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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Hembygdsvänner
Först vill jag rikta ett
stort tack till alla som är
engagerande med ideellt
arbete och stöd för vår
hembygd. Utan detta
arbete skulle vi inte ha
några aktiviter i Bygdegården, inte några möten
vid Valborgsfirandet, friluftsgudstjänster
eller allsångsträffar och inte heller Hyssnaleden som gör vår ort välkänd.
Genom åren har jag fått höra många lovord om den vackra natur vi har, men då
är det viktigt att vi hjälps åt att vårda och
utveckla denna vår hembygd.
Men det gäller att inte slå sig till ro. Nu står vi
närmast inför anläggningen av ett fibernät
till hushåll och företag i Hyssna. Det är myck-

et viktigt att detta projekt blir framgångsrikt. Hur skall vi utvecka och bygga och vår
hembygd? Vi måste själva delta i det arbetet
annars tas besluten över våra huvuden från
ett skrivbord i centralorten.
Vill vi det? Vill du det?
Därför vädjar jag till dig som bor i Hyssna att
bidra med din insats. Detta med tanke på att
flera av våra eldskälar inom olika föreningar
börjar bli till åren. Vi behöver förnyelse i de
flesta av våra föreningar. Du kan bidra med
nya krafter och nya idéer till Hyssnas utveckling och därmed till en bra boendemiljö för
oss hyssnabor.
Det som blir bra för Hyssna – det blir också
bra för dig.
Välkommen med din insats för Hyssna.
Sven-Hilding Arnell
Ordförande för Hembygdföreningen

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
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MICO ELINDUSTRI AB

Mikael Börjesson och Lars-Olof Blell visar Micos verksamhetsområde.

Från 1990 driver Mikael Börjesson och LarsOlof Blell företaget Mico Elindustri AB från
Melltorp Svensgården i Hyssna.
Det började med att Mikael efter utbildningen på Marks Gymnasieskola 1978 fick anställning på Lindström och Sjöberg i Borås. Här
mötte han sin framtids kompanjon Lars-Olof
Blell, son till firmans ägare. Företaget var ett
traditionellt elföretag som bland sina kunder
hade företaget Industrifilter i Borås. Här
utförde man löpande service och underhåll.

Foto: Sven-Hilding Arnell

Efter en tid blev Industrifilter AB uppköpt av
Camfil Gruppen, ett stort Boråsföretag som
arbetar med industriel över hela världen.
Mico har följt med och är i dag huvudleverantör av elinstallationer och montage för
aggregat för luftrening till gasturbiner. Turbinerna används som kraftkälla i kraftstationer
för elproduktion i stora industrianläggningar,
på oljeplattformar och i supertankers. Mico
levererar elinstallationer, för luftreningsaggregat till gasturbiner, över hela världen –
från Brasilien i söder till Sibirien i norr. Installationerna skall tåla alla miljöer, från mycket
varma och fuktiga miljöer med +50 grader C
ner till arktiskt klimat med –50 grader C.
Anläggningarna måste uppfylla de höga
krav som man ställer på elinstallationer i
explosiv atmosfär som definitionen heter.
Allt för att förhindra gnistbildning, korrosion
och skador från yttre våld.
Camfil och därmed Mico får sina beställning-

Arbetar över hela världen
Mikael Börjesson startade företaget Mico
Elindustri ihop med Conny Palm 1987.
Conny Palm köptes senare ut och Lars-Olof
Blell köpte in sig i Mico. Mico Elindustri AB
fick uppdrag från Industrifilter i Borås. Det
var service och diverse jobb i verkstaden.
Men snart fick Mico i uppdrag att installera
Industrifilters produkter.
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MICO ELINDUSTRI AB
ar från de största multinationella företagen
i världen och dit räknas företag som amerikanska General Electric, tyska Siemens och
Rolls-Royce med flera.
Mico deltar ofta i teknikmöten på Camfils
kontor i Borås. Kompanjonerna berättar att
det emellanåt anländer kontrollanter från de
internationella multiföretagen till ladugården i Melltorp. Då gäller det att Lars-Olof
och Mikael inte darrar på manschetten när
de skall redogöra för sina elkonstruktioners
kvalitet och funktion.

i bergtäkten på Skene skog, BraveSystem
och FireVent.
Mico hade även huvudansvaret för elmontaget i min maskinhall på Nordbacka för fem
år sedan. Det torde varit en viss kontrast på
arbetets dimension och miljö jämfört vad
Mikael har berättat för mig inne på huvudkontoret i Melltorp Svensgårdens ladugård.
Det är spännande att ett företag från Hyssna
utför elinstallationer i hela världen.
Sven-Hilding Arnell

Olika ansvarsområden
På företaget huvudkontor i Melltorp Svensgårdens ladugård är det Lars-Olof som
upprättar ritningar till beställningar. Det
sker i CAD-program. Han ansvarar för inköp
av elmaterial som i huvudsak kommer från
leverantörer på skilda håll i världen och han
är samordnare av verksamheten.
Mikael svarar för tidsplanering och montage.
Projekt som kan finnas på en supertanker i
Kina, en industri Brasilien eller på en djupfryst tundra i norra Sibirien.
Mikaels hustru Ann-Helen sköter ekonomiavdelningen. Hon betalar ut löner, håller
reda på resekostnader och bokföring m m.
Mico har fyra heltidsanställda och två-tre
inhyrda montörer som i huvudsak befinner
sig utomlands. Det kan vara i Afrika, China,
Iran, eller Indien. Då arbetar man vanligen i
treveckorspass för att sedan arbeta hemma
någon vecka innan man reser ut igen.
Det blir normalt 70–100 resdagar per år. Då
är det är viktigt att man är resvan och har
förmåga att anpassa sig till olika miljöer och
kulturer runt om i världen.
Det gäller att hålla givna tidsplaner.
Förseningar i leverans godtas inte och det
gäller 365 dagar om året. Här godtas varken
semester- eller pappaledighet när en stor
industrianläggning skall köras igång.
Mico har även uppdrag i våra trakter och ansvarar bland annat för servicen hos Skanska

http://www.camfil.se
http://www.ge-energy.com/solutions/index.jsp
http://sv.wikipedia.org/wiki/General_Electric
http://www.siemens.com/entry/cc/en/
http://www.bravesystem.se/2%20Intro.aspx
http://www.firevent.se/

Länkar till några av Micos kunder:

Mico har deltagit i installationen av oljeplattform
130 km NV Kristiansund i Norge. Kapaciteten är
70 000 fat/dygn. Produktionskostnad fem miljarder norska kronor.
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SOCKENVANDRING I FRIARED

Foto: Sven-Hilding Arnell
Det var många som slutit upp för att vandra runt i Friared och få veta mer om byns intressanta historia.

Hajom eller Hyssna? Det är frågan i Friared,
en by där gårdarna ligger tätt med omgivande marker. Friared är platsen för årets
sockenvandring och här finns mycket att
berätta.
Frieredd år 1546 och Friaridh i längderna
för Älvsborgs lösen 1571 samt att Friared år
1546 var en frälsegård och därmed skattebefriad visar på att byn har gamla anor.
Hajomsprästen hade fram till slutet av
1910-talet sin bostad i Friared, varför en
av gårdarna bär namnet Friared prästgård.
Eftersom det var prästens bostad har den
en hel del historia. Friaredsprästen var med
och undertecknade Uppsala möte år 1593
vårt, av många ansett,viktigaste kyrkomöte,
eftersom den lutherska läran då stadfästes.
En mordbrand eldhärjade prästgården år
1845, varvid två personer brann inne. Det
var prästens syster och en piga som omkom.
Det finns än idag en jordhög i trädgården

med rester från huset som ej får röras. Elden
i prästgården anlades av en vandringsman
som hade nekats logi. Som hämnd tände
han eld på huset och hade sannolikt tänkt
sig att dåvarande prästen Bergendahl skulle
brinna inne, men så blev det inte. Långt
senare erkände mannen på sin dödsbädd
vad som hade skett i Friared.
Prästfru med humör
Ny prästgård uppfördes där nuvarande huset ligger och innehöll förutom prästbostad
en expedition. Konfirmandsalen förlades till
övervåningen och beroende på dåvarande
prästfrun Hildas humör och starka vilja kunde barnen få klättra upp till konfirmandsalen
via en stege på husets norra gavel och krypa
in genom ett fönster. Genom branden blev
prästen utblottad och han dog två år senare.
Gunhild Martinsson som är född, uppvuxen
och boende till Målas ett torp under Friareds
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SOCKENVANDRING I FRIARED
Strax ovanför gården ligger Alfhilds eller
Solliden. Alfhild Frigård var syster till James
och bodde här under många år. Hon hade
damfriserings mottagning i bottenvåningen
på huset och många minns nog detta. I den
härliga trädgården finns en stor sten den så
kallade Jättestenen. Den lär ha kastats av en
jätte som stod i Gunnared och kastade stenen med avsikten att slå ner Hyssnakyrkan.
Dock orkade han inte längre än hit.
I dag bor Ingela Karlsson här.

