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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Rädda platsnamnen
Jag oroar mig för platsnamnen i våra bygder.
De riskerar att försvinna.
Med platsnamn menar jag
en speciell plats med ett
namn som lätt anger var
man skall träffas eller var
något ska ske.
Ett namn mitt i Hyssna som har fört ett tynande liv är Lyckehörnet, vägkorsningen mellan skolan och Hyssna center. Hur praktiskt
är det inte att kunna ange platsen till just
Lyckehörnet istället för en plats i förhållande till de andra platserna i omgivningen?
Andra platsnamn är namn på gårdarnas
åkrar, beteslyckor, platser i skogen eller
utmed en väg.
Namnen kan ha historisk bakgrund, ha fått

sitt namn av något som hänt eller från en
person med koppling till platsen.
Platsnamnen har ett stort kulturellt värde för
bygden.
En bygd som saknar platsnamn blir fattigare.
Jag hör av mina barn att de inte är helt säkra
när jag anger en plats med namn och då får
jag ge långa omskrivningar för platsen. Nya
jägare i jaktlaget har svårt att förklara var
något har skett under dagen. Eller var man
hittade svampen. Därför är det viktigt att vi
använder namnen. På så sätt överför vi dem
till våra barn, grannar och inte minst till de
som är nyinflyttade.
Skriv upp och dokumentera platsnamnen
i din omgivning.
Var rädd om platsnamnen.
Sven-Hilding Arnell

Medlemsavgiften sätts in på

bankgiro: 5756-1581
Har du bilder från förr?
Får vi låna dem för att göra kopior
till vårt bildarkiv?
Ring
Sven-Hilding Arnell
telefon 0320-390 22 mobil 0705-73 22 22
eller
Börje Ohlsson
telefon 0320-391 5 mobil 0703-23 30 82
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CARL AUGUST WESSBERG – SJUKVÅRDSKORPRAL
Sjukvårdskorpral Carl August Wessberg var
inskriven som indelt sjukvårdssoldat.
Han föddes den 16 februari 1856 i rotestugan vid Lilla Holsjön. Han var min farfar.
Stugan är den ryggåsstuga som står kvar vid
vägen som går mot Viken. Fadern hade kommit på obestånd efter att ha varit lantbrukare
i Bua. Efternamnet var då Carlsson.
Som soldat började han 1878 och godkändes i korpralskola 1883. Därefter genomgick
han en kurs för sjukvårdssoldater i Stockholm 1884. Eftersom han var sjukvårdare var
det väl i allmänhet på Borås lasarett som han
var vid de årliga regementsövningarna.
Spjälkade ben och drog ut tänder
Farfar blev väl anlitad ibland hemma med
sjukvård. Det gällde nog mest skador av
olika slag.
Han läkte en flickas brutna arm som vi vet.
Bertil Andersson, Ekeberg berättade själv att
han som barn brutit sitt ben. Farfar spjälkade
benet och det blev helt bra. Det var säkert
så, att det behövdes tillsyn av farfar under
läkningen.
En sak han ofta fick göra, var att dra ut värkande tänder. Givetvis utan bedövning. Det
verktyg han använde fick jag tyvärr aldrig se.
Enligt beskrivning liknade det en stor korkskruv, men istället för skruv var det i yttre
änden försett med en klo av något slag. Så
var det att lirka loss tanden så småningom.
Taxan för detta var 25 öre. Man blev bjuden
på kaffe också förstås. Om någon blivit
sjuk i till exempel tuberkulos, fick han smittrena i hemmet. Då användes formalin som
desinfektionsmedel.

Carl August Wessberg, indelt sjukvårdssoldat.
”Stryk med Guds finger, Blås med den Helige
Andes fjädrar, Stilla stå som Jordans vatten
stod när Jesus döptes.’’
Farfar hade väl varken gåvan eller tron så
den blev nog aldrig brukad av honom.
Farfar fick avsked 1913 med etthundra kronor per år i pension. Efter en tid ökades den
till tvåhundra kronor.
Sista tiden av sin levnad bodde han där
Anna Faxgård nu bor, Skogsslätt Slätthult.
Vid ett besök hos sin dotter Anna i Skene avled han 1932. Troligen drabbad av en stroke.
Bror Wessberg

Etthundra kronor i pension
Det var ofta förenat med övertro när det
gällde botande av sjukdomar. På Slätthult
bodde en man som påstods kunna stämma
blod, som det hette. En gång när gubbarna
satt och pokulerade, lyckades farfar få veta
vad man skulle läsa för ramsa då.
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HYSSNALEDEN
Vid förberedelsen för sockenvandringen
till Torkels gömma 1994 hade Arne Arnell
svårigheter att finna grottan och fick ta hjälp
för att hitta ingången.
Då fanns ingen markerad led. Under en
senare vandring tyckte någon att man borde
ordna en markerad stig. Så med hjälp av
ideella krafter från hembygdsföreningen
började man att röja en stig och att snitsla
en led från landsvägen in till grottan. Genom
vaket handlande från Arne med biträde av
Dag Karlsson lyckades man få hjälp av så
kallade alu-arbetare och nu röjdes områden
vid Lilla Hålsjön, vid Glafsereds bro och vissa
partier i bokskogen vid Stomsås.
Det var vana skogsarbetare med bland andra
bröderna Anders och Johannes Eriksson,
Hugo Persson från Ängamot och Lars Buge
som utförde arbetet. Arbetet utfördes under
några år med början 1993. Framförallt när
det var ont om sysselsättning i skogen.

Skyltat och klart.

Under senare år har Västkuststiftelsen utfört
omfattande röjning i bokskogen för att få
tillbaka en äkta bokskog. Man har rustat
leden med parkeringsplats vid Ängslyckan
och med omfattande grusning, återställt
körskador efter skogsavverkningen. Man har
även satt upp skyddsstaket vid bergsstupen
vid utsikten uppe på Torberg ovanför Kriken.
Vem använder leden?
Det vet vi väl inte riktigt, det finns ingen
bemannad startplats och det är bara en
mindre del av vandrarna på leden som vi
får spontana kontakter med. Från skolorna i
Mark är det framförallt Sätilaskolan som med
flera klasser varje år vandrar stigen, kombinerat med övernattning i tält i Hökås eller
vid stranden i Liagärde.
Jag har träffat på åtskilliga vandrare som
återkommer för årliga dagsrundor för hela
eller delar av leden. Leden finns sen några år
även med på Internet med bland annat flera
inslag på Youtube. Skötsel av leden, kontroll
av markeringar och rastplatser med robusta
vikingabord och viss grästrimning sköts till
största delen av Lars Buge och Bengt på Heden Johansson samt av ett antal stigvärdar
som kontrollerar var sin del av leden med
markeringar, rensning av ris, grästrimning
på rastplatser med mera. Det har satts upp
naturvårdsskyltar utmed leden som informerar om naturen på aktuella avsnitt.
Sedan ett par år har vi fått hjälp sommartid
av Marks kommun med arbetet på rastplat-

Rastplatsen i Hökås kom 1994
P O Jonsson, turistchef i Marks kommun, föreslog 1997 att man skulle binda samman de
olika stigarna till en längre vandringsled och
att man skulle röja uppe på Liagärdes berg
för att få fram utsikten över St Hålsjön.
Man arbetade vidare och 1994 iordningställdes rastplatsen uppe i Hökås. Det är
åtskilliga timmar och dagsverken som hembygdsföreningens medlemmar och andra
hyssnabor tillbringat ute på leden. Vi får vara
tacksamma för att Lars Buge fick kommunalt
bidrag för att kunna arbeta halvtid med
leden. Detta arbete utförde Lars från år 2000
till och med 2005 då han blev pensionär på
heltid. För tiden efter 2005 har Lars arbetat ideellt och bara tagit emot ersättning
för kostnader och utlägg för material och
märkning med mera. Även Bengt på Heden
Johansson har gjort en stor oavlönad insats.
Lars påpekar att det har varit viktigt att ha
ett gott samråd med markägare utmed stigen och att kontakterna med boende utmed
leden har präglats av hänsyn och förtroende.
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HYSSNALEDEN
serna i Hökås och Liagärde med nya torrdass,
grästrimning, påfyllning av ved, tömning av
torrdassen och dylikt. Detta arbete gjorde
Lars själv tidigare. Nytt för i år är Hyssnaloppet som arrangeras av Fredrik Frövén och
Henrik Egerbo.
Tävlingen bedöms som mycket krävande
med 38 kilometer på kuperade skogsstigar
med stenar och rötter som lurar med stukningar och andra värre skador. Dessbättre
blev det i år bara lite skoskav. Att Hyssna
är kuperat vet vi hyssnabor men att det är
cirka 1 100 höjdmeter som man skall klara
av innan man kommer runt är säkert en
överraskning för de flesta. Tävling startade
vid stenvalvsbron intill gamla kyrkan och sen
sprang de 35 deltagarna hela rundan med
målgång vid Lyckehörnet där Hyssnadagen
pågick med mängder av hyssnavänner.
Segrartiden som i år var tre timmar och fem
minuter låter smått fantastiskt. Titeln King of
the Hills 2014 togs hem av Peter Lindeberg
från Borås. Bara två minuter efter var Albin
Andersson från Lockö.
Fredrik och Henrik planerar för ett Hyssnalopp även nästa år och då med betydligt
fler deltagare.
Det spekuleras ibland om hur många vandrare vi har på leden under ett år. Tyvärr finns
det inget säkert svar eftersom vi inte har något räkneverk utmed leden men en försiktig
gissning är att det är minst femhundra och

