig. 
”Jag ser att du förstår dig på de hära”, sa han 
till mig och då lämnade jag Lindhem för 
Eliassons.
Stig berättar: Jag anställdes 1949 och job-
bade som vävare fram till 1967.
Det var många moment som ingick i tillverk-
ningen. Tvinna, varpa, bomma, solva, skeda 
och väva. Alla hade alla sina roller.
Det fanns sex vävstolarna, så kallade jaqu-
ardvävstolar, med mer avancerad teknik. 
Mönster till mattorna kom från Borås textilin-
stitut i form av pappersremsor med hålslag 
som sattes in i maskinen.

 Foto: Anna Faxgård
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Dessutom fanns det åtta till tio vävstolar för 
övrig vävning. Tuskaftvävning var vanligast. 
Material, som till exempel maskiner, kom 
bland annat från Norrköping som då var en 
av Sveriges största textilorter. 
Garn i ylle, hårgarn, nöthår, snilje, bomull 
med mera köptes från olika håll i Sjuhärad. 
Mattorna i nöthår eller hårgarn vävdes i åtta-
kvart 140x220 cm eller tiokvart 240x300 cm.
Vanligaste färgerna var brunt och rött.
Vävstolarna med tillbehör var av järn och 
oerhört tunga. Bom med varp kunde väga 
100−150 kilo. De skulle ibland bäras ner i käl-
laren, vilket både Bengt och Stig minns.
Bengt blev så småningom förman och hade 
god inblick i de olika momenten.
Ett minne: ’’För att jobbet skulle gå snab-
bare vid spinnmaskinen kunde jag göra ett 
trådbyte, byta en spole (det fanns tjugo) 
under pågående gång. Man fick vara kvick i 
nyporna och göra en tummeknut.’’ En annan 
händelse som både Bengt och Stig minns 
är när Ingvar Kamprad besökte företaget 
någon gång i Ikeas barndom.
Lindhem samarbetade också med Holma 
mattfabrik som i dag är nerlagd.
När Lindhem gick som bäst hade man cirka 
femton anställda. Det var tvinnare, hasplare, 
rullerskor, vävare och flera andra.
Harry Lindqvist var bra på maskiner och det 
behövdes.
Arbetstiden var måndag–fredag från sju till 
fem. Lördagar från sju till ett.
Då, som nu, var lönerna inom branschen 
inget att skryta med.
Smällandet från maskinerna och annat ovä-
sen var ingredienser som hörde till arbetet.
Lunchen bestod av medhavd matsäck, oftast 
kaffe och smörgåsar. De hade ett matrum 
men vatten fanns i en pump på gården. 
Toaletten var ett utedass en bit ifrån.
Klas på Brinken skötte värmen i fabriken. 
Skillnaden mellan då och nu känns stor.
Under de år som företaget fanns var det 
arbetsplats för många Hyssnabor. Stig och 

Bengt minns Valter som var vävlagare. Var 
han inte från Bonared? och Elsa Granath och 
Sture i Hulugården och Anna Carlsén och 
Perssons fru Ingrid.
Arne Kling började på Lindhem som fjorton-
åring och arbetade där i fem år. Arne berät-
tar att Eivor Gjert och Olle Asserlund också 
arbetade där och att Eivor synade mattor.
Jag ringde upp Bertil Karlsson som är född 
på Rydhem. 
Han minns fabriken och kommer ihåg när 
det brann. Kristi Himmelsfärdshelgen slog 
åskan ner och hans pappa Karl, som var med 
i brandkåren, fick rycka ut. Han fick passera 
eldsvådan för att komma ner till brandsta-
tion för att sedan vända åter till katastrofen.
Anders Häggebrandt, som arbetade på 
snickeriet, skulle just till att gifta sig med 
sin Dagmar och hade låtit tillverka en del 
möbler hos Evald, då branden inträffade. Allt 
brann inne. Detta var fjorton dagar före bröl-
lopet. Säkerligen är det fler som har minnen 
från Lindhem. För flera var det deras första 
arbete, vilket betydde mycket.
Bengt och Stig vittnar om gott arbetsklimat.
’’Vi lärde oss arbeta. Kivades? Nej, det kan vi 
inte komma ihåg. Vi fick alla lära oss att ta 
ansvar.’’ I dag är företaget ett minne blott.
Huset finns kvar men är nu en modern villa.
Syns det vad som timat? Nej, inte ett spår.
Jo, förresten, Ingvar som bor där i dag säger 
att det finns några små sotfläckar kvar från 
den tid det begav sig.

Anna Faxgård

   Jacquardmaskinen uppfanns av Joseph-Ma-
rie Jacquard (1752–1834).  Den slog igenom 
under senare delen av 1800-talet.
   Hårgarn är grovt garn som innehåller get- el-
ler kohår spunna tillsammans med fårull.
   Snilje är chenillegarn, flossagarn, garn med 
utstående garnändar, framställt av en väv 
med gruppvis ordnade varptrådar, vilken 
skurits isär till remsor (sniljor).
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Wolmar Arvidsson med en av sina skolklasser.

Redan på 1700-talet bestämde sig socken-
männen i Hyssa för att starta någon form av 
utbildning och anställde en skolemästare. 
Det skulle dock dröja till 1842 innan beslutet 
antog en fastare form. 1846 byggdes den 
första skolan i Hyssna men för skogsbygden 
skulle det dröja ända till 1880 innan man 
fick en fast lärartjänst. Då med uppdrag att 
undervisa på tre ställen. Vid Dragereds skola, 
som man ursprungligen planerade att bygga 
i Hökås, anställdes folkskollärare O A Dare-
lius med en årslön på sexhundra kronor. 
Han skulle även undervisa vid den nybyggda 
Loftås skola. Vidstående bild, vilken sannolikt 
är från 1915, visar läraren med de elever som 
var närvarande den dag fotot togs. Förmod-
ligen hade han lika många elever dagen 
efter. Det var ju varannandagsläsning.
Darelius tjänstgjorde i drygt 40 år fram till 
sin död 1924. 1925 hade man en lärare vid 
namn Gunnar Karlsson anställd innan Wol-
mar Arvidsson tog över 1926. 

1940 lades skolan ned och då fick han och 
eleverna flytta över till centralskolan.
Mina minnen kretsar mycket kring denna 
period som jag hört pappa berätta mycket 
om och som jag själv till stora delar upplevt. 