gårdar, har många minnen själv och sådant
hon fått med sig från sina föräldrar. Namnet
Målas härrör från att Gunhilds pappa var
verksam som målare.
Gunhild berättar att det var vanligt att hennes mamma och moster hjälpte till i prästgården. Då fanns där också ett par drängar
och en piga. Prästen hette Ivarsson. Han var
den siste prästen på stället och dog 1916.
Därefter var tjänsten vakant till 1924 då
Hajom gick upp i Berghems pastorat.
Efter pastor Ivarssons död skötte prästänkan
Hilma gården fram till 1942 då sonen Sven
övertog arrendet.
Hilma deltog själv i de flesta göromålen.
Gunhild berättar att prästfrun i egen hög
person kunde sköta höstplöjningen med
parhästar. Det fanns några drängar till hjälp
på gården under denna tid. Hilma bodde
kvar i prästgården till sin död, den sista tiden
på övervåningen.
Dagen före julafton 1955 kom dottern Hilda
hem och fann henne död i sin säng. Den
dagen lär det ha varit ett riktigt snöoväder i
Friared med en halv meter nysnö.
Någon gång under 1990-talet sålde Göteborgs stift gården. Marken styckades av
och övertogs av granngårdar. Bostadshuset
såldes och ägs i dag av Lennart och Sandra
Henriksson.
Gården närmast prästgården är Friared Nedergården också kallad Samuels och senare
James. I dag är det Robert och Inger Arnell
som äger gården som funnits i släkten i flera
generationer. Samuel är Roberts farmors
far och hette Andersson. Sonen James tog
namnet Frigård efter Friared. Gården var tidigare ett vandringsställe som två år tillhörde
Hyssna socken och ett år Hajom. Barnen på
stället fick därigenom olika sockenhemvist.
Vid en kommunalstämma i Hyssna år 1888
fastställdes att gården skulle tillhöra Hyssna.
Många är vi som lockas hit för att plocka
jordgubbar som är till försäljning under
säsongen.

Här bodde bygdens barnmorska
Ännu längre upp i backen ligger Alfreds eller
Friared Övergården. Den ägs i dag av Ingvar
och Gunilla Bertilsson. Ett annat namn har
varit Bertils i Friared. Bertil var Ingvars pappa
och tidigare ägare.
Tvärs över vägen på Övrebo bodde en faster
till Bertil. Många minns säkert Ellen Karlsson. Ellen var mycket intresserad av bygdens
historia och aktiv på många områden. Här
bor i dag Solveig och Ferens Taffener.
Fortsätter vi vägen fram så är vi snart
framme vid Arons i dag kallat Levins i Friared.
Dessemellan kunde det bland annat heta
Agnars o Johns i Friared. Före Levins bodde
Alma, Agnar och John här. Alma, som var
bygdens barnmorska, var gift med Agnar,
som var välkänd som nämndeman och
förtroendeman och bland annat hade hand
om jordbrukskassan.
Utanför husknuten i slänten mot skogen
porlar bäcken och backen är om våren alldeles full av blåsippor.
Nu har vi nästan varit runt i hela Friared och
kommit tillbaka där vi började vid Ekhaga.
Det gamla svarveriet som Hugo Robertssons
pappa Svarvas-Robert byggde och startade.
Det var Hugo som senare tog över och
byggde ut till nuvarande skick.
Ja, hur började kvällens vandring? Jo, efter
en presentation av Gösta Gustavsson av
svarveriet vandrade vi, över hundra personer, ner till Arons, sedan genom vackra mar-
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ker och fägator bort emot Målas och vidare
ner till Samuels för att avsluta i Friareds prästgård. Under vägen stannade vi till och fick
höra aktuellt och vad som timat av de i byn
boende. Den sista timmen hängde regnet i
luften, men medhavd fika i prästgårdsträdgården smakade ändå så gott.
Vi fick också veta mer om den järnväg som
en gång var planerad genom Hyssna och
Hajom.
Det kan ju vara något att fundera över. Hur
hade bygden sett ut om järnvägen blivit av?
Vägen från Friared ut mot Hajoms smedja
kallas sedan gammalt Prästavägen.
Vägen är en del av gamla landsvägen
mellan Hyssna och Hajom som gick vidare ner till bron över Surtan vid Svarvas.
Vid vårfloden 1936 försvann bron och ena
valvet av bron. Då lär det ha funnits timmer

i ån. Även en bro uppströms vid Torekulle
drabbades. Återuppbyggnaden tog sin tid.
Friared ligger vackert i dalgången ner mot
Surtan. Ta dej en tur mellan Bläsebo i Bonared och Hajoms smedja. Du håller säkert
med.
Svarveriet och dess historia finns i tidigare
årgångar av Hyssna vår hembygd.
Om den planerade järnvägen stod att läsa
i Hyssna vår hembygd år 1995 samt i Borås
Tidning under sommaren 2013.
Ett stort tack till er som gjorde denna vandring innehållsrik och levandegjorde byns
historia.
Anna Faxgård
Källor: Gunhild Martinsson, Hugo Johansson:
Hyssnaboken och Västgötar Värmlänningar
och annat folk.

HÖSTEN av Dagmar Herlitz
På hösten skulle man ta tillvara allt vad sommarens skörd hade gett. Inget fick förfaras.
Potatisplockning hjälptes vi åt med tillsammans i bygden. Jag minns att man hade en
stor och en liten korg när man gick fåran
fram, på det viset skiljde man på stora och
små potatisar. Småpotatisen gick som regel
till djurfoder.
På kvällarna blev det mer tid att vara tillsammans. Mamma hade alltid något handarbete: sticka eller stoppa strumpor, laga kläder.
Hon var mån om att man alltid skulle ha
något att göra:

– Du sitter väl inte ”fånyttig”?
Detta påpekade hon ofta längre upp i min
ålder, ibland när vi talades vid i telefon. En
och annan gång firade mamma och jag
skymning. Jag minns stunderna påtagligt än.
Ur boken Min vandring genom livet av Dagmar Herlitz. Dagmar är född i Ansered 1926.
Du som har något att berätta, hör av
dej till oss i tidningskommittén. Stora
som små bidrag är värdefullt.

SKRÖNA från Henry på Kronera
Karja-Kalle
Denne mans riktiga namn är inte längre
känt. Han hade förmodligen fått sitt tillmäle
genom en tidigare sysselsättning som korgmakare.
Han bodde på Ålderdomshemmet och var

inte särskilt berest. Den längsta resa han
under sin levnad företagit var den till Fristadhed, i samband med mönstring till det
militära. Han blev dock inte antagen.
Han lär på tal om Värmland ha sagt: Dä legger långt bôrt – dä legger öva Frista.
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NÄR SPANSKA SJUKAN KOM TILL HYSSNA

Foto: Börje Ohlsson
När man läser namn och datum på gravstenen kan man ana vilken tragedi som utspelade sig i familjen
Mattiasson när spanska sjukan härjade i Hyssna.