Foto: Paulina Bohlin
Glafsereds gamla stenbro. Ett vackert stopp längs
Hyssnaleden.

möjligen över tusen vandrare som årligen
trafikerar Hyssnaleden, helt eller delvis. Ofta
får jag till min förtjusning höra att Hyssnaleden är den bäst skötta leden i Väst-sverige.
Nog var det väl ett fint och bra initiativ från
Arne Arnell och Dag Karlsson att påbörja
leden och ett stort tack till Lars Buge och
Bengt på Heden Johansson och alla andra
och framförallt våra stigvärdar för det arbete
de årligen lägger ner på vandringsleden. Vi
är också mycket tacksamma att markägarna
utmed leden är välvilligt inställda.
Sven-Hilding Arnell
Länkar till Hyssnaleden:
www.hyssna.se
www.hyssnaloppet.se
http://callerobertsson.blogspot.se/2008/04/hyssnaleden.html

DIKT
Hyssna vår Hembygd
Vi vill vara en bygd
där mångfalden finns
där det som utspelats haver
är sådant vi minns
Vi vill att traditioner
ska få finnas kvar
av det som varit i gamla dar
Här ska vi kunna odla intressen
av många olika slag

så varje dag blir en bra dag
Ge bygden en framtidstro
här vill vi leva, arbeta och bo
Ung eller gammal i Hyssna
gå ut, se och lyssna
i vår hembygds vackra natur
Visst är den vacker! Eller hur?
Anna Faxgård

6

CHRISTERS ORKESTER 1965–1979

På bilden ser vi: Svante Åkesson, Calle Andrén, Anders Davidsson, Christer Olsson och Dan Jageby.
Foto: Måns Braun

Anders Davidson berättar framgångssagan
om hur Christers orkester kom till och hur
bandet utvecklades till ett ledande dansband under sin fjorton år långa, innehållsrika
karriär.
Anders träffade då och då sin kusin Christer
Olsson, på släktkalas. Deras gemensamma
intresse var musik. Tidigt på våren 1965
fick de en genial idé: Kan inte vi börja spela
ihop? Dessförinnan hade Christer och Svante
Åkesson så smått börjat spela tillsammans.
Kompisarna Calle Andrén och Svante Åkesson tillfrågades om att vara med. Anders och
Calle var hyssnabor, Christer och Svante kom
från Sätila.
Sagt och gjort. Kristi himmelsfärdsdag 1965
träffades de fyra ungdomarna, som då var i
femton–sextonårsåldern, i Hyssna skola för
att testa om man kunde bilda ett band.
Det kunde man. Det blev snart en vana, för
att inte säga ett begär, att träffas och tillsam-

mans öva in de senaste hitlåtarna. Alla fyra
killarna skulle ingå i orkestern fram till dess
upplösning 1979.
Orkestern fick följande sättning:
Christer, gitarr och sång, Calle, gitarr och
sång, Anders, trummor och sång, Svante,
bas.
Fyra blev fem
Ett av de första uppdrag orkestern fick var i
samband med ett LRF-möte i Hyssna bygdegård. Något senare bar det iväg till Rotundan
i Hindås, där man fungerade som pausband
till en mera etablerad orkester. Strax därefter
fick man en egen spelning på Fagerfjäll ute
på Tjörn. Och sedan rullade det på.
Ganska snart utökades gruppen till fem. Dan
Jageby kom in som sångare och organist.
På den tiden var det Hammondorgel som
gällde.
Till en början var det Christers far, Knut Ols-
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CHRISTERS ORKESTER 1965–1979
son som stod för transporterna med sin Opel
Caravan.
– Ett missöde jag kommer ihåg inträffade då
vi var på väg till en spelning i Lidköping.
I Rydboholm stannade en taxi så tvärt framför orkesterbilen att en olycka var oundviklig. Bilen, en Chevrolet, var inte längre körbar
men vi lyckades att få låna ett fordon på
platsen, lastade om instrumenten och kom
fram för att spela andra halvan av kvällen.
Göteborgsbanden inspirerade
1966 skaffade man ett mera ändamålsenligt
fordon – en Volkswagenbuss. Ungefär samtidigt tillkom den första scenkostymen.
Den utökade arsenalen av instrument och
högtalarutrustning krävde allt större bussar.
Musikstilen var inte självklar från början
men gruppen inspirerades snart av några
göteborgsband blivit mycket populära på
dansbanorna i Västsverige. Det var exempelvis Flamingokvintetten, Streaplers och
hyssnabandet Thor-Erics. Störst var dock Flamingokvintetten, som Christer hade lyssnat
till. Det var unga grabbar som spelade tuff
dansbandsmusik; hitlåtar från Tio-i-top och
Kvällstoppslistan. Den nya dansbandsstilen
skulle givetvis bli Christers melodi.
Inget att sticka under stol med; Flaminokvintetten blev förebilden. Inte så att man härmade dem. Nej, man höll sig hela tiden till
sin egen spelstil – typiska lugna Christerlåtar
och med bra bugglåtar.
Christers fann sig snabbt tillrätta med den
nya stilen, som så småningom blev ett begrepp i hela Sverige. Redan efter tre år var de
ett etablerat band på de stora dansbanorna
och var snart ett av de stora västkustbanden.
Dansbanornas storhetstid var under 1970-talet. Flera stora dansbanor på Västkusten
kunde under samma helgkväll ha från tusen
upp till tretusen dansande.
Vid några tillfällen spelade man non-stop
med något av de andra stora västkustbanden, vilket var ganska mycket överkurs,
eftersom man kunde konkurrera på ganska

Foto: Börje Ohlsson
Repetition i Hyssnaskolans skyddsrum.

nära håll och banden var för sig kunde dra
fulla hus. Dessa non-stopkvällar gav mycket
grädde på moset.
Christers tillhörde föregångarna för dansbanden när det gäller musikanläggning och
sound. Man kan säga att Flamingokvintetten
och Christers under 1970-talet drog i gång
en form av prylhysteri. Christers var ett av
de första banden att rigga upp en stor PAanläggning och att hänga ut högtalarlådor
runt omkring i danslokalen. Det fanns inga
gränser för alla dessa lådor, ljudeffekter och
mystiska attiraljer på scenen med blinkande
lampor och pulserande mätare. Allt för att
höja imponanskvoten till max. Christersoundet fick många – både musiker och
dansande – att lyssna till bandet med stor
beundran. Detta sound skall inte förknippas
med dagens samplade ljud. Det var äkta livesound förstärkt i en skräddarsydd PA-anläggning, som gav ett mycket behagligt ljud.
Nattamat vid Oves korvkiosk
Christers var, vad man numera kallar ett
coverband. Repertoaren bestod av låtar från
de olika topplistorna och hade en betydligt
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CHRISTERS ORKESTER 1965–1979
tuffare stil än den dansbandsstil som sedermera skapades under 1980-talet.
Många nätter, efter spelningar, satt man i någons buss och tjôta skit vid Oves korvkiosk i
Partille. Kiosken var i många år en träffpunkt
för västkustbanden. Där kunde man få lite
nattamat – en slang eller en våffla.
Det ständiga nattarbetet krävde en hel del
fysisk aktivitet dagtid.
– Att spela fotboll var ett vanligt sätt för oss
att hålla formen. Vi mötte Flamingokvintetten och Thor-Erics vid flera tillfällen. Hur
drabbningarna slutade har vi glömt – eller
förträngt. Vi spelade också fotboll i den
korpserie som fanns i Hyssna, en fantastiskt
bra och rolig serie.
1975 utökades manskapet till sex medlemmar då Jerry Rudevall kom in som sångare.
Man ville bredda repertoaren och med Jerrys
röst lyckades man mycket bra. Med exempelvis låten Love Hurts drog gruppen till sig
många beundrare.
Hösten 1976 slutade Dan Jageby och ersattes av Göran Persson, även han bördig från
Hyssna, han kom från gruppen Bhonus.
Dessutom utgavs ett antal singelplattor.
Jerry Rudevalls Som en liten sagofé låg tio
veckor på Svensktoppen 1977, med en tredjeplacering som bäst. Vem får din sång låg på
Svensktoppen 1979 och toppade listan
i april månad.

Under Christers nära femtonåriga existens,
varav elva år som heltidsmusiker, hann gruppen besöka de flesta dansbanorna i Sverige.
I slutet av 1970-talet var Christers kanske det
hetaste dansbandet i landet. Detta årtionde
var en blomstrande tid för dansbanden och
det fanns gott om dansbanor i hela landet.
Det var de stora barnkullarna från efterkrigsåren – fyrtio- och femtiotalisterna – som
utgjorde danspublik så det var mycket folk
ute på dansbanorna.
Den 27 juli 1979 var det stor avslutning i Varbergsparken. En fullproppad parkhall med
fans från hela Sverige jublade och grät när
Christers sista låt tonade ut i den ljumma
sommarnatten.
Ingemar Person
Christers producerade totalt sju LP-skivor:
– Christers första LP
– Knut
– Christers tredje LP
– Som en sommarvind
– Christers femte LP
– Christers 6
– Christers sista LP

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
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SAAD OCH ALEXANDER PÅ MACKEN

Foto: Sven-Hilding Arnell
Saadeddine Harb, nye ägaren till macken i Hyssna tillsammas med sonen Alexander.