Skola varannan dag
Pappa var besjälad av denna skola som han 
sökte till som nyexaminerad lärare 1925. Han 
fattade omedelbart tycke för skolan – ”den 
låg ju vid en sjö”. Här fick han möjlighet att 
pröva den, enligt honom själv, svaga utbild-
ning han fått i Växjö. Men framför allt fick 
han testa alla idéer han hade om effektivt 
skolarbete. Problemet var att undervis-
ningen bedrevs efter skolformen C2:v. Det 
innebar att barnen gick i skolan varannan 
dag under åtta år medan man i alla andra 
skolor hade sex år på sig. Klasserna 1–3 gick 
ena dagen och klasserna 4–8 andra dagen. 
Det säger sig självt att detta blev jobbigt. 
Under ett potatislov tog min far kontakt med 
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rektor för folkskoleseminariet i Göteborg 
för att höra var han kunde få vidareutbild-
ning i pedagogik. Han fick då kontakt med 
den skicklige pedagogen L G Sjöholm och 
genom honom fick han fullt med goda tips 
om hur han kunde gå vidare. Styrkt av denna 
”vidareutbildning” återvände han till skolan 
och började ett synnerligen fruktbärande ar-
bete. I stället för att vara låst till griffeltavlan, 
fick barnen arbeta med egna blad. Bladen 
blev till en hel pärm full av de kunskaper de 
fått. Arbetet blev roligare för både barn och 
lärare. En del av undervisningen kunde även 
förläggas utomhus. 

Luckor i lärandet
Arbetet var varierat då även slöjd ingick. I 
början bara träslöjd och då endast för pojkar.
Mer jämlikt blev det 1929 då man införde sy-
slöjd för flickorna. Den leddes av Wolmars fru 
Ruth. Vid skolan i Loftås såg läraren Folke Ro-
mild och hans hustru Gullan till att eleverna 
fick slöjdutbildning i såväl trä som textil.

Trots de åtta skolåren fanns det luckor i 
lärandet. För att fylla dessa startade man en 
fortsättningsskola som bedrevs bland annat 
på jullovet. Under sex veckor fick elever, som 
lämnat skolan, komplettera sina kunskaper 
inom områden som husdjur och jordbruk, 
gödning och kalkning. Dessutom i stats- och 
kommunalkunskap. De fick även lite insikt 
om alla blanketter som samhället förväntade 
sig att man skulle förstå. Man befann sig ju, 
vid denna tidpunkt, i en intensiv förvandling 
av måttsystemet från aln, fot och tum till de-
cimalsystemets centi- och millimeter. Denna 
kunskap var värdefull i det dagliga arbetet 
hemma på gården. Pappa var angelägen 
om att hans elever skulle få kunskaper som 
de hade nytta av och som de kanske även 
kunde imponera på far och mor med. 
Skolan skulle, enligt pappa, hjälpa eleverna 
att utvecklas till vuxna människor. Under-
visning i till exempel hälsa och hygien fick 
en praktisk del genom att man byggde en 
enkel badanläggning. Av itusågade sirapsfat 

Att undervisa utomhus var något Wolmar Arvidsson införde för sina elever.
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Sömmerskorna vid sina symaskiner.

tillverkades användbara badbaljor. Vatten 
hade man i sjön och det värmde man enkelt 
i kokhuset vid stranden. Så gavs möjlighet 
att även vintertid få ett riktigt bad.
Skolan kom att bli något av ett centrum och 
en gång, cirka 1938, upplät man skolgården 
till ett ambulerande zoo. Där förevisades 
både björnar, apor och bälta för barn och 
allmänhet.

Olika verksamheter i skolhuset
Skolans verksamhet upphörde 1940 men då 
byggnaden också tjänstgjort som lärarbo-
stad bodde Wolmar Arvidsson med familj 
kvar till 1942 då de fick en bostad i centrala 
Hyssna.
Byggnaden såldes därefter till en boråsare 
som inte bosatte sig i huset utan enbart 
använde marken till odling av foder. 
Mer stabilitet blev det när huset köptes 
av Arne och Margit Johansson i Bönås. De 
flyttade in 1945 och här såg syskonen Hasse, 

Tommy och Gudrun dagens ljus. Sonen 
Tommy tog tillsammans med mamman 
Margit över efter faderns död.
Mot slutet av 1940-talet hyrdes skolsalen ut 
till fabrikörerna Benjaminsson och Vestlund. 
De startade syfabrik och sysselsatte ett 
femtontal personer. Här syddes arbetsklä-
der som blåbyxor och jeans till bland andra 
Fristads yrkeskläder och lumberjackor till 
Harry vid sjön. 
Syfabriken var verksam till början av 1980-
talet. Därefter har huset tjänstgjort som 
bostad.
Huset såldes under 2012 till en göteborgare 
som nu bygger om det till privatbostad.
                                                             Ingemar Arvidsson

Information om skolhuset och dess historia har 
jag fått från följande personer vars medverkan jag 
är mycket tacksam för: Hugo i Kärret, Lennart i 
Freabygd, Margit i Snäret, Hasse i Skolan och Tore 
i Viken.



PELLE LÖVING

11

Pelle Löving växte upp i Vasastan i Göteborg 
som på den tiden delvis var en arbetarstads-
del. 
Pappa var brevbärare och mamma hemma-
fru. Det fanns ingen studietradition i släkten 
men mamma läste högvis med böcker som 
hon lånade på biblioteket. Lille Pelle fick följa 
med och även han började läsa böcker. Han 
kan i dag utan vidare räkna upp flertalet av 
Jules Vernes böcker. Här började livets uni-
versitet och det var ofta som lekkamraterna 
frågade ”Vad har du för nya 
främmande ord i dag”.
Pelle genomgick Hvitfeld-
ska läroverket men skol-
avgiften var betungande 
så gymnasie var det inte 
tal om. Femton år gammal 
började han att arbeta som 
springpojke i en spedi-
tionsfirma. Senare bytte 
han arbetsplats för att få 
bättre lön. En arbetsgivare 
var Björkens vattenfabrik. 
Här blev han så omtyckt att 
de bekostade hans körkort. 
Men snart blev det militär-
tjänstgöring i Uddevalla. 
Där blev det befälsutbild-
ning som slutade med fän-
riksgrad och kadettbal i Blå 
Hallen i Stockholms stadshus. Vilken karriär 
– på bara tjugo månader. Nu var det dags att 
fundera på framtiden och vid ett anlagstest 
inom kadettgruppen såg man ett utmärkt 
framtida officersämne, men även en möjlig 
folkskollärare. Pelle valde skollärarseminariet 
i Göteborg. Här tittade ledarengenskapen 
fram och han valdes snart till ordförande i 
elevkåren för det manliga seminariet. Senare 
började det manliga och det kvinnliga 
seminariet att samarbeta och det var då 
han träffade ordföranden Berit Lundén. 
Efter en tid var Pelle ordförande för Sveriges 
Elevförbund och Berit valdes till kassör. Vid 