Om du vandrar runt på Hyssna kyrkogård

pande hand men allteftersom sjukdomen
for fram ökade skräcken. Människor stängde
in sig. Under den värsta tiden i oktober låg
Hyssna tomt och öde. På potatisåkrarna förblev potatisen oupptagen och ruttnade bort.
Hyssna förlorade mellan tjugo och trettio
unga människor i farsoten som drog fram
i flera omgångar från hösten 1918 fram till
någon gång 1920.

finner du en ovanligt lång gravsten som
ligger ner, lite annorlunda än de flesta. Fem
namn står att läsa, varav tre är unga människor som avled inom två dagar i oktober
1918. Det är Ellen död 13/10, Gustav död
14/10 och Emma död 14/10. De var från
Ljunglid och avled i spanska sjukan. Tre av
sex syskon som fick sätta livet till. Tre överlevde, Karl, Hanna och Anders.
Anna Eriksson, född på Kronorna år 1918,
dotter till Hanna, berättar:

Pesten var allra värst
Den lär ha drabbat värst i byn Melltorp samt
andra ställen där folk bodde tätt och hade
mycket kontakt.
En som var med då och ett antal år senare
berättade om detta i Borås tidning är kyrkoherde Hallbeck som tjänstgjorde i Hyssna
under de här åren (1911–1922). Anna har ett
urklipp. Här följer hans minnen:
’’När man i gamla tider talade om landsplågor, menade man krig, pest och hungersnöd.
Under första världskriget hade vi ju krig runt
omkring oss. Hungersnöd hade vi också.
Men pesten då? Ja, den kom den också. Och
den var allra värst. Allt det andra var ingenting mot pesten.

De dog som flugor
– Som nyfödd fick jag en släng av sjukdomen. De som drabbades värst var dock unga
vuxna. De dog som flugor i den lunginflammation som följde med influensan. Mormor
förlorade tre av sina sex barn. Hon blev sig
aldrig riktigt lik efter detta. Hon var ensam
med barnen. Morfar hade gått bort 1901.
Karl, en av de överlevande i syskonskaran,
hade tagit värvning i flottan och befann sig
i Karlskrona, därifrån hemkallades han för att
finna Ellen, Emma och Gustav döda.
Trots risken att drabbas gav många en hjäl-
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På andra sidan ån var det ett hus och där
bodde en moder med fyra vuxna söner,
mycket sympatiska unga män. Alla låg illa
sjuka och jag var hos dem. Efter några dagar
kom jag igen en mörk kväll. Redan när jag
kom utanför kändes det så konstigt och när
jag kom in blev det ännu värre.

Den kallades spanska sjukan och efteråt har
man förstått, att det var en influensa. Men
hos oss var det inte det utan en förfärlig
lungpest. Hur många som dog vet jag inte,
men jag minns att jag begrov människor
nästan varje dag.
Det ringde i kyrkklockorna till begravning. Så
kom ett litet minimalt begravningsfölje, som
knappast vågade sig fram. Så kom klockaren
och jag. Jag läste och han sjöng. Det kunde
vara ända till fem jordfästningar på samma
gång.
Men det var en människa som alltid var
närvarande och som inte var rädd. Hon stod
alltid i ett hörn av kyrkogården, hurudant
vädret än var. Det var en gammal pensionerad lärarinna som hette Hilma. När begravningen var över gick hon för att nästa dag
åter stå där med böjt huvud och knäppta
händer.

Stanken var förfärlig
Det var två rum. I det yttre låg tre av pojkarna döda. Ur näsan hade det kommit ut
en grön möglig boll, stor som en potatis.
Stanken var förfärlig. Jag gick vidare in i det
inre rummet. Modern och den ena pojken
levde ännu. Det var så gott som mörkt i rummet. Så fick jag se att längst in i en vrå satt
en väldig man, en bror till modern. Han såg
ut att vara alldeles slut. Han hette Gustav.
Jag gick bort till honom
– Hur är det, Gustav?
– Ack pastorn, här luktar så illa att jag kan
inte härda ut längre.
– Nej, Gustav, så här kan vi inte ha det. De
döda får vara till i morgon. Men de levande
tar vi härifrån. Vet Gustav någonstans vi kan
bära dem?
– Ja, hon har en gift syster på andra sidan ån.
– Gå då och skaffa någon som hjälper oss.
De är ju två stycken.
Karlarna kom och vi bar. När vi kom med de
båda bårarna satte vi dem utanför systerns
dörr. Mannen kom ut.
– Nej pastorn. Han bär in döden i huset.
Jag visste ju att han sade sanningen. Men då
hände något. Hustrun kom ut på trappan.
– Tag in dom, sade hon.’’
En som också var med då var August
Melander från Melltorp. Han har i ett brev
undertecknat i september 1919 berättat om
sina upplevelser av spanskan. Minnena är
ungefär desamma.
August Melander skriver också att sjukdomen sägs ha spridits via de som gjorde
militärtjänst och sov i kasernbyggnader.
Spanska sjukan var en så kallad pandemi,

De ville inte dö
Överallt var det dödssjuka och döende människor. Ofta var det unga kraftiga människor,
och det var svårt att se deras feberglänsande
ögon och deras vånda. De ville inte dö.
Människor isolerade sig så gott de kunde,
stängde fönster och dörrar. Men förgäves.
Få vågade sköta de sjuka och det var svårt
att be någon om hjälp. Jag visste ju hur
det kunde gå. För det mesta blev det ett
förskräckt nej. Ett par fall har fäst sig särskilt
i mitt minne.
Det var en medelålders kvinna som nu låg
för döden efter att trofast ha vårdat sjuka.
Hon låg nu ensam och övergiven.
– Pastorn har på expeditionen en tavla av
den törnekrönte Kristus huvud. Vill inte
pastorn låna mig den att se på, sa hon.
Dagen därpå var jag där med tavlan, hängde
upp den på väggen mitt emot henne, så hon
kunde se den, nickade åt henne, ställde ett
glas vatten till henne och gick ifrån henne till
en annan döende för att ge honom nattvarden. Man kan förstå hur det skulle kännas.
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NÄR SPANSKA SJUKAN KOM TILL HYSSNA
27 000 personer dog i Sverige under smittans första år. Totalt dog mer än 37 000.
Under senare år har man kunnat fastställa att
samma eller liknande virustyp har funnits
i senare pandemier bland annat år 2009.
När min mamma Karin Arnell, född Wessberg, låg på lasarettet strax innan hon dog,
pratade hon om Julius. Han var bror till min
morfar och dog 1918 mycket ung i spanska
sjukan. Då var min mamma sex år. Det var
precis som om det var något särskilt med
honom. Jag vet att han var omtyckt och såg
bra ut. Min mamma hade ett särskilt gott
hjärta till honom. Han är en av de många
som säkert kyrkoherde Hallbeck följde till
graven.
Själv är jag gripen av vad som hände då och
vilka medicinska framsteg som gjorts fram
till i dag för att inte detta ska hända igen.
Anna Faxgård

fågelinfluensa som slog till under första
världskriget. Minst femtio miljoner människor och kanske fler lär ha dött, vilket gör
spanska sjukan till den pandemi som skördat
flest liv i mänsklighetens historia. Epidemin
drabbade Sverige i tre omgångar, sommaren
– hösten 1918, samt 1919 och 1920. Värst
drabbades norra Sverige.
Spanska medier rapporterade
Den ansågs komma från Spanien varför den
kallades spanska sjukan. Det finns olika teorier om ursprung bland annat med kinesisk
arbetskraft eller att sjukdomen kom från
Nordamerika och nådde Europa med smittade amerikanska trupper.
Hundratusentals soldater avled men sjukdomen hölls hemlig tills den nådde det
neutrala Spanien där det inte fanns någon
krigscensur. Alltså beskrivs smittan första
gången i spanska medier och kom därför att
kallas spanska sjukan.
Människor dog inte av själva viruset utan av
den lunginflammation som följde. Lunginflammation nämns också som dödsorsak
i kyrkböckerna. Då fanns inte antibiotika.
En rekommendation från en läkare kunde
vara: konjak, gurgling med tjärvatten eller
gnida in näsborrarna med kvicksilversalva.

Från nordamerikanska fåglar
Senaste informationen om spanskans
ursprung daterar sig till februari i år. Forskare har funnit att den härrör från nordamerikanska fåglar, vilket torde förklara
att sjukdomen spreds av amerikanska
soldater under första världskriget.

HYSSNA IF
Vi vill verka som en samhällsgivare, inbjuda
till gemenskap, laganda och samhörighet
och vi vill hälsa såväl tidigare som nya medlemmar välkomna till vår förening.
Vi ses på Ekäng.
Per Claesson

Hyssna IF engagerar flera generationer i
Hyssna. Från flickor och pojkar i sexårsåldern
till deras mor- och farföräldrar som har hand
om anläggningen på Ekäng. Flera av dem
har varit med och skapat anläggningen och
gett förutsättningar för unga människor att
vara aktiva i en förening.

ordförande

HYSSNA MAJBLOMMEKOMMITTÉN BILDADES 1914
på initiativ av Valborg Arnell, Nolbacka, vars
mor är syssling till Första Majblommans
stiftarina fru Beda Hallberg.