Sedan våren 2012 har vi nya ägare på
macken i Hyssna. Med ett glatt och vänligt
leende fixar de allt på sekunden.
– Jo, det är han på macken, heter det man
och man emellan.
Men vem är han? undrade man.
Det får vi ta reda på, tänkte jag, och bad
om en pratstund med Saadeddine Harb,
mackens ägare.
Flydde oron i Libanon
Han berättar om ett långt mer spännande
och mångskiftande liv än jag anat. Saad, som
han kallas, är född i centrala Beirut – huvudstad i Libanon där han växte upp med fyra
syskon. Där äger och driver hans familj en
grossistfirma med elmaterial och där startade hans intresse för elektronik, något som
senare kröntes med en civilingenjörsexamen
inom elektronik vid tekniska högskolan i Beirut. Vid 27 års ålder, med hustrun Inaam och
nyfödd son, ville Saad skapa en bättre och
tryggare framtid för familjen. I Libanon var
det oroligt med skiftande politiska, beväpnade och våldsamma grupper.

1988 flyttade/flydde Saad till Cypern och
kom senare till Ystad i Sverige via Polen. Han
fick uppehållstillstånd i november 1989.
Flyttade till Beirut igen
Det var mer en slump att det blev Sverige.
Han visste inget om vårt land, hade bara
hört vänner tala väl om Sverige. När han fick
arbete i Kungälv som montör för hjälpmedelsutrustning åt handikappade fick han
nytta av sin utbildning inom elektronik.
Språkstudierna i svenska gick till så att Saad
pratade engelska med sin chef som svarade
på svenska.
Senare fick han arbete inom ett företag som
tillverkade elektronik till telefoner, larmutrustningar och klimatsystem för bussar.
När Libanon hade fått ny regim 1994 och
det hade lugnat ner sig i hemlandet, flyttade
familjen hem till Beirut och bodde där under
en tid.
År 2000 flyttade familjen åter till Sverige och
Saad arbetade under några år åt ett företag
med verksamhet i Göteborg och Malmö. Han
servade elektroniken i spelautomater och
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SAAD OCH ALEXANDER PÅ MACKEN
ta över servicebutiken vid macken i Hyssna,
slog Saad till och köpte rörelsen. Familjen
köpte en villa på Locköområdet och har
därmed blivit hyssnabor.

enarmade banditer. När tillstånden för dessa
drogs in kändes det osäkert att arbeta inom
en illegal bransch.
Ett hektiskt liv
Nu var det dags för en karriär som egen
företagare. Saad öppnade en stor godis- och
tobaksaffär i centrala Uddevalla.
Men snart hägrade nya mål. Affären i Uddevalla såldes och han övertog Tempobutiken
i Rävlanda som han drev i tre år.
År 2010 öppnade han ett kafé på Vasagatan
i Göteborg. Parallellt med kaféet drev han,
tillsammans med en kompanjon, en el- och
kylmontagefirma med anställd personal. Det
var ett hektiskt liv. Familjen bodde i Angered,
som är en invandrartät stadsdel.

Långa arbetsdagar
Det har inte varit några fritidsproblem så här
långt, servicebutiken hålls öppen från klockan 05.30 till 21.00 på vardagarna och från
klockan 09.00 till 20.00 på lör- och söndagar.
Tidvis har det funnits anställd personal men
i dag är det bara sonen Alexander och Saad
själv som betjänar butiken.
Saad berättar att han egenhändigt renoverat
villan och byggt ett nytt garage på tomten.
Det är entreprenörer som Saad vi behöver
i Hyssna. Macken fungerar mycket bra.
Det är bara att hoppas att familjen Harb slår
sig till ro i Hyssna. Familjen består numera av
fyra barn som alla bor och studerar i Sverige.
Sven-Hilding Arnell

Familjen har blivit hyssnabor
Familjen Harb önskade en lugnare tillvaro
och i maj 2012, när möjligheten dök upp att

BYALAGET
Årets nyhet, Hyssnaloppet blev succé. Alla
38 deltagare var mycket nöjda med arrangemanget.
Hyssnadagen 2015 planeras till den 5 september, även i år med Hyssnaloppet.
Under 2015 arbetar byalaget vidare för en
förbättring av trafiksituationen vid Hyssna
Handel med bland annat övergångsställe
och större pendelparkering. Önskemål om
gång- och cykelväg där finns också kvar.
Förhoppningen är att det blir byggstart för
hyreshusen som planerats och att ingen
överklagan sker som leder till ytterligare
fördröjning.

2014 har byalaget fortsatt sitt arbete med
olika projekt som är positiva och utvecklande för vår bygd. Vi har även sett resultat
av vårt arbete.
Idrottshallen är på plats och arbete pågår för
att färdigställa den.
Gång- och cykelvägen i centrum är färdig.
Avloppsledningen till Hyssna är klar, fortsättningen mot Sätila väntar vi på.
Hyssna fiberförening har nu cirka 500 anslutna fastigheter. Upphandling för kabelarbetet är klart och grävning beräknas starta i
början av 2015.
Hyssna byalag medverkade med olika aktiviteter på Sommarfredagen vid Kvarnen den
11 juli. Mycket välbesökt och trevligt.
Hyssnadagen år 2014 var också välbesökt
och lyckad. Vi tackar alla sponsorer, funktionärer och deltagare.

Hyssna Byalag
Åke Andersson
ordförande
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FRÅN KASSA TILL BANK

Ingrid Johansson och Arne Carlsson betjänar bankkunder.

Under 1930-talet var det oftast stora svårigheter för mindre lantbruk att få krediter för
driften. Dessutom hade föreningsrörelsen
börjat spridas inom mjölk- och slakterinäringen. Då uppstod önskemål om en kooperativ bank och Sveriges första jordbrukskassa
i Västerhaninge startades 1915.
Likvida medel för utlåning erhöll man genom inlåning från kassornas medlemmar.
Den kooperativa bankrörelsen spreds över
landet och 12 december 1934 hölls ett
möte i Hyssnas gamla kommunalhus, där
man beslutade att bilda Hyssna Jordbukskassa. Styrelsen bestod av Verner Stenberg,
ordförande, Alex Persson, vice ordförande,
Agnar Johansson, kamrer och Gustav Andrén. Suppleanter Herman Johansson och
Sten Arnell. Revisorer blev Torsten Karlsson
och Julius Markler. Banklokalen var inhyst i
övervåningen på gamla ’’centralen’’ (se bild
på sidan 34). Agnar och hustrun Alma bodde

i bottenvåningen. Alma tjänstgjorde bland
annat som traktens barnmorska. Banken var,
vad jag vet, öppen när kunden hade ärende
och några fasta öppettider var det inte tal
om. Kunderna bjöds oftast på kaffe med
dopp i samband med sina ärenden.
Man fick kunder också från Sätila och det
beslöts då att området skulle omfatta även
Sätila kommun.
Efter tio års verksamhet beslöts att kassan
skulle ha öppet på onsdagar mellan nio och
elva på förmiddagen. Beslutet innebar krav
på att man hade anknytning till jord- och
skogsbruket för att få nyttja kassans tjänster
efter klockan elva på förmiddagen. Snart behövde man en kassörska och Ingrid Stenberg
anställdes 1946. Hon blev en riktig trotjänare
och var kvar i 46 år. Den första inlåningsmiljonen uppnåddes 1950. Sedan gick det till
1962 innan två miljoner uppnåddes. Efter 25
år bestod styrelsen av Sten Arnell, ordföran-
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de, Erik A Andersson, vice ordförande, Agnar
Johansson, Ingrid Johansson och Ragnar
Johansson.
Banken behövde en riktig lokal och 1963
flyttade man till gamla mejeriet, nuvarande
Conmore. Man övertog lokalen efter Hyssna
cykel och sport. I byggnaden fanns även
Ester Perssons mode- och kortvaruaffär, Alfhild Frigårds damfrisering och senare även
en lokal för Posten och postmästaren Sture
Alenius med assistans av hustrun Vivi. Vid
invigningen av lokalen fick banken ett rekordartat antal insättningar, samtidigt ökade
öppettiderna till tre dagar i veckan.

Föreningsbanken med personal 1990. Arne Carlsson,
Gertrud Inghammar, Ingrid Johansson, Ing-Marie
Askerdal. Christina Minfors, som anställdes 1989 var
inte närvarande när fotot togs.