den tiden, 1952–1954, var Berit okunnig i 
bokföring men Pelle hade ju erfarenheter. 
Det blev privatundervisning som övergick 
i kärlek och äktenskap som varade i 56 år.                                                                                                                                              
När studierna och examen var klara gick 
de till bostadsförmedlingen och ville ha en 
lägenhet. Det fanns bara ett spisrum – ett 
rum med kokplatta i garderoben. Då började 
de leta efter platsannonser. Vad fanns det? 
Jo, i Hyssna sökte man två lärare. Bingo!  
Men var fanns Hyssna? Efter en lång stunds 

letande hittade de byn 
långt ute på landet. Det 
blev att kolla läget och de 
tog tåget till Rävlanda och 
därifrån buss på krokiga 
vägar. Långt om länge 
sa chauffören till att de 
kunde stiga av. Han, Nils 
Persson, talade inte om 
att han satt i skolstyrelsen 
och mycket väl insåg vilka 
passagerare som var med 
i bussen. De blev hjärtligt 
välkomnade av både Wol-
mar Arvidsson och Folke 
Romild och var sin bostad 
skulle de också få. Flytta 
ihop fick man bara när 
man visat vigselbeviset. 
Det kunde inte bli bättre.

Det var bara att åka hem och ordna för fram-
tiden och den 14 augusti 1954 blev det bröl-
lop i Alingsås där en moster stod för festen. 
Dagen efter blev det en ny tåg- och bussresa 
till Hyssna, denna gång med sju resväskor 
och en katt i bagaget. Framme i Hyssna blev 
det stor välkomstfest och senare kvällsmässa 
i kyrkan. Först därefter fick Berit och Pelle 
ordna med sängar och övrigt möblemang 
i den gamla skolans lägenhet.
Måndagen den 16 augusti klockan 9.00 steg 
Pelle in i klassen med katten på armen för 
att möta 33 avvaktande elever i sjätte klass. 
Det var ett litet trevande möte, men jag kan 

Pelle Löving.             Foto: Sven H Arnell
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försäkra att vi kom att älska våran magister.  
Det fanns aldrig något trots mot läraren. Att 
han dessutom hade med sig den ’’engelska 
sjukan’’ gjorde ju inte saken sämre. Det 
var med Pelle och Berit som den engelska 
undervisningen började i Hyssna. 
Pelle var ingen idrottslärare men trots det 
blommade fotbollen i vår klass. 
Han införde nya vanor i skolan, bland annat 
grupparbeten. Pelle och Berit tog sina klas-
ser på resor till Göteborg och en gång blev 
det en fyradagars resa till Stockholm som 
kröntes med ”frigång” på Gröna Lund, bara 
vi lovade vara tillbaka klockan 23.00. Endast 
ynka fem minuter försenade var alla elever 
tillbaka i bussen och Pelle kunde andas ut. 
Tiden som lärare fortsatte. Han blev rektor i 
Hyssna och på ett flertal andra ställen i ny-
bildade Marks kommun. Uppdraget som 
rektor avslutades med cirka femton år som 

ledare inom Sätila rektorsområde som då 
omfattade flera socknar.
Det har säkerligen varit en stor förändring 
att vara lärare från den första läroplanen 
1919 fram till pensionen 1992 efter 38 års 
tjänstgöring. Jag kan inte tänka mig att han 
har fått några anmärkningar under de åren.
Utöver tiden i skolan har lärarparet blivit 
Hyssnabor och byggt hus i Bonared. Pelle 
har varit aktiv i kyrkokören i 25 år, kassör i 
Bygdegårdsföreningen ett tiotal år och haft 
abonnerad stol i Göteborgs konserthus. 
Numera är det bara utvalda konserter som 
han bevistar i sällskap med goda vänner. På 
senare år har det blivit bridge varje måndag. 
Han läser massor av roliga och bra böcker 
och i arbetsrummet står en dator. Dagarna 
fylls av hushållsarbete, pyssel i trädgården 
och mycket annat. Han är vital min magister 
vid fyllda 86.

Sven-Hilding Arnell                  

Övre raden fr v: Gert Kling, Ingvar Askerdal, Lennart Fridén, Roland Levin, Börje Einarsson, Bengt Wenberg, 
Erland Olofsson, Sven-Hilding Arnell, Claes Andersson, Sigvard Nilsson, Bengt Eriksson, Åke Andersson
Mittersta raden fr v: Stig Nilsson, Jan-Erik Levin, Janne Pettersson, Håkan Ivarsson, Iris Jacobsson, Elvy Isaks-
son, Kjell Kling, Pelle Löwing, Britten Wallin, Iris-Christina Sigfridsson, Ture Gustafsson, Åke Davidsson, Mats 
Johansson, Helge Neméceck. Nedre raden  fr v: Karin Buge, Päivi Kuppe, Ingrid Eriksson, Kerstin Johansson, 
Laila Bonath, Birgitta Arvidsson, Birgit Almkvist, Anita Norrman, Kerstin Skönvall.
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Det var bättre förr. Då hade vi egen skräd-
dare i Hyssna. Skrädderiet fanns på Ekeberg 
och dit gick man när man behövde ekipera 
sig. Skräddarmäster hette Gustav Johansson 
och han drev skrädderiet mellan åren 1929 
och 1975.
Gustav föddes 1893 på ett torp i Edsleskog i 
Åmåls kommun. Han gick i en liten byskola 
och hade mycket lätt för matematik. Ibland 
fick han ledigt från skolarbetet då läraren 
ansåg att han kunde så bra och att det var 
bättre att han hjälpte till hemma.