Fru Beda Hallberg var barnbarn till prosten
Ekström som föddes i Hyssna.
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THOR-ERICS ORKESTER

Thor-Erics 1975, med Lasse Högberg, Thore Olofsson, Sören Salomonsson, Jan-Erik Levin och Helge
Johansson.

Det måste vara ovanligt att ett mindre
samhälle som Hyssna gett upphov till flera
rikskända dansbandsorkestrar. Men Hyssna
är platsen som skapat orkestrar som ThorErics, Christers, Flexy, C-laget och Levins.
Dansbandsorkestern Thor-Erics var först
i raden. De började sin karriär med Six
Swingers som bestod av Thore Olofsson,
Jan-Erik Levin, Kerstin Reslov, Anita Karlsson
och Arvi Uvholt. Six Swingers spelade och
framförde sketcher på Röda korstillställningar, SLU-möten och andra festtillfällen runt
om i våra bygder.

ett eget namn för orkestern och då sneglade
man på andra välkända dansbandsorkestrar
som använde dubbelnamn och namnet
Thor-Erics kändes bra.
Spelningarna ökade lavinartat
Den nya orkstern fick snart uppdrag från
bland andra Skräddarnöjet i Sätila, Hjortnäs
i Torestorp och Hindåsrotundan. Orkesterns
första skiva Anna-Bell spelades in 1965 och
året därpå kom lyftet med Sju ensamma
kvällar. Skivan spelades på Svensktoppen
under sju veckor. Nu ökade spelningar
lavinartat och snart hade man bokade
framträdanden i tolv månader framåt. Hittills hade man haft kvar sina vanliga yrken
med arbete på dagarna och spelning några
kvällar i veckan. Med Svensktoppen blev de
rikskända. Med spelningar över hela landet
och bokningar de flesta kvällar i veckan blev

Dubbelnamn kändes bra
1962 och 1963 anmälde sig Jan-Erik och
Tore till tävlingen Plats för oss i Borås. 1963
gick man ihop med Blizzards från Kinna med
Lasse Högberg, Ingolf Johnsson och Conny
Gustavsson. Nu blev det aktuellt att hitta på
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THOR-ERICS ORKESTER
det nödvändigt att bli musiker på heltid.
Den norske sångaren och låtskrivaren Nick
Borgen kom 1975 som förstärkning till bandet med sång och gitarr. Medlemmarna har
växlat under åren.
1963–2000 spelade man in sexton LP-album,
ett femtiotal vinylsinglar och ett fullängds
cd-album. Någon av skivorna gick ut i nära
50 000 exemplar och listades på försäljningslistan Kvällstoppen.
Flera gånger medverkade de i svensk och
norsk tv. De medverkade i det populära radioprogramet I afton dans, i tv-programmet
FreDans, i Nygammalt med Bosse Larsson,
i Bingolotto och i Europatoppen.
Hobbyn blev ett drömjobb
Både Thore och Jan-Erik framhåller vikten av
att spela med glädje, att ha bra kontakt med
publiken, att ha bra kamratskap inom gruppen och sist men inte minst, att man har
ordning och disciplin inom bandet.
För Jan-Erik var det ett stort intresse och en
hobby som gick över till ett drömjobb i nära
trettio år. Efter att han lämnat Thor-Erics var
han under flera år med i Levins orkester som
spelat dansmusik under många år. Han har
varit kyrkogårdsvaktmästare och på senare
år även haft en karriär som snickare.
Jan-Erik slutade i bandet 1988.
Thore har bland annat varit radiopratare
i Radio Sjuhärad och haft eget program i Radio Sju med mera. Han driver nu en orkester
med Jerry Rudenwall och Stanislaw Goral
som framträtt vid allsångskvällar i Hyssna
och på Harrys loge i fjol. Han var årets man
i Svenljunga 1997.
Svenljunga är Thores bostadsort sen flera år.
Thore slutade i bandet 1991.
Dansbandsorkestern Thor-Erics sista spelning var den 27 december 1999.
Att bandet lades ner berodde på en allt mer
sviktande publiktillströmning och att dansbandskulturen i folkparkerna hade ebbat ut.
Sven-Hilding Arnell

Thore och Jan-Erik på väg in till tävlingen Plats
för oss i Borås.

Källor: Thore Olofsson, Jan-Erik Levin, Wikipedia med flera.
Album
Sju ensamma kvällar med Thor-Erics 1967
Försök att vara lite vänlig 1971
Vårt strå till stacken 1972
En tidig sönda’ morron 1973
Vi ses igen 1974
På jakt efter dig 1976
Blue Jeans Baby 1976
Resa med Solen 1977
Kärleken är ingen lek min vän 1978
Thor-Erics bästa 2 1979
Med lite tur 1980
Gi meg en dag i morgen 1980 (album av
Nick Borgen där Thor Erics medverkar)
Än en gång 1981
We Wanna be Free 1983
Sommarens sista ros 1987
Thor Erics 1996.
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THOR-ERICS ORKESTER
Singlar
Anna-Bella/Alla minnen blott 1965
Sju ensamma kvällar/Ann-Maria 1966
En liten amulett/Att finna lyckan/Inga-Lena/
Hej, hej, hej 1966
En liten amulett/Att finna lyckan 1967
Fru Karlsson/Ingen förstår 1967
Jag har väntat så länge på dig/Tankelek 1967
Alltid ensam/Där jag lekte som barn 1968
Mycket kär/Rosen och vinden 1969
Liza/Memphis Tennessee 1969
Oh! Carol/Memphis Tennessee 1969
Du är min nu/Nej, nej, nej, nej 1969
Vit som en orkidé/Du borde tänka 1970
Jag vill ge dig allt/Livet är värt en sång 1970
Jag ser med andra ögon nu/Två så helt i de’
blå 1971
Familjelycka/Som en sång som vi sjöng en
gång 1971
Bara sol, inte ett enda moln/Hjälp mig ur min
ensamhet 1972
Tänker var minut på dig/En plats med luft
och ljus 1973
Vårt eget land/Kärlek har jag fått 1973
Den dagen du gick/En solig sönda’ morron
1973
Telstar/Rock’n roll musik 1974
Vaccinet/TV-kväll 1974

Lev ditt liv så att du ingenting ångrar/Aja
baja Anna-Maja 1974
Ommi-Damm-Damm/Ta och fråga ditt hjärta
1976 (med Jimmy Andersson)
Resa med Solen/Yes I Will I’ll Be True to You
1977
Skateboard Queen/My Angel Annie 1978
Jul i vårt hus/Jul i vårt hus (instr.) 1989
Anders & Britta/Du 1989
Drömsemestern/Om det faller en stjärna
1990
Ännu en härlig dag/Vandrar i ett regn (Always in the Rain) 1991
Som ett under (blev det sommar)/Min kärlekssång 198?
EP-skivor
Thor Erics (Nu eller aldrig/En kärleksdesperado/Nu är julen här) 1994
Smakprov (Som om tiden stått still/En gammal god vän/Tusen små saker/Obotligt kär)
1995
Melodier på Svensktoppen
Sju ensamma kvällar 1966
Vit som en orkidé 1970
Testades på Svensktoppen
men missade listan
Den sommaren då 1997
En gammal go’ vän 1997
Noteringar
– För Janis blev ett stort intresse för musik en
hobby som blev ett drömjobb.
– Bra kontakt med publiken – Spela med
glädje.
– Bra kamratskap.
– Bra ordning och disciplin inom bandet.
– Bandet bildades 1963, och spelade sista
gången den 27 december 1999.

Skivomslag för succéskivan Sju ensamma kvällar.
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BERTA PÅ BROLIDEN VÄRNAR HANTVERKET

Ett urval av Bertas stora produktion.