Ny kontorschef
När Ingrid Johansson sade upp sig i samband med väntat barn sade även Agnar
Johansson upp sig. Den nye ordföranden
Björn Arnell frågade Arne Carlsson i Bua
om han kunde tänka sig att extraknäcka på
kassan fyra timmar i veckan. 1966 blev Arne
Carlsson föreslagen som ny kontorschef och
godkändes efter intervju på regionkontoret
i Falköping. Arne och Björn samarbetade
under många år. Björn Arnell som ordförande i banken och senare även i styrelsen för
regionbanken i Falköping.
1969 trädde en ny banklag i kraft vilket gav
jordbrukskassan rätt att utöva full bankservice och kassan blev därmed öppen för
alla kunder. Det beslöts att ha öppet varje
dag på gängse banktider. Snart nog kunde
man glädja sig åt att inlåningen fördubblats
och utlåningen fyrdubblats under senaste
tioårsperioden. Möjligen bidrog det att banken varje år hade 3–spardagar när bankens
kunder var välkomna in i banken för att
sätta in en slant och i samband med detta
bjöd man på kaffe med hembakat. Man fick
även presenter som sparbössa, korvar och
almanacka.
1971 När Hejco byggde nytt vid Stomshöjd,
namnet Hyssna Center hade inte börjat att
användas ännu, så byggdes en servicebyggnad som skulle inrymma bibliotek, bank- och

postlokal samt restaurang. I samverkan med
Västra Sveriges Jordsbrukskassa i Falköping
fick man ta över lokaliteten för bank.
Kassan blir bank
Efter många diskussioner byter man 1974
namn till Föreningsbanken för att markera
att man söker sig ett bredare kundunderlag. Detta innebar att verksamheten ökade
och att man behövde mer personal. 1978
lyckades man få över Ing-Marie Askerdal från
Posten.
Jag skall inte presentera samtliga balansräkningar men har sett att man 1991 har en
utlåning på över sextio miljoner kronor och
en vinst på två miljoner. En enorm ökning av
verksamheten som under fyrtio år ökat volymen trettiofaldigt. Ett bevis på behovet av
en bank med lokal förankring och hängiven
personal.
1983 rånades banken
’’Larma inte polisen, då slaktar vi er’’ ,
skrek rånarna, stående uppe på bankdisken,
samtidigt som en av dem riktade ett hagelgevär mot Arne och Ing-Marie. Den andre
rånaren hotade med pistol. Ing-Marie som
redan tryckt på larmknappen var livrädd att
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rånarna skulle höra ljudet från filmkameran. Bytet blev cirka 40 000 kronor och ett
större belopp i osignerade resecheckar som
därmed var obrukbara. Taxi-Sven Johansson blev vittne till rånet från sin taxibil och
tog upp förföljandet tills rånarna började
beskjuta honom.

Arne Carlsson slutade efter 27 års tjänst
inom banken och efterträddes av Jan-Gunnar Eriksson 1992.
1999 beslutar Föreningsbanken och Sparbanken att gå samman.
Under en tid behöll man verksamheten
i Hyssna med ett litet servicekontor utan
kontanter i gaveln på nya mejeriet där IngMarie Askerdal tog emot. Alltmer överfördes
till Föreningssparbanken i Sätila. Servicekontoret i Hyssna drogs in under 2002 och
därmed var bankverksamheten i Hyssna slut
efter 68 år.
Sven-Hilding Arnell

Miljonvinst på lönesparandet till Hyssna
När Arne kom hem till den äldre mannen
som vunnit miljonvinsten tänkte han att
det var bäst att berätta nyheten med viss
försiktighet. Svaret från vinnaren blev lugnt
och baslanserat att:
’’Det betyder ingen skillnad för mig.’’

TANKAR VID LIAGÄRDESBERGET
Under mina promenader utmed Hyssnaleden går min tanke då och då tillbaks till den
folktro, som Hugo Johansson skildrar i sin
bok Hyssna en socken i Mark.
Vid Liagärdebergets ättestupa tänker jag
med en rysning på berättelsen om vad som
enligt folktron skulle hända med den som till
äventyrs vågade sig på att mäta vattendjupet nedanför stupet.
”Under det branta klippkravlet är sjön
mycket djup, men att mäta djupet är enligt
sägnen farligt. Är någon djärv nog att göra
detta, så kommer en röst ur djupet: Måler
(mäter) du mina väggar, så ska jag måla dina
läggar (benen).”
Från utsikten vid Liagärde ser man ön Hutja
som lär vara gränsen mellan socknarna
Kinna, Seglora och Hyssna. För några år
sedan stod det ett träd på ön, men numera
är det bara några stenar som är synliga ovan
vattenytan.
Hugo Johansson berättar att det enligt
folktron fanns en sjöorm just vid ön i Stora
Hålsjön.
En man, född 1848, berättar om detta:
– Jag var ute på Storasjö en söndagsmorgon

Utsikt från Liagärdesberget.

och skulle se till mina revar. Vid ön i Storasjö
är en sten, som kör ut i sjön ett par meter vid
lågt vattenstånd. Jag hade tagit in en grann
kubb, som låg och flöt i sjön, och bundit den
efter ekan, för att ha den hem till ved. Då fick
jag se på den där stenen en orm så väldigt
lång. Den tröt inte. Han rann över sten och
jag såg varken början ellet slutet p´ån först.
Han var fyra, fem alnar lång och så tjock som
min mössekulle. Men jag fick brått att lösa
kubben. Jag gjorde la synd, som hade tatt
den en söndagsmorgon. Det var sjöormen.
Eva Persson
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ALBERT WALLIN – ETT LIVSÖDE

Carl-Gustav ’’Cege’’ bryner lien och Albert Wallin med sin lie i full verksamhet. Bilden tagen cirka 1922.

I Hyssna församlingshem finns en skeppsmodell signerad Albert Wallin. Skeppet
påminner om havet och hamnen i den del
av Göteborg där Albert såg dagens ljus. Året
var 1905. Som för de flesta i Masthugget var
livet fattigt och det var en ständig kamp för
det dagliga brödet. Pappan försvann tidigt
ur bilden. Vid fyra års ålder dog mamman
och den lille grabben stod ensam i världen.
Farmor, bosatt på torpet Klinten, tillhörande
Bosgården i Sätila, tog hand om pojken. Den
lille grabben fick en del av sina tidigaste
minnen från den här tiden. Livets villkor
var hårda. Efter bara en kort tid blev farmor
ensam och klarade inte av försörjningen.
Albert placerades hos en familj på ett ställe,
som inte låg så långt därifrån.
Dagarna bestod av hårt arbete, skolgång
och en känsla av att inte duga något till.
Albert kände sig ofta orättvist behandlad.
I familjen fanns en jämnårig pojke som fick

det som Albert bara kunde drömma om.
Minnen av att ha sprungit till skolan i trasiga
skor bakom sonen i huset som cyklade på fin
cykel och den illasittande kostymen vid konfirmationen då sonen i huset ståtade med ny
sådan samt andra orättvisor förföljde Albert
genom hela livet.
Det behövdes folk i Lockö
En dag hände något som förändrade tillvaron. Albert var nu sjutton år gammal. Vid
kvarnen på Bosgården träffade han Jonas
Arnell från Lockö. Jonas förvaltade vid denna
tid Bosgården och kanske förstod han den
unge pojkens belägenhet.
Albert tillfrågades om han ville följa med till
Hyssna där det behövdes folk i Lockö.
– Du kan gå, det blir ändå inget av dej, sa
bonden på stället när Albert berättade.
Dagen för avfärd fanns inte några strumpor att sätta på fötterna men en av husets
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och Albert fick så småningom tjänstgöra
som kusk vid olika körningar. Många sådana
fanns eftersom Lockö var en förläggargård
där garn och annat textilmaterial skulle
hämtas vid Rävlanda station och levereras ut
till hemsömnad på ställena runt om i Hyssna.
Albert blev också god vän med flera av pojkarna på gården med vilka han var jämnårig.
Livet var nog ganska bra.
Albert gjorde sin militärtjänstgöring som de
flesta och var som de flesta andra intresserad
av det motsatta könet.
– Ja, jag spanade nog in henne på väg till
kyrkan. En gång låg jag i diket och sköt en
träplugg i hjulet på cykeln när hon skulle
passera.
– Ja, jag var nog blyger. Det var Martins däka
från Bonared.
Så blev det då de två. Albert och Sigrid.
– Första åren och fram till nån gång strax
före jag började skolan, bodde vi på Klinten,
berättar Mats som är äldst.
Albert Wallin.
– Morsans bröder hade inget jordbruksdöttrar gav honom sina. Traskande på väg till intresse så nu blev det Albert och Sigrid som
tog över i Bonared. Byggde nytt hus och
Hyssna upptäckte Albert hur otroligt smutsig han var med intorkad skit på byxorna. Vid flyttade in. Sigge var nog två år.
Under krigsåren låg Albert utkallad i beredDukared stannade han, tog sin fällekniv och
skap och Sigrid skötte gården. Jonas Arnell
skar så gott han kunde bort tallarna.
i Lockö hade dock inte glömt kontakten.
Väl framme i Lockö installerades Albert i
– Han kom och mockade i
drängastugan där gårdens
lagårn för att hjälpa morsan då
anställda sov.
var borta, berättar Sigge
– Tänk, första natten med lakan
’’Ha i betalt? farsan
och Mats.
och dom var rena. Så minns
– Men han gick då Augusta JoSka jag få
Mats och Sigge pappans upphan kom senare för jobba hos
levelse.
betalt?’’
oss. Det var nåt med politiken.
På gården fanns många
Det var ju krig.
göromål, bland annat att vara
Vi pratar fram och tillbaka om hur det var.
kopojke. Efter bara två veckor blev Albert in– Farsan var nog egentligen ingen bonde. Ett
kallad till fru Arnell som frågade hur mycket
år fick han för sig att höet skulle in efter att
han ville ha i betalt.
bara ha hängt några dar på hässjorna. Det
– Ha i betalt? Ska jag få betalt. Det var något
var då rakt inte torrt. In ska det, sa farsan.
som den unge grabben aldrig tidigare hört.
Det blev ett himla liv. Morsan protesterade
Albert blev kvar ett antal år i Lockö och
och vi också.
fru Arnell blev kanske lite som en mor för
– Han kanske skulle gått till sjöss. Han kanhonom. Det fanns många arbetsuppgifter
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ske skulle blivit snickare. Det snickrades fina
bilar och annat till oss.
Mats och Sigge drar sig till minnes ett och
annat.
Hur var han då Albert med alla sina minnen?
– Han var nog rätt bitter ibland, hade svårt
att tro eller lita på människor. Sviken som
han kände sig i sin tidigaste barndom.
– Ett jädra humör. Vi brakade ihop.
– Morsan var tvärtom.
– Kanske är det bättre ibland att fly än illa
fäkta, säger Sigge.