Ödet slog till
När Gustav var arton år arrenderade han 
och hans äldre bror Karl en gård i Edsleskog.  
Efter ett år drabbades Gustav av polio, en 
sjukdom som spred sig runt om i landet. 
Svårt förlamad reste han med tåg till ett 
sjukhus för polioskadade i Helsingborg.
Här genomgick han rehabilitering under tre 

år, fick utbilding till skräddare och avlade sin 
mästarexamen.
På sjukhuset blev Gustav god vän med en 
patient från Hyssna som också drabbats 
av polio.  Efter sjukhusvistelsen återvände 
Gustav till Edsleskog och startade skrädderi 
i sitt föräldrahem. Han byggde ett eget hus 
1920 i anknytning till hemmet och nu kunde 
han utöka verksamheten.
Under tiden höll han kontakt med kamraten 
från Hyssna. Vid något av besöken där träf-
fade han Ellen från Grankärr i Ansered och 
tycke uppstod. Det gick som det kan gå när 
det är som bäst och snart flyttade Gustav till 
Hyssna. 1930 blev det giftermål och omkring 
1935 övertog de Björkeberg – ett av husen 
på Ekeberg. Här bedrev han skrädderiverk-
samhet fram till sin bortgång 1976.
Mellan år 1930 och 1944 växte familjen. De 
fick sex barn som alla föddes på Björkeberg. 
I husets bottenvåningen fanns förutom 

Skräddarmäster Gustav Johansson i sin syateljé i mitten på 1950-talet. Foto: Arne Arnell
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syverkstaden, tre rum och kök. Här bodde 
också en moster till Ellen. På övervåningen 
fanns förutom ett rum även en lägenhet 
om ett rum och kök som man hyrde ut. Det 
kändes ändå inte trångbott.
I syverkstaden var det full fart från åtta på 
morgonen till nio-tio på kvällen. Lördag 
eftermiddag och söndag var det stängt. 

Femtio öre för pressvecken
Gustav och Ellen hade ofta gäster och det 
var i verkstaden man samlades. Ellen bjöd på 
kaffe och det var alltid en gemytlig stäm-
ning. Här kunde det mesta ventileras. 
I syverkstaden tillverkades främst herrkläder 
men även dam- och barnkläder och till och 
med folkdräkter. Kunderna kom först för 
måttagning och för att välja tyg. Sen kom de 
för att prova det hoptråcklade plagget. 
Ibland var stickmaskinen igång och Ellen 
levererade strumpor till Johan Anderssons 
affär i Bua. Gustav tog även över uthyrning 
av högtidskläder efter Karl på Ljunglid.
I slutet av veckan var det vanligt att ’’byg-
dens herrar’’  – bland andra Matsa-Evald, Gö-
ran i Ådalen och prästen Leven kom för att få 
byxor och kavaj pressade och uppfräschade. 
Det kostade femtio öre och det var det tydli-
gen värt för att vara stilig till lördagskvällen.
Att sy upp en kostym kostade i mitten av 
1930-talet 35 kronor. Det var nog billigt 
eftersom det tog en vecka att sy upp en 
kostym med väst. Kostnaden för tyg tillkom 
troligen. När kostymen var betald fick man 
ofta ’’en sup i varje byxben’’ – så nog var 
det bättre förr. Gustav var en uppskattad 
skräddare och det kom kunder från Sätila, 
Bollebygd, Hajom och Björlanda.
Ellen sydde damkläder och stickade täcken 
som hon sålde för fem kronor stycket.
Tuppluren efter maten var viktig för att 
Gustav skulle orka med eftermiddagen. Då 
kunde man se Gustav ligga på skräddarbor-
det med en tidning över ansiktet. 
Radion stod alltid på i verkstaden. Gustav 

ville ha musik under arbetet och höra de 
senaste nyheterna. Om det vid något tillfälle 
blev tid över, tog han fram dragspelet och 
spelade en låt. 
Det var aldrig frågan om semester på den 
här tiden. Men i början av 1950-talet, hyrde 
Gustav vid ett tillfälle Lille-Svens taxi och 
reste till Edsleskog för att besöka hemtrak-
ten. Med på resan var fru Ellen och två av 
barnen, Lilly och Karl-Evert. Det var stor-
slaget att hyra taxi med chaufför under två 
dagar. Resan kostade hela femtio kronor.

Ved i utbyte mot mat och dryck
Det fanns tillfällen då det inte var så mycket 
arbete i syverkstaden. Då kunde man se 
Gustav sitta ute på vedbacken vid kapen och 
klyven.  
Ett sätt att förse hemmet med ved var att 
bjuda in traktens bönder till Köröl.  Bönderna 
kom med häst och vagn eller släde fullas-
tade med ved. I gengäld blev de bjudna på 
förtäring och uppfriskande drycker och Gus-
tav tog fram dragspelet. Flera av besökarna 
har på senare tid berättat om hur trevligt 
det var.
Trots sitt handikapp, eller kanske tack vare 
det, försökte Gustav alltid att utveckla olika 
tekniska lösningar. Han hade från 1930-talet 
en trehjulig motorcykel. Vid 65 års ålder 
köpte han en ny trehjulig mc-bil av märket 
Henkel. Den var som en liten bil men krävde 
endast mc-körkort. Bilen utrustades med 
invalidaggregat i Viskafors och Gustav skötte 
gas och broms med händerna eftersom han 
var helt förlamad i höger ben. Han var tidig 
med att installera oljeeldning, djupborrad 
brunn och toalett inomhus.  Arbetet med 
ved var tungt och oljeeldningen underlät-
tade. 
Huset där skräddaren bodde med sin familj 
bebos i dag av vår prästfamilj Yngve och 
Ingela Kalin.

Sven-Hilding Arnell
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De första bosättningarna där säd odlats, har 
hittats i trakterna öster om medelhavslän-
derna, i den så kallade gröna halvmånen. De 
dateras till omkring 8 000 f Kr. Odlingarna 
medförde att bosättningarna blev stationära. 
Man fick större trygghet, men också större 
möda. Det blev en kost med mera vegeta-
bilier och färre köttprodukter. Det uppges 
att medellängden därmed minskade med 
tio centimeter för män och med cirka fem 
centimeter för kvinnor.
I början gnuggade man loss sädeskornen 
från halmen med händerna. Senare blev 
metoderna effektivare. Forskare tror att man 
i Norden lät boskap trampa loss kärnorna, så 
som man ännu gör i Afrika. Jag tror att detta 
var ovanligt då det fordrar en slät berghäll 
eller torr tilltrampad lera. I stället tror jag 
att man tog mindre knippen av säden och 
slog axen mot en sten eller en stock. Resten 
piskades loss med en kort kraftig käpp, en 
paseval.  Så gjorde min pappa när han gjorde 
i ordning bandhalmen av råg. Prälen består 