En måndag i oktober kör vi över bron vid
Melltorp, parkerar vid gamla brandstationen och knackar på hos Berta och Jonas på
Broliden.
Vi är här för att prata tvåändsstickning med
Berta. Något som vi inte vet så mycket om.
Nu vill vi ta reda på lite mera. Berta lär nämligen vara något av ett proffs på detta.
Alla som känner Jonas och Berta vet att
paret har många intressen. Jonas har i alla år
fotograferat, båda är intresserade av natur
och miljö. Berta har alltid varit intresserad av
handarbete och båda är välkända Hyssnabor. Berta är född Fihn
Det fanns bra instruktioner
Därför kommer vårt samtal att bölja fram
och tillbaka och Jonas flikar in sådant han
minns.
– Det är så väldigt roligt det där med stickningen, säger Berta. Det var någon gång
i början av 1990-talet som tidningen Land

Foto: Birgit Olsson

hade en artikel om tvåändsstickning. Jag
tyckte att det verkade intressant och eftersom det fanns bra instruktioner så tror jag
att jag lärde mig där och på den vägen är
det.
Oväntad efterfrågan
Vi som bara kan vanlig stickning har hört
att tvåändsstickning ska var något mycket
exklusivt så vi är nyfikna.
– Tänk att en 95-årings kunskap, oväntat,
den sista tiden blivit så efterfrågad. På kort
tid har jag varit på flera ställen och berättat och visat mitt hantverk. Ullabritt Arnell
ringde och frågade om jag ville komma och
berätta och visa när hon har sin handarbetscirkel. De har ringt från både Hajom och Sätila. Ja, det är verkligen roligt att få förmedla
vad jag lärt mig.
Det har blivit många mössor, vantar och
sockar under åren, efterfrågade julklappar.
Även en väst som Jonas designat till sig själv.

15

BERTA PÅ BROLIDEN VÄRNAR HANTVERKET
Nej, nu får det nog vara, berättar Berta att
hon tänkte när det gått några år.
– Vi kan inte leva utan dina vantar mamma,
fick jag till svar från barnen, så jag fortsatte.
Berta har lagt några av sina vackra alster på
bordet. Det är vantar och mössor i naturfärgat, svart och rött. Det svarta och det röda
kontrasterar vackert mot varandra.
– Här håller jag på med tummen. Jag brukar
göra en där jag ökar ut lite. Skönare, tycker
jag.
– Jag hittar på mönstret själv, det är det
roligaste. Alltid tre trådar i upplägget. Jonas
brukar göra nystan. Det ska nystas på ett
speciellt sätt så nystanet ligger still.
Berta och Jonas har ett barnbarn som arbetar på Göteborgsoperan så där har många
av Bertas handarbeten fått sina ägare bland
personalen.
– Jag lämnar en påse någon gång då och då
och vips är det slut, berättar Berta.
– Du sitter väl inte och inte har något att
göra, oroar sig ibland barnen.
– År 1995 firade vi vårt guldbröllop tillsammans med barn och barnbarn. Då hade jag

med mig lite mössor och vantar. Det var populärt. Då hade jag ju inte hållit på så länge
med det här. Ett av barnbarnen, en yngling
på tretton år satt där. Du då, ska du ha
någon? Han tog en och jag tror att han hade
den två vintrar varje dag. Hans kommentar,
mössorna är ju så fräcka, gladde mig. Kul att
en ung göteborgskille kan tycka så.
Här kommer Jonas med en kudde som Berta
broderat efter en resa till Norge där mönstret
finns som ornament i en kyrka.
Inte enbart tvåändsstickning
Jonas visar ytterligare ett vackert handarbete, en mönsterstickad tröja, där Berta
tagit mönstret från tidningen Vi (dock ej
tvåändsstickning, men lika avancerat). Tröjan
stickade Berta någon gång på 1970-talet.
– Ja, när jag ändå höll på så stickade jag två,
berättar Berta. Sen hände det sig att vår
granne, familjen Simonsson, hade bekanta
i Stockholm där någon stickade en likadan
tröja och en färg saknades. Då hade jag kvar
av den färgen och kunde hjälpa till.
Berta och Jonas blev också uppmärksammade för ett pussel som de gjorde för ett
antal år sedan.
– Jo, det var åttatusen bitar och vi höll på
ganska länge. Problemet var, var vi skulle ha
det under tiden. Det blev en stor skiva. Allt
gick bra men en bit fattades. Vi fick hjälp av
min systerdotters man. Han lyckades efter
mycket efterforskningar få tag i en pusselbit
som han tog hit och den passade.
Det börjar skymma ute, vi har hunnit med
att dricka kaffe, ta del av Bertas hantverk
och mycket annat. Under hela samtalet har
Jonas vackra naturfotografier funnits som
bakgrund.
Vårt samtal har växlat mellan olika företeelser i tiden.
Vi skulle nog kunna sitta hos Berta och Jonas
hur länge som helst men vi slutar här.
Dagen därpå är Berta inbjuden till Sätila för
att dela med sig av sin kunskap om tvåänds-

Vackra och värmande vantar.
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på Anderstorp. Om barnen som också kom
dit efter skolans slut.
– Jag passade nog aldrig till hemmafru. Mina
barn har alltid sagt att jag blev en bättre
mamma om jag gjorde något annat än att
vara hemma. Jag avancerade från momentsöm till arbetsledare och mönstertillverkning.

Berta hittar på mönstren till sina alster själv. Det
är roligast så, tycker hon.

stickning. Sonen Erik som kommer hem från
Skåne, följer med och fotograferar.
Alla i familjen gläds och tar del av Bertas
arbete.
Ja, det är fantastiskt roligt att komma hem
till Berta och Jonas som bor alldeles nere vid
Surtan. Berta med sin livserfarenhet, humor
och omtanke om miljö och människor och
som kronan på verket kan lära ut tvåändsstickning vid sin höga ålder, det är i sanning
en härlig sak att få uppleva.
Vi tar adjö, lämnar Broliden, hämtar bilen vid
brandstationen och kör tillbaka över Surtan.
Historien slutar dock inte här.

Gick barhuvad till kyrkan
Arbetsledare är ju vad som gäller nu också.
Berta var tidigt ute med att klä sig i långbyxor. Kanske först på fabriken rentav.
Hon var också bland de första att tillsammans med sin syster Emma gå barhuvad till
kyrkan.
– Mamma tyckte att vi skämde ut henne.
Hon blev alldeles ifrån sig.
När Berta blir tillfrågad om hon får betalt,
svarar hon:
– Betalt, det är väl jag som ska betala, det är
ju jag som har roligast.
Undertecknad kan berätta att dagen efter
tidningsartikeln kom ett mail med förfrågan
om jag visste när Berta skulle ha nästa kurs.
Vad sägs om att vara så attraktiv på arbetsmarknaden vid nittiofem års ålder.
Anna Faxgård
Gammal stickteknik
Tvåändsstickning är en gammal exklusiv
nordisk stickteknik som kännetecknas
av att man hela tiden har två garntrådar
– garnändar som man växelvis använder
och snor om varandra under stickningen. Tekniken är känd sedan 1600-talet
och har använts i allt från grova skogsarbetarvantar i ull till bröllopsvantar i
lin eller bomull. Plaggen blir täta och
formfasta. På gamla bilder ser man ofta
stickerskornas händer i arbete under
vandring eller arbetsrast. Det gjorde sig
möjligt, då en tappad maska inte löpte
lika lätt som i ett vanligt sticke.

Passade inte som hemmafru
Strax före jul detta år står det att läsa om
Berta och hennes nya karriär i Göteborgsposten. Förutom stickningen berättar Berta
om sitt arbete på Erikssons konfektionsfabrik
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GYMNASTIKEN I HYSSNA

Foto: Sven-Hilding Arnell
Lena Gustafsson och hennes gymnastikgrupp tar en paus framför fotografen.