Snickeri höll Albert på med senare i livet
också, ett stort intresse. Mats har ärvt handlaget och har jobbat som snickare under sitt
arbetsliv.
Gården togs över av Sigge och nu är det
Sigges son, Stellan som är jordbrukaren i
familjen.
Albert och Sigrid fick fyra barn, Mats, Sigge,
Helge och Britten.
År 1984 dog Albert. Han omkom när han
cyklade över 156:an ner till Mats, som bor på
andra sidan vägen.
Anna Faxgård

BUSSLINJE TILL VIARED
Visst var det bättre förr?
Längs vägen mellan Hyssna nya kyrka och
Seglora finns inga busshållplatser. En och
annan turistbuss förirrar sig ibland till den
kurviga vägen, men att till exempel ta sig till
Borås med buss längs den sträckan är i dag
näst intill omöjligt.
Det var annorlunda under åren 1921–1955
då vägen trafikerades av lokalbuss, som
utgick från gamla mejeriet i Hyssna, tidigt
på morgonen och gick till Borås. Busslinjen
kördes av Karl Johansson & Co. Bussen gick
från Borås till Hyssna via Viared och Seglora.
På lördagar gjordes också en avstickare till
Bollebygd. Tre gånger i veckan gick bussen
även till Rydal.
Den första ”bussen”
Bussföretaget hade som mest fyra bussar. Ur
dess historia kan nämnas att det från början
ägdes av Alvin Johansson, Bagarn kallad.
Han var utbildad till bagare, men köpte på
1920-talet en lastbil. Han försåg så småningom flaket med en överbyggnad, som
han monterade på flaket på söndagar, för
att kunna forsla finklädda församlingsbor
till kyrkan. På flaket placerade han ut lösa
träbänkar där folk kunde sitta.
Bagarn var inte så noga med taxorna, varför
det kunde låta: – Å sjoen, ge me femtan öre.

Bagarn startade 1921 en bussförbindelse
från Borås–Seglora–Hyssna. Bland chaufförerna fanns Gustav Johansson. Han köpte
så småningom företaget tillsammans med
brodern Karl och svågern Rolf Kopp, sedan
det en kortare tid ägts av en göteborgare.
Rolf Kopp hade då arbetat som chaufför åt
Bagarn en tid.
Paketpojken
En 13-årig grabb, vid namn Torsten Persson,
från Näs i Seglora, var tillsammans med sin
mor på väg hem från Borås en söndagskväll
i december 1940. När de kom fram till gamla
fjärrbusstationen var de lite tidigt ute. Bussen var ännu inte framkörd, men chauffören,
som var just Gustav Johansson, lät dem stiga
ombord och värma sig.
Johansson berättade att man hade problem
med allt paketgods som skickades med bussarna eftersom lastbilarna inte kunde köra
på grund av krigstidsrestriktionerna.
I samtalet kom man fram till att Torsten kanske kunde tänka sig att hjälpa till före och
efter skolan samt under loven.
Således stod en förväntansfull Torsten Persson utanför hemmet på morgonen luciadagen den 13 december 1940.
Klockan var 07.15 då han steg på bussen och
han började genast sortera paket. Sedan
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följde han med till Hyssna och gick av vid
skolan i Ingeshult på returen mot Borås. Efter
skoldagens slut gjorde Torsten ytterligare
en tur.
Detta gjorde Torsten tre dagar i veckan:
tisdag, torsdag och lördag. Dessutom gick
bussen på söndagar.
Övriga veckans dagar kördes enbart arbetarturer mellan Björkhult och Borås. På dessa
turer var det inte mycket gods och någon
särskild hjälp behövdes därför inte.
Torsten var alltså paketpojke eller packmästare som man sade vid högtidliga tillfällen.

intresserade och frågade hur det såg ut och
hur det betedde sig. Mannen svarade att
det liknade en avlång kropp som schavade
(flaxade) med vingarna. Vid ett annat tillfälle
hade han varit på bio för första gången.
Det var Charlie Chaplin som visades. Detta
hade gjort stort intryck på honom och han
skrattade högt när han berättade innehållet
i filmen för barnen.
År 1946 såldes Karl Johansson & Co till Borås
egen busskung på den tiden, Hugo Lillhage.
Torsten Persson följde med över, men stannade bara tre månader hos Lillhage, eftersom Torsten fått anställning hos Stadsbussar
i Borås.
Lillhagens Turist- och Linjetrafik Borås
trafikerade sträckan mellan Borås–Björkhult–Seglora –Rydal–Liagärde–Hyssna varje
dag i linjetrafik. Från Borås gick bussen varje
morgon klockan 6.45 och 7.20.
Den tidiga bussen gick ända ned till Hyssna
och tog en timma och fyrtiofem minuter.

Gengasen krävde passning
Bussen fraktade inte bara personer till och
från Borås.
Det kunde vara upp till 150 paket på en
enda busstur. Framförallt var det varor till
lanthandlarna som lastades i bussen. Det var
bland annat smörlådor från Hyssna mejeri
samt ett eller annat bud till systembolaget
inne i stan.
Det syddes mycket på den tiden i stugorna
runtom i sjuhäradsbygden och de olika
konfektionsfirmorna i Borås skickade ut vad
som behövdes för att sedan få färdigsydda
plagg i retur.
Bussen var försedd med långbänkar utefter
sidorna. Under bänkarna hände det att
smågrisar fraktades i lådor. De såldes sedan
på Krokhallstorget i stan.
Sven-Olof Arnell minns hur han skickade
med mjöl från Lockö kvarn som skulle till
affären i Hulu och på vägen tillbaks kom säd
som skulle malas i kvarnen.
Bussarna hade alltid en stor pakethållare för
att kunna utföra transporter.
Busschaufförerna hade även utan godset
extra att göra. Gengasen krävde passning.
En man reste emellanåt till Borås i affärer
av olika slag och ibland kom han i kontakt
med tidens nymodigheter. Vid ett tillfälle
på tjugotalet kom han hem och berättade
för barnen att han sett ett flygplan för första
gången i sitt liv. Barnen blev naturligtvis

Bussgarage på Rävhall
I Hyssna, på Rävhall, fanns ett bussgarage
med uppehållsrum för busschaufförerna.
Det var också en mötesplats för allehanda
ärenden. Där hade Fritz på Ekeberg sin
frisersalong, dit hyssnaborna gick för att bli
friserade. Fritz dotter Ulla berättade att gubbarna i byn kom dit för att klippa sig. Någon
annons om frisersalong behövdes inte. En
och annan nyhetsförmedling förekom med
största sannolikhet, vilket säkert satte extra
krydda på vardagen.
Ulla berättade att i ena ändan av bussgaraget fanns ett rum och kök, som kunde disponeras av chaufförerna. Familjen på Rävhall
hade nyckel till den lilla lägenheten och Ulla
minns att hennes mamma såg till att allt var
i sin ordning i köket.
Familjen Karlsson i Rävhall hade fribiljett på
bussen, vilket kanske inte var så konstigt
eftersom garaget låg på familjen mark.
Eva Persson
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Bussen i trafik.
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SOCKENVANDRING VID VIKEN 2014

Foto: Gunnel Arvidsson
Sven-Hilding Arnell och Ingemar Arvidsson har sockenvandrarnas fulla uppmärksamhet.