av två kraftiga käppar. På den präl (= slaga) 
som jag har kvar från mitt hem på Slätthult 
är handtaget, handvalen, 125 centimeter 
lång och slagvalen 95 centimeter. De är sam-
manbundna med ålaskinn som är bäst för 
ändamålet. Ett spår är skuret vid surrningen, 
så att de kan snurra runt oberoende av var-
andra. Vid tröskning öppnades kärvarna och 
breddes ut på golvet så att axen samlades 
mot varann. Man fattade handvalen med 
båda händerna, ungefär som man hanterar 
en högaffel. Sedan lät man framändan göra 
en cirkelrörelse, så att slagvalen gjorde ett 
varv runt handvalen. Detta slutade med att 
slagvalen träffade sädesaxen på golvet. Ofta 
var man flera och hade då var sin sträcka. 
För att få plats att arbeta, stod man på båda 
sidor av sädeshalmen men lite förskjutna 
så man inte skadade varandra. När om-
rådet var väl genomtröskat skakade man 
halmen med gaffel eller grep och kastade 
undan halmen. Sedan tog man ett grovt 
ressel  (= såll) och skakade igenom resten. 

Prältröskning på logen.                                     Tecknat av Lasse ’’Lasse i Maa’’ Karlsson  i Hajom
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Hyssna Hembygdsförening
Årsmötet hölls den 21 mars. Deltagarna 
välkomnades av Sven Hilding Arnell som 
valdes att leda kvällens förhandlingar. De 
redovisade verksamhets- och revisionsberät-
telserna godkändes och årsmötet beviljade 
styrelsen ansvarsfrihet.
Sven-Hilding Arnell omvaldes som ord-
förande. Vidare omvaldes Gun Alexanders-
son, Börje Ohlsson, Eva Persson och Lennart 
Gustavsson. Till ny ordinarie styrelseledamot 
valdes Eva Johansson. Kvarvarande styrelse-
ledamöter till 2012 är Sven-Olof Arnell, Anna 
Faxgård och Arne Johnson. Gun Alexanders-
son omvaldes som kassör.
Till styrelsesuppleanter omvaldes Hasse 
Persson och Leif Flydén.
Avgående styrelseledamot är Eva Andersson. 
Till revisorer omvaldes Ulla Eriksson och 
Helena Andersson.
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 till och med 18 
år ingå.
Efter årsmötesförhandlingarna följde en 
gemytlig kaffestund. Kvällen avslutades med 
att Håkan Almqvist visade Hyssnabilder ur 
Arne Arnells rika bildarkiv. Många minnen 
kom upp och många historier berättades.

Bildafton Gamla Hyssnabilder. Cirka 65 
personer mötte upp i Hyssna bygdegård för 
att ta del av bilder tagna av Hugo Roberts-
son. Människor vi mött, händelser och 
episoder vi minns. Det blev roliga historier 
och kommentarer. Gösta Gustafsson presen-
terade många av bilderna. Håkan Almqvist 
stod för visningen. Kaffe med dopp i pausen. 
Allt under stort gemyt.
  
Valborgsmässofirandet inledde vårens 
aktiviteter. Ett hundratal personer mötte upp 

ÅRSKRÖNIKA 2012

Det som nu låg kvar på golvet  kallades 
drôse. Drôsen sopades nu samman i ändan 
av logen. Därefter tog man en enhands-
skovel och kastade drôsen tvärs över logen 
mot andra väggen. De tyngsta och bästa 
kornen hamnade då längst bort. Agnar 
och stråsäd ramlade ner närmast kastaren. 
Kunde man ordna motström av luft genom 
logen blev sorteringen bättre. Önskemålet 
var att tröskningen skulle vara färdig före 
jul. Bäst tröskeväder var vid frost för då var 
halmen skörast och kornen släppte lättare.                                                                                                      
Min mamma talade om att ett fullgott trös-
karlag bestod av fyra män. Takten inbördes 
var noga och då talade slagorna: ”Rock och 
päls och tu par vantar” . Var man tre man så 
sa slagorna: ”Fattas en, fattas en” . 
Själv har jag aldrig sett prältröskning men 
jag har hört den. På 1930-talet tröskade man 

råg hos Olssons på Slätthult, den halmen 
skulle användas till taktäckning på lagårn. 
Då hörde jag slagans dunk. Slagan var en 
enkel och väl fungerande uppfinning som 
användes i cirka 800 år. 
De större gårdarna övergick till tröskverks-
vandring (se vår tidning 2012) under senare 
delen av 1800-talet medan man på de min-
dre gårdarna fortsatte att använda slagan 
fram till 1930-talet. Slutligen kan påpekas att 
det var viktigt att golvet på logen var stadigt 
och tätt. När vi rev golvet på vår loge, fann 
vi att plankorna var sammanfogade med 
varandra. Träpluggar var inborrade så att de 
gick in en bit åt båda hållen. Slagan är ju, 
som allt annat vi använder, en uppfinning. 
Frid över dess minne. 

Bror Wessberg  
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Foto: Börje Ohlsson

till kaffe och tårta i skolans matsal. Glädjande 
med många barn och härligt glad överrask-
ning med sång av Valborgsmässokören. 
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 Kerstin Eriksson. Kerstin kan sitt Hyssna 
väl och fångade upp hembygden i den allra 
vackraste lyrik.
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 arrangerades i år av 
Hajoms hembygdsförening, vartill grann-
socknarna var inbjudna. Ett femtiotal per-
soner kom. I Hajoms kyrka fick vi en fin 
presentation av kyrkan och dess historia av 
Stellan Eriksson. Därefter en rundvandring 

i byn vid kyrkan med Lennart Eriksson som 
guide. Mycket berättades om byns historia. 
Aftonen avslutades i församlingshemmet 
med fika från egen kaffekorg.

Sveriges nationaldag firades traditions-
enligt med fanor och gudstjänst i gamla 
kyrkan. Yngve Kalin höll i gudstjänsten. En 
ungdomskör under ledning av Marie Hyll-
stam sjöng. Efteråt serverades kaffe på kyrk-
backen. Cirka femtio personer deltog. Värd 
för årets firande var hembygdsföreningen.