Kan du ta gymnastiken en period?
Det var så det började hösten 1968 när
Lena Gustafsson fick frågan från Asta Karlsson som under några år varit ledare för en
gymnastikgrupp i Hyssna. Då höll man till,
först i bygdegården och därefter i skolans
gymnastiksal, under enkla förhållanden.
Att Lena fick frågan var naturligt eftersom
hon själv var medlem i gruppen.

lingsgymnastik. Uppvisningarna skedde
i Landskrona med omnejd. Hon deltog också
i Gymnaestradan, dit det var uttagningar
från hela Sverige, och framträdde i Holland,
Belgien och Tyskland.
Lena har också deltagit i flera andra föreningar bland annat i Malmöflickorna och
i en gympaförening i Göteborg.
Skickades på ledarkurs
En gymnastikgrupp hade varit verksam i
Hyssna i många år och i samband med att
några hyssnaföretag anmälde sex fotbollslag
till Korpen skickade Hyssnakorpen iväg Lena
till Bosön på ledarkurs. Man hade sett talangen och visste om behovet i föreningen.
Det fanns även en andra gymnastikgrupp i
Hyssna med Birgitta Johansson som ledare.
Den gruppen hade som inriktning att hålla

Fick intresset med modersmjölken
För Lena hade idrottsintresset kommit med
modersmjölken och från en far som varit
allsvensk spelare och tränare i Landskrona
Bois. Hon hade som barn fått börja med
balettdans och gymnastik, fortsatt i tonåren
och gått med i den nybildade Landskrona
kvinnliga gymnastikförening. Under den
tiden blev det både uppvisningar och täv-
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vikten. Då var träningarna välbesökta med
oftast mer än tjugo deltagare per träningstillfälle.
Gymnastik för pojkar och flickor, tre till sex år
började Lena med 1971. Senare startade hon
en grupp med för flickor på lågstadiet. På avslutningarna var barnens föräldrar inbjudna
och att då även delta i övningarna.
Med dessa flick- och damgymnaster ordnade Lena under många år besök på gymnastikens Lingveckor i Göteborg. En tid
ledde hon pausgympa på Hejco i Hyssna
och på Kungsfors i Skene. På 45 år har Lena
inte missat mer än något enstaka träningar.
Senast var för några år sedan, när hon fick
en höftprotes inopererad. Då behövdes en
ersättare vid tre tillfällen.
Men inte heller nu, med dubbla höftproteser,
hindras Lena från att leda gymnastiken. Själv
hade jag i början av det här året förmånen
att få vara med i den nya mixade gymnastikgruppen.

Tidigare har jag varit med i Göstas gymnastikgrupp och tyckt att hans sätt att leda
herrgymnastiken varit både kul och nyttigt. Men vi herrar har blivit helt charmade
av Lenas sätt. Hon leder övningarna med
stor entusiasm. Det hördes flera glada och
förvånade kommentarer i duschen. Hon var
ju bra!
Men det räcker inte med att bara leda
gymnastik i Hyssna. Lena och Gösta deltar
själva sedan flera år i träning med Friskis och
Svettis i Skene.
Avslutningsvis tycker hon att alla människor
(läs hyssnabor) skall gymnastisera på något
sätt. Den korta perioden är nu drygt 45 år
och det har vi hyssnabor all anledning att
applådera och harangera.
Vid Valborgsfirandet 2013 blev Lena utnämnd och diplomerad som Årets idrottsledare i Hyssna.
Sven-Hilding Arnell
ivrig deltagare i gymnastiken

BYALAGET
Under 2013 har Hyssna Byalag fortsatt att

arbeta med olika projekt som förhoppningsvis ska ha positiv betydelse för vår bygd.
Arbetet med den stora vatten- och avloppsledningen är påbörjat, som alla kan se.
Den beräknas vara färdig 2014 och då
ledningen är en förutsättning för att starta
byggnation, känns det som en framgång.
För gång- och cykelvägen vid Klateberg och
församlingshemmet är byggstart utlovad
2014. Vi hoppas att Trafikverket håller löftet.
Trafikverket planerar en utredning av väg
156 från motorvägen till Skene. I samband
med detta ska trafiksituationen genom
Hyssna ses över. Sänkt hastighet vid Hyssna
Handel och övergångsställe där är önskvärt,
liksom gång- och cykelväg Lillaskog-Forsbergs husvagnar. Byalaget verkar för detta.
En hjärtstartare finns numera på Stomsåker
i Hyssna. Den är inköpt av fem föreningar

i Hyssna, däribland Byalaget.
Hyssna Byalag har medverkat till att Hyssna
Fiber bildats. Vid årsskiftet hade cirka 430
fastigheter anslutit sig till föreningen. Om du
inte redan är ansluten, gör det. Det är bra för
dig själv och bra för Hyssna. På vissa sträckor
läggs fiberkabel ner i samband med vattenoch avloppsledningen och är således redan
igång. Övrigt kabelarbete beräknas start
under 2014.
Hyssnadagen 2013 var mycket välbesökt och
allt kändes positivt och trevligt. Nyhet för
året var våffelservering. Mycket uppskattat.
Vi tackar alla sponsorer, funktionärer och
deltagare.
2014 års Hyssnadag planeras till den 6 september. Nyhet detta år är ett motionslopp på
Hyssnaleden. Cirka fyra mil. För mer information läs på hyssnaloppet.se
Hyssna Byalag/Åke Andersson
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DET VÅDLIGA BROBYGGET I HYSSNA

Vy över Hyssna gamla kyrka med den nya vägen och nya bron. Här finns ännu den gamla vägen kvar.

På våren 1951 startades ett, för Hyssnas
vidkommande, förhållandevis omfattande
byggprojekt.
Den gamla välvda stenbron över Surtan, vid
Hyssna gamla kyrka, ansågs inte längre svara
upp mot den allt mer intensiva biltrafiken.
Även vägen som strök tätt förbi, för att inte
säga rakt igenom, Hyssna centralskola, bedömdes behöva en ny sträckning. Dessutom
hade redan en och annan incident inträffat som måhända hjälpt till att påskynda
beslutet om brobygget. Exempelvis hade ett
par år tidigare en SJ-buss, i samband med
möte med ett hästekipage, tvingats ut över
brokanten, dock utan några allvarliga följder.

Lockö och Elof Klaesson, Lidsäter som fick
anställning under ungefär ett halvt års tid.
Gustav Andersson, även kallad Rosenkvist,
hade tillfälliga uppdrag som hantlangare vid
bygget. Detta var han oerhört stolt över och
presenterade sig som Andersson Väg och Vatten när han senare beställde bord på Hindås
hotell för att där fira sin första avlöning.
Representant för Väg- och Vattenbyggnadsverkets och platschef vid bygget var en ingenjör från Vänersborg vid namn Rehnberg.
Han var under byggnadstiden inneboende
på Daläng. Ett praktiskt arrangemang med
hänsyn till att det var nära till arbetsplatsen.
Börje Ohlsson på Brobacken berättar följande:
– Min far, Karl Ohlsson på Brobacken, som
var kyrkvaktmästare, hade praktiskt taget
varje dag anledning att passera den stora
byggarbetsplatsen, när han per cykel tog
sig till och från sin arbetsplats i Hyssna nya
kyrka. Han stannade ofta till och pratade
med ingenjören Rehnberg och de andra
mannarna vid brobygget.
Vid ett tillfälle, då det hade regnat ihållande
några dagar och utsikterna för nära förestå-

Hyssnabor anlitades vid bygget
Väg- och vattenbyggnadsverket, som myndigheten då för tiden benämndes, hade
utsett ett företag i Borås, Joh. Gustavsson &
Söner, som entreprenör för bro- och vägbygget. Detta företag hade i sin tur anlitat ett
antal hyssnabor för projektets genomförande. Det var bland andra Sixten Andersson
i Dammet, Johannes Eliasson, Kleven, Hilding Johansson (sedermera Hyltegren),
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ende uppehållsväder inte var gynnsamma,
hade man inlett arbetet med att bygga
formarna för gjutning av brofundamenten.
Min far, som hade mångårig erfarenhet av
översvämningar i området, ansåg det vara
på sin plats att varna ingenjör Rehnberg för
att Surtan och dess tillflöden, i synnerhet
Sandvad bäck, kunde åstadkomma kolossala
vattenflöden.
”Du får nog vara lite försiktig, för att bäcken
här och åa är inte riktigt att leka med – det
kan bli stora mängder vatten”, varnade han.
” Ah, såna där saker det klarar vi av hur fint
som helst”, svarade Rehnberg.
Senare på dagen när min far var på hemväg
från kyrkan, ropade Rehnberg:
”Där ser du, detta var väl inget att oroa sig
för”.
”Nähä, då får la jak åka hem och släppa på
lite mar”, svarade far min.
– Han kunde, med stöd av den rika erfaren-

het han hade av dessa översvämningar, ana
att vattenflödet skulle kulminera under den
kommande natten.
Nästa dag kunde man se de spåntade plankorna fritt flyta omkring över hela Backens
kile – alla utom de som hade följt Surtans
strömmande vatten nedåt mot Lockö kvarn.
I stället för brobyggnad fick manskapet de
närmaste dagarna ägna sig åt att, med hjälp
av en lånad eka, ro omkring och samla ihop
allt virke för att kunna starta återuppbyggnaden av gjutformarna.
De närmast följande dagarna hade ingenjör
Rehnberg ingenting att säga till Karl Ohlsson.
Trots allt blev det ett lyckat bro- och landsvägsbygge som än i dag fyller sin funktion
på bästa sätt.
Den gamla stenbron står fortfarande kvar
som ett ståtligt minne över gamla tiders
Ingemar Person
brobyggnadskonst.