Årets sockenvandring, som ägde rum den 30
juni, var för omväxlings skull ingen vandring
utan alla (cirka åttio personer) samlades
på Åslidens ägor på höjden vid vägen mot
Viken Västergården. Där har man utsikt
över Lilla Holsjön och ägorna till gårdarna
Dragered, Viken Östergården och Viken
Västergården.
Intresset för kvällen omfattade också Dragereds gamla skola, tvärs över sjön.
Förutom att alla hälsades välkomna, blev de
nya ägarna till Dragereds gamla skola, Alma
och Jonny särskilt välkomnade av ordförande Sven-Hilding Arnell. Jonny berättade
att de, tack vare en felkörning, fick syn på
huset, som visade sig vara till salu. Läget vid
sjön tilltalade och eftersom det ligger mellan
parets arbetsplatser, Borås respektive Göteborg, blev det ett inte alltför svårt beslut
att köpa, även om det krävdes omfattande
reparationer. De flyttade in hösten 2013.
Fredrik Fredriksson, ägare till Viken Östergården, presenterade sig snabbt, eftersom han
var på väg till ett biodlarmöte. Han berättade
att familjen kom till Hyssna 1961 och att han
faktiskt är släkt med Darelius som man köpte
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gården av, om man går sex generationer
tillbaka på Fredriks mammas sida. Ett intressant sammanträffande kan man konstatera
liksom att släktforskning kan ge spännande
information.
Darelius var en driftig man
Namnet Darelius har koppling både till
Dragereds skola och Viken Östergården
vilket Hans Darelius kunde berätta mycket
om. Hans farfar, småskollärare och sedermera folkskollärare, tjänstgjorde i Dragereds
skola år 1880–1924. O A Darelius var den
första läraren som tjänstgjorde i Dragereds
skogsbygdsskola. Dessutom undervisade
han i Loftås skola. Möjligheten att laga mat
i skolan var begränsad så magister Darelius
blev matgäst på Viken Östergården. Där fattade han tycke för yngsta dottern, Charlotta,
som han gifte sig med. Paret fick åtta barn.
O A Darelius var en driftig man. För att
utvecklas i sitt arbete gick han en slöjdkurs
på Nääs. Dessutom var han organist i Hajom
och han gick dit liksom till Loftås skola. Så
motion fick han.
Hans Darelius hade också med sig ett ”in-
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skolan har huset haft flera ägare. En period
fanns där syfabrik. Mer att läsa om Dragereds gamla skola finns att läsa i Hyssna vår
hembygd år 2013.
Bygden runt omkring var fattig vilket inte
minst dokumentationen om Dragereds gård
omvittnar. Den tillhörde kommunen som

A O Darelius tillsammas med elever utanför Dragereds skola 1914.

strument”, en liten skrapkniv, som Darelius
använde i sin roll som vaccinatör. Smittkoppor var ett hot på den tiden och det var
viktigt att barnen vaccinerades.
Paret Darelius levde i små omständigheter.
Bouppteckningen visade ett netto på 375
kronor. Prästen ville inte ens ge sitt bifall
till en gravvård. Prästen Gunnar Levén såg
sedermera till att det blev ombesörjt en häll.
Inskriptionen på den är unik Vänner och
elever lade hällen.
Gunnar Karlsson från Linköping tjänstgjorde
ett år i Dragereds skola innan Wolmar Arvidsson tog över 1926. Han kom som nyutexaminerad till Hyssna. I prästgården fick han veta
att nyckeln till skolan låg i kattgluggen så
han cyklade vidare till skolan. Där tjänstgjorde han fram till 1940 när skolan lades ner.
Sin hustru fann han rakt över sjön på Viken
Västergården.
Ovanlig skolform
Ingemar Arvidsson berättade om Wolmars
nydanande pedagogik, inte minst undervisningen utomhus i direkt anslutning till
ämnet.
Skolformen var ovanlig, CV:v innebar att
årskurserna 1–3 gick ena dagen och årskurserna 4–8 andra dagen.
Dessutom bedrevs fortsättningsskola 6–8
veckor, som till stor del var samhällsinriktad;
mycket handlade om jordbruk och hushåll.
Sedan skolverksamheten flyttade till central-

Dragereds skola idag.

bedrev fattigvård och också äldrevård där
1902–1930. Det fanns olika verksamheter på
gården där hjonen ”frambringa sådana produkter, som för hjonens uppehälle behövs
och sålunda bidraga till deras försörjning:”
(Hyssna en socken i Mark av Hugo Johansson s. 191).
”Livet är en kamp.
Kampen är en häst.
Hästen är en dra´are.
Dra´are är en fattiggård”.
Detta apropå att Dragered var en fattiggård.
På Dragered fanns också mentalt sjuka som
hölls inlåsta i finkan om de uppträdde hotfullt mot omgivningen.
Hans Darelius kunde berätta vad som levererades till gården från Högens affär som hans
föräldrar ägde. Kosten bestod nog till stor
del av sill, nio tunnor om året levererades till
Dragered.
Eftersom det behövdes en kvarn på gården
dämdes Lilla Holsjön upp, något lite över
vad som var tänkt. Det medförde att Viken
Östergården och Levins vid Lilla sjö ände
åtalade kommunen eftersom deras ägor till
en del kom under vatten. Hur det blev med
fallet vet vi inte säkert, men enligt historien
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så ”när Jerikojäntan badade kunde man
mala i kvarnen”. Jeriko var ett torp vid vägen
upp mot Viken Västergården.
Ett nytt ålderdomshem byggdes 1929–1930
i Hyssna centrum av virke från Dragereds
ägor.
När ålderdomshemmet flyttat tjänstgjorde
ett av husen några somrar som koloni för
stadsbarn, de flesta från Mölndal. Det sägs
att Fröknarna på kolonin simmade ut till Lillaö i Lilla Holsjön med kaffebricka. Det borde
varit lättare att ro ut.
Sedermera revs husen och ett nytt Dragered
byggdes. Ladugården byggdes 1936 och
boningshuset 1940–1941 med Karl och
Augusta Persson som ägare.
Livet på Viken Östergård var förmodligen
slitsamt. Där bedrevs jord- och skogsbruk.
Kvinnorna spann och vävde av lin som
odlades på gården. De gick till Fritsla med
sina alster, bland annat skjortor de sytt. En av
sönerna, Johannes, var knalle men söp ofta
upp pengarna på vägen hem. En annan bror,
Clas Wikén, reste till USA och skickade hem
pengar till familjen. När han vid ett besök
hemma kom underfund med att pengarna
inte kom till nytta blev det inget mer bidrag
till försörjningen på gården.
Karameller som betalningsmedel
Hans Darelius berättade att Johannes systerson, Carl Darelius, förde dagbok1898–1900
åt Johannes. Där finns bland annat uppgift
om att man flottade timmer på Lilla Holsjön
för vidaretransport till Bonared. Spån och
virke skulle förmodligen till båten Isa för
transport till Fjärås Bräcka.
Två bröder Darelius övertog gården i början
av1920-talet och två systrar följde med för
att sköta hushållet och bidra till försörjningen. Hans Darelius visade en koppargryta
som hans farmor använde för karamellkokning innan hon gifte sig. Man kunde
nämligen betala med karameller. På gården
fanns ett undantag med människor som

Viken Västergården

skulle försörjas, fyra damer och två herrar. De
bodde där cirka tio år.
Viken Västergården var en kronogård som
arrenderades av nuvarande ägares förfäder.
Gården brukas nu av tionde generationen.
Gården producerade mjölkprodukter. Smöret från Västraviken och Östraviken kördes
till Fritsla. De turades om att köra varannan
vecka. Numera finns nio mjölkkor kvar och
dessutom får. Gården har nu 120 hektar produktiv skogsmark och maskinpark och drivs
av bröderna Hugosson.
Gunnar Hugosson berättade om sin far,
Hugo, att han var kommunfullmäktiges
ordförande i Marks kommun i 36 år och
dessutom satt i arton tyngre nämnder. En
imponerande meritlista. Då fanns också
en dräng, Alfred, på gården, hustrun Karin
skötte mjölkningen och sönerna fick förstås
börja arbeta tidigt med sådant som rörde
gårdens skötsel.
Tore Hugosson inbjöd deltagarna att
pröva att lyfta Löftestenen på 130 kilo för att
pröva krafterna. Ingen ansåg sig manad att
försöka, inte så konstigt med tanke på att
stenen är något otymplig.
Eftersom regnrisken var stor skyddade ett
partytält den information i form av bilder
och intressanta uppgifter som deltagarna
kunde ta del av.
Men vi hade tur med vädret. En åskknall
startade mötet, men regnet kom av sig. Deltagarna kunde därför sitta i backen i solsken,
umgås och dricka medhavt kaffe.
Gunnel Arvidsson
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Årsmötet hölls den 26 mars och samlade
cirka fyrtio 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 Börje Ohlsson, Brobacken, Eva Persson, Hökås, Lennart Gustavsson,
Pjätared och Birgit Olsson, Brobacken.
Kvarvarande styrelseledamöter till 2015 är
Sven-Olof Arnell Lockö, Anna Faxgård, Slätthult, Arne Johnson, Dukared Björkbacken
och Eva Johansson, Lockövägen 30 B. Birgit
Olsson omvaldes som kassör.
Till styrelsesuppleant till 2016 omvaldes Dag
Karlsson, Dragered Fåraklipporna.
Kvarvarande styrelsesuppleant till 2015 är
Hans Persson, Långared.
Till revisorer omvaldes Ulla Eriksson, Olofsered och Helena Andersson, Dalhemsvägen.
Till valberedning omvaldes Ingela Olofs-

Foto: Börje Ohlsson

son, 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 arton år ingå.
Efter årsmötesförhandlingarna följde en
gemytlig kaffestund. Lars Arnell informerade
om Hyssna Fiberförening. Hans Darelius
presenterade sin utgåva om Högens affär.
Kvällen avslutades med att Hasse Persson
berättade och visade bilder från sin tid som
pressfotograf i USA.
Bildafton 23 april. Åter igen en kavalkad av
hyssnabilder. En härlig afton med minnen,
historier och glada skratt. I publiken fanns
många som kunde dela med sig av olika
upplevelser. Många av de personer som förekommer på bilderna lever inte idag. Miljöer
har förändrats m m. Värdefullt med den
dokumentation som framsynta hyssnabor
ägnar eller ägnat sig åt. En bild som fångade

Per Löwing.