Sockenvandringen ägde i år rum i Frea-
bygd. Det är en omtyckt tradition som 
samlar många, så även i år. Det stora målet 
var denna gång Gripsa torp, där olympia-
mästaren Claes Johansson föddes. Av dot-
terdottern Ingela Villman fick vi en utförlig 
redogörelse av hans liv och leverne och av 
hans otroliga resa från det lilla torpet till en 

Det bjöds på vacker körsång på Valborgsmässoafton.
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Foto: Börje Ohlsson Hyssnabor i alla åldrar deltog i Valborgsfirandet.

framgångsrik brottarkarriär på världens are-
nor. Vi besökte även torpen Hunnakärr och 
Brännet. Vandringen avslutades i Freabygd 
i slänten ner mot Stora Holsjön, en alldeles 
betagande utsiktsplats. Där kunde vi också 
läsa mera om och se gamla bilder från de 
torp vi besökt. Allt väl dokumenterat av 
Ingemar Arvidsson och Sven-Hilding Arnell. 
Om vandringen berättar Gunnel och Inge-
mar Arvidsson på sidan 20.
 
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. Denna gång kunde vi 
genomföra hela programmet utomhus. Det 
blev en fantastisk afton med omkring 130 
glada allsångsmänniskor. Kaffe och dopp 
smakade bra i pausen. En lyckad kväll.

Friluftsgudstjänsten regnade i år bort.Sockenvandringen bjöd på en betagande utsikt över 
Stora Holsjön.

Foto: Paulina Bohlin
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Hyssnadagen i september. Närmare be-
stämt lördagen den femtonde, medverkade 
hembygdsföreningen, genom Rune Olofs-
son, med en station vid hembygdsmuséet. 
I byakampen gällde det kunna vissa föremål 
och deras användningsområde.

Bildafton med gamla Hyssnabilder. Sista 
onsdagen i oktober visades gamla Hyss-
nabilder tagna av Arne Arnell och Hugo 
Robertsson. Det blev människor, djur och 
natur som många kände igen. Mångt och 
mycket är i dag ett minne blott trots att det 
endast gått kanske cirka sextio år sedan 
många bilder togs. Att vi håller på att snabbt 
förändra vår värld står helt klart. Presenta-
törer av bilderna var Lars Arnell och Gösta 
Gustafsson. Håkan Almqvist ansvarade för 
bildvisningen. Självklart ingick kaffe med 
dopp och småprat i pausen. 

Grötafton i Lockö kvarn en novembermörk, 
våt söndagseftermiddag med en matta av 
våta löv på marken. Tända ljus, gröt, kaffe 
och pepparkaka förplägades nära femtio 
personer allt under småprat. Härlig under-
hållning av Thomas Claesson som med sin 
gitarr bjöd på Evert Taube och Elvis Presley.
Texter som var välbekanta och där många 
kunde sjunga med. 
Under kaffestunden fick vi också intressant 
information om vad som är på gång i Hyssna 
av byalagets representant, Åke Andersson 
i Bua.
 
Övrigt
Muséet och Lockö kvarn har hållits öppna för 
allmänheten fem söndagar under somma-
ren. 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 övernat-
tat vid våra övernattningsplatser som är 
mycket uppskattade

Studiecirklar har arrangerats:
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
Gunnel och Ingemar Arvidsson har skänkt en 
högtalaranläggning.
Elisabeth och Thomas Hedström i Furusjö 
har skänkt verktyg.
Evy Johansson i Jönköping har skänkt rockar 
från Hejco.
Vi tackar givarna för gåvorna. 

Anna Faxgård

Foto: Börje Ohlsson
Årets Valborgstalare var Kerstin Eriksson.
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SOCKENVANDRING VID GRIPS TORP

I ett synnerligen gynnsamt väder, den 
2 juli 2012, är det återigen, enligt gammal 
tradition, dags för sockenvandring. Platsen 
för vandringen är trakten runt gården Frea-
bygd. Gott och väl hundra personer känner 
sig lockade av evenemanget och så många 
bilar har nog inte varit framme vid Frea-
bygdsvägen någonsin som denna afton.
Huvudmålet är valt med tanke på att det i år 
är hundra år sedan olympiaden i Stockholm. 
I den deltog en tävlande från Hyssna och 
han startade sin bana på Grips torp, som 
ligger ett stenkast från gården Freabygd. 
Vandringen utgick från den så kallade Långa 
lia där en markering visar vägen till Grips 
torp.
Strax efter det att vi startat vandringen 
passar vi ett annat torp, Brännet, om vilket 
det också finns en hel del att berätta. Men 
nu är siktet inställt på en världsmästare så vi 
fortsätter ytterligare ett par hundra meter 

in i skogen. Plötsligt ser vi resterna av ett 
torp och hittar Asserlunds koppartavla som 
det står Grips på. Detta bekräftar att vi är 
framme. Vad kan man då hitta på en plats 
som varit obebodd i många decennier? Jo, 
att man varit noga med att bygga en källare 

vars murar framför 
allt är synliga, men 
om man ser sig 
omkring ser man 
grunden till ett hus 
och en ladugård. 
De är numera över-
växta av mossa i en 
nästan sakral miljö 
med höga pelare av 
träd runt om. 
Vi har turen att ha 

med oss Ingela Willman som är barnbarns-
barn till torparen Johan August och hans 
hustru Johanna Sofia. Ett av deras barn är 

Foto: Paulina Bohlin

Ingela Willman.

Många var intresserade av att få veta mer om trakten runt Freabygd.
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SOCKENVANDRING VID GRIPS TORP

Claes Johansson, mannen blev berömd för 
sina insatser på brottarmattan. 

Man odlade mycket själva
Av Ingela får vi veta att man här levde i ett 
enkelt rödmålat hus på cirka sextio kvadrat-
meter i två plan. Intresset för odling var stort 
så skörden blev ibland större än behovet. 
Man odlade korn och havre och i det som 
får kallas för trädgård fanns både fruktträd, 
bärbuskar och grönsaker. Genom att sätta ut 
fällor och genom att man hade tillgång till 
båt i Stora Holsjön kunde man utöka kosten.
För att kunna ta hand om skörden av säd och 
mala den ordnade man också en skvaltkvarn.
Som de flesta kvinnorna i torpen runt om-
kring sysslade mor i familjen med att väva åt 
de förläggare som fanns i bygden. På så sätt 
bidrog hon i stor utsträckning till familjens 
försörjning.

För de kontanter man fick in köptes salt så 
man kunde bevara matvarorna.
Torpet hade man som ett arrende under 
Dragered på 49 år och man hade rätt att ha 
så många djur som man kunde föda under 
vintern. Där fanns kor, får, getter, gris och 
höns.
När man står där i skogen blir man ödmjuk 
inför de människor som under dessa beting-
elser ändå levde ett ganska gott liv.