HYSSNA FIBER
Den 28 januari 2013 hade Byalaget ett
informationsmöte om bredband via fiber.
De närvarande var eniga om att ett fibernät
borde byggas i Hyssna. En arbetsgrupp
bildades och vid ett senare möte bildades
Hyssna Fiber ekonomisk förening. Styrelsens arbete under 2013 bestod till stor del
av att informera om föreningen och dess
syfte samt att rekrytera medlemmar. Vår
systemleverantör, byNet, hjälper oss med
projektering och med ekonomiska kalkyler.
I beräkningarna såg vi hur anslutningskostnaden per fastighet sjönk ju fler medlemmar
vi fick. Vid extrastämman den 9 december,
som samlade runt 230 personer, presenterades den senaste kalkylen. Den bygger på
428 anslutningar. Kostnaden per fastighet/
huvudanslutning blir cirka 16 000 kronor.
Man beslutade enhälligt att gå vidare med
planerna på att bygga ett fibernät. Efter det
har vi fått cirka 20 nya medlemmar.

Vi är nu, i mitten av februari, omkring 430
medlemmar med runt 450 anslutningar.
Nu arbetar vi med anslutningsavtal med
medlemmarna och med att följa upp projektering och kostnadsberäkning. Vi förbereder
upphandling av markarbetet för nätet. Cirka
tolv mil ledning ska grävas ned. Styrelsen
informerar sig om möjligheten till tjänster
i nätet och kostnaden för dessa.
Vi arbetar på att kunna erbjuda bredband på
200 Mbit/s, cirka 20 tv-kanaler och abonnemang på fast telefon för runt 350 kr/månad,
eller ett alternativ med samma snabba bredband men med färre eller inga tv-kanaler
för cirka 275 kr/månad. I båda alternativen
skall det gå att välja till tv-kanaler till extra
kostnad.
Du som vill ha ett snabbt bredband, tv och
telefon till låg kostnad, och ännu inte är
medlem – anmäl dig.
Hyssna Fiber genom Lars Arnell
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SLAGET VID SURTAN
Någon gång i början av 1940-talet hade,
i det annars så fredliga Hyssna, en viss antipati uppstått mellan två grupper ynglingar,
å ena sidan Broarna som var från Bonared
och å andra sidan Byarna som var från Melltorp och Klateberg.
Någon konkret orsak till osämjan är inte
känd men byträtor var ju inte helt ovanliga
förr i tiden. Stämningen hade undan för
undan trissats upp till den milda grad att det
till slut inte fanns annan utväg än att, som
så ofta i dylika sammanhang, komma till en
handgriplig uppgörelse.
Det var stabila pojkar som skulle mötas i en
avgörande kraftmätning. Alf på Kullen och
Rune Jacobsson var ett par av de drivande
i Broarnaslaget medan mjölnarns Alf och
Rolf i Klateberg hade tagit ansvar i motståndarlaget.

Teckning av ’’Lasse i Maa’’ Karlsson i Hajom

de stridande började kunna se en skymt av
varann, stod det klart.
Man hade inte gjort upp om på vilken sida
av ån man skulle mötas. Följaktligen stod två
uppretade och stridslystna grupper unga
män mitt emot varann, hötte med nävarna
och skrek okvädingsord, ej lämpliga att
återge i skrift, med upphetsade röster – men
på var sin sida om ån.
Händelsen påminner i vissa delar om innehållet i Olle Adolphsons visa: Balladen om
det stora slagsmålet på Tegelbacken vars
handling utspelade sig i Stockholm 1903.
Där lyder den femte versen som följer:

De kom överens om mötesplats
Även utsocknes var engagerade i förberedelserna till bataljen. Två bröder Börjesson
från Göteborg var vid tidpunkten sommarboende på Marieberg, och den äldre,
Olle, uttalade klart att han skulle delta på
bonaredsgrabbarnas sida.
Överenskommelse hade uppenbarligen
kunnat träffas om var och när drabbningen
skulle äga rum. Man skulle tåga uppströms
respektive nedströms Surtan till dess man
möttes. Huruvida någon form av vapen
skulle få användas är obekant men en och
annan knölpåk kunde man nog tänka sig.
Knogjärn och liknade var förmodligen inte
tilltänkta.

Dom stod vid Tegelbacken,
dom stod där man mot man
i månens bleka ljus,
men ingen vågade sig fram.
I fyra timmar hötte dom och skrek
från var sin gränd
och sen så vände dom på klacken
och gick hem.

Man tågade mot slagfältet
När den stora dagen var inne var det ett
antal allvarliga och sammanbitna unga män
som från var sitt håll tågade mot slagfältet.
Mötesplatsen var beräknad att infalla någonstans mellan gamla kyrkan och färgeriet
i Lockö.
När man närmade sig Backens gärden och

Efter den stora uppgörelsen vid Surtan lär
bysämjan åter lägrat sig över Hyssna socken.
Ingemar Person
Bidragande minnesgoda källor: Bengt Karlsson, Gunnar Karlsson, Gunnar Person
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ÅRSKRÖNIKA 2013
Årsmötet hölls den 20 mars och samlade
cirka 40 deltagare, vilka välkomnades av
Sven-Hilding Arnell som också valdes att
leda kvällens förhandlingar. De redovisade
verksamhets- och revisionsberättelserna
godkändes och årsmötet beviljade styrelsen
ansvarsfrihet. Sven-Hilding Arnell omvaldes
som ordförande. Vidare omvaldes Sven-Olof
Arnell, Lockö, Anna Faxgård, Bua Skogsslätt,
Arne Johnsson, Björkbacken Dukared, Eva
Johansson, Lockövägen 30 B.
Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Birgit
Ohlsson, Brobacken efter avgående Gun
Alexandersson. Kvarvarande styrelseledamöter till 2014 är Börje Ohlsson, Brobacken,
Eva Persson, Hökås och Lennart Gustavsson,
Pjätared. Birgit Ohlsson nyvaldes som kassör.
Till styrelsesuppleanter omvaldes Hasse
Persson.
Till ny styrelsesuppleant valdes Dag Karlsson, Fåraklipporna.
Till revisorer omvaldes Ulla Eriksson och
Helena Andersson.
Till valberedning nyvaldes Ingela Olofsson, Brandskog Eksvängen, Thore Karlsson,
Bonared Västergården 6 och Ulla-Britt Arnell,
Kriken.
Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad,
75 kronor per person och 200 kronor för
familj. I familjekort får barn t o m 18 år ingå.
Efter årsmötesförhandlingarna följde en
gemytlig kaffestund. Kvällen avslutades med
att Birgitta och Göran Karlander berättade
och visade bilder från en pilgrimsvandring
till Santiago de Compostela.
Öppet hus i Wallins ladugård rönte stor
uppmärksamhet. Omkring 130 intresserade
kom till Stellan Wallins ladugård och fick en
gedigen lektion i hur dagens svenska kossa
lever. Vi fick veta att hyssnakornas mjölkproduktion gott och väl räcker till hela Mark.
Vi fick också se hur robotmjölkning går till.
LRF, med Lars Arnell som sakkunnig, erbjöd
mängder av lärorik information.

Kossorna i Stellan Wallins ladugård fick mycket
uppmärksamhet.