Åke Andersson.
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Ungdomskören utanför Hyssna gamla kyrka på Nationaldagen.

Gökafton arrangerades i år av Tostareds
hembygdsförening, vartill grannsocknarna
var inbjudna. En härlig majkväll med besök
vid sockenstugan, gammalt soldattorp och
vandring över ängarna till en kolerakyrkogård och en gammal avrättningsplats. Från
Tostared kan man se ut över Lygnern och
denna afton gol göken.

mångas intresse var över Hyssnaslätten efter
en gudstjänst med kyrkfolket på väg hem.
Valborgsmässofirandet. Ett hundratal
personer mötte upp till mingel med kaffe
och tårta i skolans matsal, barn, unga och
äldre. Soligt, om än lätt kylslaget, anslöt
många fler vid den gamla stenbron över Surtan för att fira vårens ankomst. Ordförande
Sven-Hilding Arnell hälsade alla välkomna.
Majblomman firar hundraårsjubileum och
har på sätt och vis rötter i Hyssna genom att
initiativtagaren Beda Hallberg härstammar
från Hyssna. Vårtalet hölls av Per Löwing,
som under året firar 60-årsjubileum som
hyssnabo. Pelle fångade in vår hembygd i ett
globalt sammanhang där vi alla har ett ansvar för klimat, miljö och medmänniskor. En
stor kör bjöd på vackra vårsånger under ledning av Marie Hyllstam. Lions delade ut ett
stipendium till Åke Andersson, ett välförtjänt
pris, för långvarigt och ansvarsfullt arbete i
Hyssna byalag. Kvällen avslutades med ett
leve för våren och vår svenska nationalsång.

Sveriges nationaldag firades traditionsenligt med fanor och gudstjänst i gamla
kyrkan. I år deltog Lions, Röda korset och
hembygdsföreningen med fanor. Cirka
etthundra personer kom till kyrkan. Johan
Danz, vår nye komminister, förrättade gudstjänsten. På kyrkbacken serverades kaffe
innan avfärd hemåt.
Våfflor och musik i Lockö kvarn. Söndagen den 13 juli bjöds på våfflor, sylt och
vispgrädde till dragspelsmusik av Lisbeth
Gustavsson och Margareta Davidsson. Ett
trevligt tillfälle till glad samvaro i kvarnmiljö
med forsens brus i bakgrunden.
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Allsången lockade stor publik.

Sockenvandringen ägde i år rum i Viken
med Dragered. En vandring i tid och rum
med underhållande och berättande information att ta del. Det blev mycket historier
och roliga minnen från Östra Viken, Västra Viken och Dragered. Från skolan på Dragered
fick vi oss till livs många minnen. Om gubbar
och gummor i stugorna fanns också mycket
att förtälja. På uppsatta informationstavlor
fick besökare ta del av fotografier och texter
vilket blev mycket uppskattat. Ingemar
Arvidsson, Gunnar Hugosson, Hans Darelius, Fredrik Fredriksson och Sven-Hilding
Arnell samt flera andra gav oss besökare en
givande kväll. Sist men inte minst, regnet
höll sig på avstånd trots hotande moln. Om
sockenvandringen finns att läsa på sidan 20.
Friluftsgudstjänst vid Korsås-Augustas
ryggåsstuga tilldrog sig i år den första söndagen i augusti. Ann-Sofie Fång, bosatt på
Brandtorp, förrättade gudstjänsten och Seth
Reino Ekström från Sätila stod för musiken.
En härligt vacker sommargudstjänst som
avslutades med kaffe i det gröna.
Allsång i Levins loge i Backa blev även i år
en lyckad tillställning. Thore Olofsson, Jerry
Rudenwall, Tomas Arvidsson och Lars-Ove
Petersson satte fart på allsången. Marie
Arturén showade och fick med alla i sången.
Det blev en härlig afton som många gärna
vill se i repris.

Hyssnadagen 6 september. Hembygdsföreningen deltog med en uppgift vid museet.
För övrigt visades några av Hugo Robertssons svarvade alster och Svarvas Georg,
Georg Eriksson, visade hur svarveri går till.
För övrigt fanns hyssnaborna på plats den
dagen och deltog med stort intresse. Att det
finns så mycket verksamhet i vår bygd är
fantastiskt.
Nytt för året var Hyssnaloppet, ett nästan
fullvärdigt maratonlopp, på Hyssnaleden,
cirka 38 km och cirka 1100 höjdmeter, där
ett fyrtiotal deltagare tog sig från start till
mål. Stort intresse, där segern gick till Peter
Lindeberg. Tvåa blev Albin Andersson från
Lockö.
Bildafton med gamla hyssnabilder tilldrog
sig en onsdag i mitten av oktober i Hyssna
bygdegård. Denna kväll visades en samling svartvita bilder. Anders Davidsson och
Håkan Ivarsson hade letat i gömmorna. Det
var folk i arbete, gamla familjekort, skolkort
med mera. Anders Davidsson presenterade
bilderna och publiken bidrog med namn och
sammanhang och det blev en trevlig kväll.
Övrigt. Lockö kvarn har hållits öppen för
allmänheten fem söndagar under sommaren. Ett antal grupper har blivit guidade
i kvarnen och museet 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.
Gåvor. Vepa sydd av provbitar av Lockötyger
skänkt av Brita Nylund.
Förkläden från Ingeborg Thuresson.
Torgny Bengtsson mjölkprovningsredskap,
gåva från hustrun Thea och dottern Eva.
Vi tackar för gåvorna.
Anna Faxgård
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Foto: Börje Ohlsson

Begravningsföljet på väg till kyrkan.

Börje Ohlsson på Brobacken har klara minnesbilder om hur begravningar var organiserade i Hyssna på 1950-talet och framåt.
Börjes pappa Carl Ohlsson var kyrkvaktmästare från 1935 till 1969. De åtaganden som
ankom på en kyrkvaktmästare var grannlaga
och av mångskiftande slag. Inte minst de ansvarstyngda uppgifter som gällde i samband
med begravningar.
Börje fick tidigt ta del av de arbetsuppgifter
som rörde detta känsliga område. Redan
som tioåring var han med och hjälpte till att
gräva gravar och ringa i kyrkans klockor. Det
kom att bli ett stort antal begravningar som
Börje under cirka tjugo års tid fick uppleva
på mycket nära håll.
Börje berättar:
– Ett par dagar före begravningsdagen påbörjades grävningen av den utsedda graven.
Normalt grävdes graven 180 centimeter
djup. Det var min far och jag, ibland med
ytterligare hjälp, som svarade för detta uppdrag. Vintertid kunde det vara ett mycket besvärligt företag att komma tillräckligt djupt

ner i marken. Tjälen kunde vara så djup att
det inte förslog att använda järnspett. Då fick
sprängning tillgripas. Särskilt under de svåra
vintrarna i början av fyrtiotalet var detta
vanligt. Jag minns att vid midsommartid ett
av dessa år, stötte man på tjäle på ett djup av
cirka 170 centimeter. På sextiotalet användes
en eluppvärmd anordning som placerades
på marken där graven skulle grävas.
Graven kläddes med granris
Den uppgrävda jorden lades i en hög och
den underliggande sanden i en annan. De
båda högarna liksom gravens insidor täcktes
av granris som spikades fast i de plankor
som gravens sidor försetts med.
Granriset kunde min far hämta från den
egna skogen eller så kunde sorgehuset bidra
med detta.
Fanns sedan tidigare en familjegrav var
gravens placering given, men i annat fall,
om man går tillbaka till tiden före 1950-talet,
kunde de sörjande själva bestämma var på
kyrkogården man ville ha graven placerad.
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Detta betingade en kostnad av tjugo kronor.
Sedermera ändrades detta så att kyrkogården delades in i geografiska zoner så
att byar norr om kyrkan, såsom Melltorp,
Klateberg och Rya fick gravar på norra delen
av kyrkogården. Området öster om stora
kyrkogården reserverades för befolkningen
i socknens östra delar, exempelvis Backa,
Viken och Hökås. På västra sidan gången
bereddes plats för bortgångna från Lockö,
Bonared, Lillaskog med flera byar. Sedan den
nya delen av kyrkogården togs i bruk 1970
gäller inte längre sådana regler. Numera
tilldelas gravar i kontinuerlig ordningsföljd.
Förberedelser inför begravningen
På begravningsdagens förmiddag skulle likvagnen färdigställas. Den stod i kyrkstallet –
en byggnad som låg mellan den nuvarande
stallbyggnaden och prästgården och som
numera är riven. Beroende på om vagnen
skulle dras av en eller två hästar fick den
anpassas till skacklar eller parstång och de
rätta seldonen hängas fram. Göran Davidsson i Klateberg var den som ansvarade för
körningen med sina två svarta hästar.
Inne i kyrkan skulle allt ses över och katafalken, på vilken kistan skulle placeras, ställdes
fram. Den var utrustad med vändskiva för
att underlätta när kistan skulle vridas runt.
Stolar för de båda prestaverande placerades
i koret. Ställningar för kransar och buketter
ställdes på båda sidor om katafalken. En