Goda grannar en självklarhet
Här startade Claes sin fantastiska idrotts-
bana. Han var i sanning en allsidig idrotts-
man. Han sprang, boxades, hoppade och 
simmade men det var brottningen som kom 
att utgöra hans viktigaste gren. Brottningen 
kom han i kontakt med under sin miltär-
tjänst i Borås. I Hyssna Vår Hembygd 2012 
beskrivs hans idrottsliga bana mera fylligt. 
Under de omständigheter som rådde på 
torpen var man naturligtvis beroende av 
sina grannar och den hjälp man kunde ge 
varandra. Det var självklart att vara en god 
granne.

Mossbelupna stenar
Mål nummer två på vår vandring är torpet 
Hunnakärr. Det ligger ett par hundra meter 
närmre gården Freabygd. 
Detta är också ett spännande torp då det 
här föreligger viss fotodokumentation. Man 
måste dock ha bra fantasi för att återskapa 
miljön då resterna här, liksom på de flesta 
gamla torplämningar, mest består av moss-
belupna högar av sten. Sten som för ett sekel 
sedan utgjorde skorsten, spis och grundmur 
till ett hem och till inhägnader för husdjuren. 
Här får tankarna näring till att återskapa 
miljön på denna plats.
På 1800-talet bodde här en murare Andreas 
med sin hustru Sofia. Han var född i Klippe-
svedjorna, ett närliggande torp. Hon var från 
Skämningared soldattorp. De fick två söner 
Edvin och Oskar.Ingemar Arvidsson. 
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SOCKENVANDRING VID GRIPS TORP

Man hade tät kontakt med sina närmsta 
grannar på torpen Grips, Klippesvedjorna, 
Snäret, Grannagården och Brännet.
Från Andreas åttioårskalas, den 30 juni 1928, 
har vi en gruppbild där flera av dessa perso-
ner finns med. Med hjälp av Lennart Anders-
son i Freabygd har vi fått namn på alla.
Bilden finns med i den lilla utställning som 
alla kan betrakta när vi så småningom 
kommer fram till kvällskaffet. Där finns även 
bilder, som tagits av Wolmar Arvidsson 
1938, över ett Hunnakärr statt i begynnande 
förfall.

Hyran var sextio dagsverken
Torpet, som var ett arrende under Liagärde, 
betalades med sextio dagsverken och då 
skall man betänka att ett dagsverke var tolv 
timmar. Det var många kilometer att avverka 

innan dagsverket kunde börja så man fick 
starta tidigt på morgonen från Hunnakärr.
Att bo så här innebar stora uppoffringar då 
alla transporter skedde till fots. Det var långt 
att gå när man skulle till kyrkan och skolan 
eller till förläggaren i Kinna där man häm-
tade garn och lämnade färdig väv. 
Sven-Hilding Arnell har läst på och delar 
med sig av sina kunskaper och vi känner de 
omtalade historiska vingslagen.
Vandringen avslutas med kaffe i sluttningen 
från Freabygd ned mot Stora Hålsjön. Det 
blir livliga diskussioner om vad vi har fått 
vara med om och först när myggor och 
knott gjör sig påminda bryter vi upp och far 
hem. Med i minnet är de förfäder som under 
kvällen varit så levande.

Gunnel och Ingemar Arvidsson

Gunhild Martinsson, Vera och Göran Nilsson har en gemytlig kaffestund i gröna.
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BYALAGET

HYSSNA IF

Fotbollsföreningen Hyssna IF startade 1948 
och har sin hemvist på Ekedal centralt i 
Hyssna, kanske mer mitt i byn än självaste 
kyrkan.
Hyssna IF vill verka som en samhällsgivare 
–  inbjuda till gemenskap, laganda och 
samhörighet för aktiva flickor och pojkar och 
deras föräldrar. Åldersspannet sträcker sig 
från sex-sjuåringar upp till seniorer. Under 
2012 vann Di duktiga P.14-pöjkarna sin serie 
samtidigt som ett renodlat flicklag kunde 
mönstras, så återväxten ser onekligen god ut 
i föreningen. 

Representationslaget hos Di Gul-Svarta 
huserade för några år sedan i division 4, men 
efter ett par serieomläggningar spelar man 
2013 i division 6. 
Hyssna IF vill hälsa såväl tidigare som nya 
aktiva och medlemmar välkomna till vår 
förening. 
Vi ses på Ekedal.

Per Claesson 
Ordförande 

För Hyssna Byalag känns 2012 som ett fram-
gångsrikt och händelserikt år. Detta leder 
förhoppningsvis till att Hyssna utvecklas på 
ett positivt sätt.
Det största som hänt under året är att beslu-
tet om ny idrottshall i Hyssna är taget.
Tack vare ett medborgarförslag och en en-
gagerad och duktig intressegrupp som gjort 
ett storartat arbete i frågan, enades kom-
munpolitikerna om detta positiva beslut. 
Beslutet firades med tårtkalas och musikun-
derhållning i gymnastiksalen. Kommunal-
råden Margareta Lövgren och Pelle Pellby 
närvarade och delade Hyssnabornas glädje.
I början av året hölls ett möte i Hyssna 
bygdegård där allmänheten kunde ställa 
frågor till våra politiker. Mötet var mycket 
välbesökt.
Nitton politiker från olika verksamhetsom-
råden medverkade och alla var positiva och 
nöjda med kvällen.
Och äntligen är arbetet med förbättring av 
Sandsvadskrysset klart.
Vidare har asfaltering av området bakom 
Stomsåker genomförts och viss uppfräsch-
ning av parkeringen vid centrumbyggnaden 
har också skett.

Beslut är taget om gång- och cykelväg 
utmed Bollebygdsvägen och från ’’Lycke-
hörnet’’ till församlingshemmet. Diskussion 
har förts med Trafikverket om hur trafiksitua-
tionen i ’’Lyckehörnet’’  kan förbättras i sam-
band med detta.
Byalaget arbetar med att få till stånd en 
gång- och cykelväg utmed väg 156 – från 
Bonnared till Sandvadskrysset. Detta känns 
angeläget då vägen är tungt trafikerad och 
farlig för gående och cyklister.
Arbetet med vatten- och avloppsledningen 
från Hyssna till Skene påbörjas förhopp-
ningsvis under 2013 och när den färdigställts 
kan planerad nybyggnation starta.
En arbetsgrupp har utsetts som arbetar med 
anslutning till fibernät för Hyssna. Visa gärna 
ert intresse för att ta del av fördelarna detta 
innebär.
Hyssnadagen 2012 genomfördes som 
vanligt tredje lördagen i september. God 
uppslutning och positiv anda.
Hyssna Byalag tackar alla funktionärer, spon-
sorer och deltagare.
Hyssnadagen 2013 planeras till den 21 
september.