Bildafton
På begäran visades Hugo Robertssons bilder
i repris. Det blev återigen en härlig bildafton
med minnen, historier och glada skratt.
I publiken finns många som kan dela med
sig av olika upplevelser. Många av de personer som förekommer på bilderna lever inte
i dag. Miljöer har förändrats m m. Värdefullt
med den dokumentation som framsynta
hyssnabor ägnar eller ägnat sig åt och som vi
andra får ta del av.
Valborgsmässofirandet
Runt 110 personer mötte upp till kaffe och
tårta i skolans matsal, barn, unga och äldre.
På den gamla stenbron över Surtan anslöt

Hyssna kyrkokör under ledning av Marie Hyllstam
bjöd på skönsång.
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många fler för att fira vårens ankomst.
Ordförande Sven-Hilding Arnell hälsade alla
välkomna. Vårtalet hölls av Sven Gunnar
Larsson som uppmärksammade oss på att vi
lever i ett land där vi får åtnjuta fyra årstider
och där ljuset kommer tillbaka med våren
vilket är något alldeles unikt, något som
präglar oss som bor i Skandinavien. Hyssna
kyrkokör bjöd på vackra vårsånger under
ledning av Marie Hyllstam. Lions delade ut
pris till Lena Gustafsson för hennes outtröttliga glädje och energi i barn-, ungdoms- och
vuxengymnastik hon aktivt medverkat till.
Kvällen avslutades med ett leve för våren
och vår svenska nationalsång.

Öppet hus i Lockö kvarn
Söndagen den 30 juni startade upp sommarsäsongen i kvarnen. Kaffe med våfflor
serverades till dragspelsmusik av Lisbeth
Gustavsson. En alldeles oväntat trevlig
söndageftermiddag där många kom och
förlustade sig och där forsens brus skapade
en trivsam bakgrund. Det var också den söndagen som den riktiga sommaren infann sig
efter en lång och seg vår och försommar.
Sockenvandringen
ägde i år rum i Friared. Till start vid Ekhaga
kom ett hundratal intresserade. Eftersom
Friared är gränstrakter mellan Hajom och
Hyssna rönte vandringen i år extra stort
intresse. Under vandringen fick vi levande
berättelser om gårdar och torp i trakten.
Vandringen avslutades vid Friareds prästgård med egen medhavd fika. Att det ligger
en gammal prästgård här och att en planeraden järnväg genom Hyssna skulle passera
Friared samt mycket annat, får vi läsa mera
om på sidan 6.

Gökafton arrangerades i år av Fotskäls hembygdsförening, vartill grannsocknarna var
inbjudna. Ett femtiotal personer kom. Det
blev en rundvandring från hembygdsgården
förbi ett gammalt soldattorp och vidare till
Fotskäls gamla mejeri. Här fick vi en utförlig
presentation av dess historia och verksamhet. Fotskäls mejeri är känt för sina ostar och
då framförallt sin goda hushållsost. En trevlig
avslutning med fika avnjuten på stenmurarna runt hembygdsgården rundade av
aftonen.

Friluftsgudstjänsten vid KorsåsAugustas
ryggåsstuga tilldrog sig i år den första söndagen i augusti. Anders Reinholdsson förrättade gudstjänsten och fångade upp vad en
hembygd kan vara eller betyda för oss som
i dag lever i ett samhälle där människan är
mera rörlig än förr. Seth Reino Ekström stod
för musiken med gitarr och andra instrument. En mycket vacker sommargudstjänst
som avslutades med kaffe i det gröna.

Tipspromenad i bokskogen
Söndagen den nittonde maj blev det vandring genom vår vackra bokskog, som numera ingår i naturreservatet Stomsås. Start
och mål vid Lockö kvarn. De som valde att
vandra i bokskogen kunde se att det skapats
luft och ljus i det nyutslagna boket och att
granen fått stryka på foten.

Hyssnadagen i september närmare bestämt lördagen den tjugoförsta. Hembygdsföreningen förhörde sig om hyssnabornas
kunskaper om sin hemsocken i på den promenad med olika stationer som dagen innehöll. För övrigt fanns hyssnaborna på plats
den dagen och deltog med stort intresse. Att
det finns så mycket verksamhet i vår bygd är
fantastiskt. Ändå var inte alla där.

Sveriges nationaldag firades med fanor
och gudstjänst i gamla kyrkan. I år deltog
Lions, Röda korset och hembygdsföreningen
med fanor. Ett hundratal personer kom till
kyrkan. Johan Dan, vår nye komminister,
förrättade gudstjänsten. På kyrkbacken
serverades kaffe före avfärd hemåt.
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Många tog chansen att sjunga allsång i Levins loge i Backa.

Allsång i Levins loge i Backa blev succé.
Efter många funderingar flyttades allsången
till logen för att rymma en större publik. Thore Olofsson, Jerry Rudenwall och Stanislaw
Goral var som vanligt i högform och den
som satte fart på allsången var ingen mindre
än Marie Arturén. Det blev en härlig afton.
Bildafton med gamla hyssnabilder tilldrog
sig en onsdag i mitten av oktober i Hyssna
bygdegård. Denna kväll visades en samling
svarvita bilder, tagna av äldre hyssnabor. En
bild som särskilt etsat sig fast är ett foto med
Hyssna nya kyrka och kyrkfolket på vandring
till eller från kyrkan. En svunnen tid men
också ett karaktärsfoto som fångat mycket
av Hyssnas själ. Bildvisningens senare del
innehöll färgbilder tagna av Arne Arnell,
många från miljön vid gamla kyrkan, då
det fortfarande fanns ett gammalt skolhus
alldeles intill.

Foto: Börje Ohlsson

Mycket väl bevarade bilder, tagna med en
kamera av hög kvalité och en tid vi minns
som aldrig kommer tillbaka.
Övrigt
Lockö kvarn har hållits öppen för allmänheten fem söndagar under sommaren. Ett antal
grupper har även blivit guidade i kvarnen
och muséet vid olika tillfällen. Museet har
varit stängt för renovering. Flera skolklasser
från Sätila och Hyssna har gått Hyssnaleden.
Många har även övernattat vid våra övernattningsplatser som är mycket uppskattade
Studiecirklar har arrangerats.
Gåvor
Handvirkad duk. Gåva från Evy Johansson,
Huskvarna. Duken är ett minne från mormor
Ida, som då hon levde, bodde på Hjeltorp.
Vi tackar för gåvan.
Anna Faxgård
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Foto: Arne Arnell
Karl Bengtsson kör självbindare på Stommen på 1950-talet. Självbindaren dras av tre hästar.

Foto: Börje Ohlsson
’’Charlsa i Lockö’’ med familj och dagsverkare tar en kaffepaus i arbetet med
potatisupptagningen. Bilden är från mitten på 1950-talet.
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Skörden bärgas på Björkelund cirka 1920.

Kusk med häst och vagn utanför Lockö förläggargård på 1920-talet.

Hyssnabor köper fisk av fiskhandlare Skog från Göteborg. Bilden är från
1930-talet.
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Axel Börjesson hjälpte hyssnaborna med juridiska
handlingar av olika slag på 1950- och 1960-talet.

Skomakaren Gustav Johansson, Stomsberg var
verksam i yrket till in på 1970-talet.

CeGe tillsammans med de
finska krigsbarnen Leo och
Pette. Pojkarna kom från
Rovaniemi.
CeGe bodde i en liten stuga
intill Fribergs.
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Foto: Ulf Arnell

Många aktiviteter engagerade besökarna

andra ville testa sina muskelkrafter.
(Mjölkflaskorna vägde cirka 50 kilo vardera)

Många ville testa sina kunskaper på poängpromenaden . . .

En del prövade lyckan hos fru Fortuna och . . .

andra tyckte att en korv med bröd passade bra.
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Gösta Gustavsson visade hur man använder en
svarv.

Att skjutsa en kvinna i skottkärra med förbundna ögon kräver sin man.
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Ett stort tack till alla de företag som genom sina ekonomiska bidrag
satt färg på denna skrift
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PROGRAM FÖR 2014

Onsdag 26 mars

Årsmöte

Onsdag 9 april

Bildafton i bygdegården

Onsdag 30 april

Valborgsmässofirande
vid Hyssna gamla kyrka

Torsdag 29 maj

Gökafton i Tostared

Fredag 6 juni
Måndag 30 juni
Söndag 13 juli
Söndagar v 26–v 31
Söndag 3 augusti
Söndag 17 augusti
Lördag 6 september
Onsdag 15 oktober

Sveriges Nationaldag
Sockenvandring
Våfflor och musik i Lockö kvarn
Muséet och Lockö kvarn
Öppet mellan klockan 14.00 och 16.00
Friluftsgudstjänst
vid KorsåsAugustas stuga
Allsång, Backa loge
Hyssnadagen
Bildafton i bygdegården

Samtliga aktiviteter kommer att
annonseras i Markbladet