Åke Andersson 
Hyssna Byalag
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HYSSNADAGEN 2012 Foto: Paulina Bohlin   http://lifeisgood.blogg.se/

Stefan Lindh testar balansen

Vackert mönster.

Söta ankor.

Ingela Olofsson, Lisbeth Gustavsson och Eva-Britta Andersson 
fanns på plats vid Röda Kors-bordet.

Kunskapstest.
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Energipåfyllning.

Gissningstävling.

Åke Andersson provar nytt åkdon.

Pärlor.

Styrkeprov.

HYSSNADAGEN 2012
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BOKSKOGEN STOMSÅS



27

BOKSKOGEN STOMSÅS

LITE AV VARJE

Bokskogen har blivit naturreservat och har 
av Länsstyrelsen i Västra Götaland fått ett 
formellt namn – Naturreservatet Stomsås. 
Länsstyrelsens beslut om naturreservat 
för bokskogen fattades 20 juni 2012 och 
kommer väl inte att förändra Hyssnabornas 
förhållande och användning av skogen och 
Hyssnaleden. Det kommer ändå att bli en 
del förändringar i den framtida skötseln av 
skogen. Området omfattar 36,8 hektar och 
marken har lösts in från tidigare fastighets-
ägare. Till stor del från Lars Buges fastighet 
Backen och Stommens mark som ägts av 
Göteborgs Stift samt mindre områden från 
Nordbacka och Högen. 
Syftet med reservatet är att bevara gammal 
bokskog med dess unika genetiska egenska-
per, värdefull flora och fauna. Att förstärka 
de naturvärden som finns och att bevara fö-
rekommande naturtyper och/eller arter som 
ingår i EU:s nätverk Natura 2000. Det blir för-
bjudet att uppföra byggnader, vägar, parke-
ringsplatser, att ta bort eller upparbeta döda 
träd eller vindfällen enligt de fjorton punkter 
i förslaget som legat till grund för reservatet.                                                                                                                                      
Skötseln av området administreras av Väst-
kuststiftelsen med syfte att skydda området 

från exploatering, att överföra granskog 
successivt till bokskog, att röja bort tidigare 
planterad bokskog av främmande ursprung, 
samt att främja lövträd, framför allt bok. 
Man ska regelbundet sköta befintliga leder, 
skyltar, rastplatser och friluftsanordningar.                                                                             
Hösten 2012 påbörjades röjning och viss av-
verkning med början från Qvintes torp ned-
anför Nordbacka. Arbetet sköts av arbetslag 
från Skogsvårdstyrelsen och kommer att 
pågå under många år. Jag har hört nämnas 
en period om tjugo år. 
Allt syftar till att skapa en genuin och ur-
sprunglig sammanhängande bokskog, som 
enligt Arne Arnell, lär ha sträckt sig upp över 
Slätthult och bort mot sjön Trehörningen.

Sven-Hilding Arnell

Länsstyrelsens beslut:   
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/
Sv/nyheter/2012/Pages/bokskogen-i-hyssna-
blir-naturreservat.aspx
Näringsfattig bokskog 9110:
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_
arbete_med_naturvard/vagledning/natur-
typer/skog/vl-9110-naringsfattigbokskog-
maj-12.pdf

Gammal sägen om bokskogen
Vid vattenkällan Torp har man i gamla tider 
funnit boklöv. Då säger de gamla att källan 
har sin upprinnelse i bokskogen vid Stomsås. 
Det är ju enda kända bokbeståndet i våra 
trakter och därför visste man var källan hade 
sitt ursprung.                                                                                          
Källa: Hörsägen från Ulf Arnell i Torp

Sagt på bögda
’’Gack åsta pajka, da råkar’’ = Skynda er iväg 
pojkar, dom andra hittar vägen. 
Sagt till Göran i Blåsås och hans far när de 
stått o. pratat för länge med Stampegubben.
”Hönera svassar i rågen”. = Hönsen hade 

kommit ut från hönsgården och sprätte 
i rågåkern.

Ramsor
Handens fingrar hade följande namn: 
Tummetott, sleckepott, långeman, hanse-
skall och lilla vipa i Värmelann.

Fotens tår: 
Storatåa, trellerota, ebberota, påtela och lille 
gysskas.

Ramsorna är hämtade ur Hugo Johanssons 
En socken i Mark.
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GAMLA BILDER

Bilolycka vid Esso-tappen i Hyssna tidigt 1960-tal.

Vivan Alfredsson, piano, Ture Bengtsson, fiol, Hugo Robertsson, såg, i bakgrunden 
Hans-Olof Hjalmarsson, Kerstin Nolbrant, Inga-Britta Hjalmarsson och Elsa Martinsson.
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GAMLA BILDER

Utelek vid Holmen, bakom gamla skolan, i slutet av 1940-talet.

Gamla landsvägen i Hyssna 1949.
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GAMLA BILDER

Lindhems fabrik låg vid gamla landsvägen till Bollebygd. Året är 1956.

Folke Romild med Hyssna IF:s pojklag i mitten av 1950-talet.
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Ett stort tack till alla de företag som genom sina ekonomiska bidrag
satt färg på denna skrift



PROGRAM FÖR 2013

Samtliga aktiviteter kommer att 
annonseras i Markbladet

Onsdag 20 mars

  Onsdag 10 april

Tisdag 30 april
 

Torsdag 9 maj

Söndag 19 maj

Torsdag 6 juni

Måndag 1 juli

Söndagar v 26–31
 

Söndag 4 augusti
 

Söndag 18 augusti

 Lördag 21 september 

Onsdag 16 oktober

Årsmöte i församlingshemmet

Bildafton

Valborgsmässofirande
vid Hyssna gamla kyrka

Gökafton i Fotskäl

Tipspromenad

Sveriges Nationaldag

Sockenvandring

Muséet och Lockö kvarn
Öppet mellan klockan 14.00 och 16.00

Friluftsgudstjänst
vid Korsås-Augustas stuga

Underhållning vid Lockö kvarn

Hyssnadagen

Bildafton

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.