Ett iordningställt likrum.

särskild ställning för de närmast anhörigas
krans ställdes framför katafalken. Numren på
de psalmer som skulle sjungas hängdes upp
på sina tavlor.
Kistdekorationen, som oftast bestod av en
vackert arrangerad bukett brukade levereras
av Ahlhems Handelsträdgård i Skene eller
Alfredssons i Bollebygd.
I sorgehuset hade också förberedelser vidtagits. Utöver sedvanlig storstädning inomhus
och allmän uppsnyggning utomhus hade ett
likrum iordningställts. Ett lämpligt utrymme
i hemmet – det kunde vara en loge, ett magasin, ett garage eller liknande lokal – hade
utsmyckats efter bästa förmåga. Man hade
klätt väggarna med vita lakan, bestrött golvet med hackat granris, arrangerat ett litet
altare med tända ljus, hängt upp en lämplig
religiös bild, gärna en kristusbild, på någon
av väggarna och placerat små, nyhuggna
granar i anslutning till lokalens entré. Här
inne vilade kistan med den som gått bort,
upphöjd på bockar eller något liknande arrangemang.
Mycket mat till gästerna
Vid de flesta begravningar tillgick det så,
att de inbjuda, högtidsklädda gästerna –
damerna i svarta klänningar och hatt med
flor, herrarna i frack och hög hatt – bjöds på
kaffe med en mångfald av kakor och övrigt
tilltugg. Efter att kaffet avnjutits skulle den
som avlidit beskådas. Då begav sig gästerna
till likrummet, där kistans lock nu hade
tagits av, och besåg den som avlidit, varefter
kistans lock slutgiltigt lades på.
Därefter bjöds gästerna på ytterligare förplägnad, oftast middagsmat. Innan man
begav sig till kyrkan kunde prästen utbringa
en skål med orden: ’’Innan vi lämnar detta
sorgehus, dricker vi nu den dödes skål’’. Då
skålade man i exempelvis portvin och därtill
bjöds begravningskonfekt, vars omslag
kunde vara i form av en psalmbok. Präster
i Hyssna vid denna tid var Gunnar Levén
(1934–1942), Harry Josefsson (1942–1952)
och därefter Bertil Svensson (1952–1964).
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Begravningsakt i Hyssna nya kyrka.

huvudingång. Där flyttades kistan över till
kistvagnen, som de sex bärarna sedan förde
fram till stora kyrkporten. Denna vagn – som
var tillverkad av Johannes Johansson på
Dalsäter och Nils Johansson på Skogvalla –
var försedd med fyra cykelhjul och hade runt
om ett svart skynke som nådde ända ner till
marken.
Från det att man startade från stoppstället, skulle kyrkans båda klockor börja ringa.
Detta skedde på uppmaning från mig, som
från min plats högst upp i kyrktornet, där de
båda klockorna Karin och Siri är placerade,
hade uppsikt över de tre stoppställena. När
jag såg att liktåget satte sig i rörelse gick jag
ner en trappa i tornet och meddelade min
far detta, så att han kunde starta den mekaniska klockringningen.
Innan klockringningen elektrifierades, 1948,
fick man hålla klockorna i rörelse manuellt
med hjälp av kraftiga linor.
Klockorna skulle ljuda fram till dess att
likvagnen nått fram till kyrkan. Vid kyrkporten stod en medhjälpare, som vid denna tid

Till kyrkan gick alla gästerna till fots efter
likvagnen, om avståndet så tillät. I annat fall
färdades man i bil i procession efter likvagnen. Det fanns tre stoppställen strax före
kyrkan där processionen stannade för att
omorganiseras före framkomsten till kyrkan.
Beroende på varifrån liktåget kom stannade
man vid Lyckehörnet, Börjessons affär eller
vid Börjessons väg på Segloravägen.
Stoppstället viktigt
Här steg de två prestaverande fram och
ställde sig framför hästarna. Prestaverande
var ofta två hedersmän från sorgehusets
närmaste grannskap. De bar i sina händer
var sin svart stav klädd med ett sammetstyg
och flor draperat från dess topp.
Bårlaget ställde sig i två led bakom likvagnen. Detta var sex män, liksom de prestaverande högtidsklädda i frack och hög hatt,
som sedan skulle bära kistan inne i kyrkan.
Oftast var dessa män, nära släktingar till
den bortgångne. På detta sätt formerad
fortsatte processionen fram till kyrkogårdens
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Harald Claesson – som anlitades som entreprenör. Han gav tecken till bårlaget. De sex
bärarna gick då fram, tre på vardera sida av
kistan, bugade sig, satte på sig de höga hattarna och fattade tag i kistans handtag. De
prestaverande hade nu intagit sina platser
framför kistan. På tecken från entreprenören
startade uttåget ur kyrkan till diskret musik
från orgeln. Kantor och organist i Hyssna
kyrka var från 1913 fram till 1950 Torsten
Karlsson, Ragnhildshed som efterträddes av
Sven Johnsson, Kyrkekullen.
Församlingen, med de närmast anhöriga
främst, följde kistan ut. Gästerna tog sina
kransar och buketter med ut till graven.

var Arvid Cornelius från Kriken. Han kunde
med hjälp av en elektrisk signalanordning
meddela till min far att kistvagnen anlänt till
kyrkans ingång och att bårlaget lyft kistan
för att bära den in i kyrkan. I detta skede
skulle klockorna tystna. Därmed kunde jag
och min far gå ner och ta plats på läktaren
och därifrån övervara jordfästningsakten.
Under stillsam musik från orgeln gick de
båda prestaverande med sina florbehängda
stavar framför den av bårlaget burna kistan
fram till koret. Den musik som då spelades
var oftast Gammal Fäbodpsalm (O Lindberg)
eller Sonatina (J S Bach). Kistan bars in med
den dödes ansikte vänt mot altaret. I koret
stod katafalken på vilken kistan placerades.
Bårlagets sex män gick därefter och satte sig
på första bänken till höger i kyrkan – på den
så kallade karasidan.
Bestämda ritualer
Då själva begravningsakten inleddes och
första psalmen sjöngs, kom prästen in från
sakristian och ställde sig bredvid kistan.
Efter att psalmen förklingat höll pastorn ett
begravningstal som avslutades med orden:
’’I Guds, den nåderikes och barmhärtiges
namn, viga vi det förgängliga stoftet av den
hädangångna/e till gravens vila’’. Därpå tog
han tre skoffor mull och lade på kistan, varvid han yttrade: ’’Av jord är du kommen. Jord
skall du åter varda. Jesus, Kristus, vår Frälsare
skall uppväcka dig på den yttersta dagen’’.
Då den andra psalmen inleddes gick de båda
prestaverande och satte sig på de i koret
framställda stolarna. Prästen gick fram till
altaret, vänd mot altaret sjöng han en bön
i växelsång med organisten. Avslutningsvis
lästes bönen Fader Vår och Välsignelsen och
en tredje psalm sjöngs.
Då jordfästningen avslutats, gick tjänstgörande begravningsentreprenör fram till
kistan, bugade sig och svängde kistan ett
halvt varv. Därefter tog han från blomsterställningen ner de närmast anhörigas krans
och ställde framför kistan. Det var oftast
Göte Andersson från Skene – i undantagsfall
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Klockorna ljöd tills kistan sänkts
Jag och min far fick nu återgå till våra platser
i kyrktornet. Ty när kistan kommit fram till
kyrktrappan skulle åter klockorna börja
ringa. Detta skedde återigen på signal upp
till tornet från Arvid Cornelius. Klockorna
ljöd under tiden som kistan fördes fram till
graven och till dess den sänkts ner i jorden.
Transporten av kistan fram till graven
företogs på kistvagnen, om avståndet inte
tillät att kistan bars hela vägen. Framme vid
graven lades de medburna kransarna och
buketterna på de granrisklädda högarna.
Kistan ställdes ned på två stolpar som lagts
tvärs över graven. Två rep hade lagts ut med
ändarna åtkomliga för bärarna.
Fyra av bärarna fattade ändarna på repen
och lyfte därmed upp kistan, så att de båda
mittre bärarna kunde avlägsna stolparna.
Därefter kunde kistan försiktigt sänkas ned
i graven. Här fick man vara noggrann så att
inte kistan fastnade i gravens sidor. Detta
kunde inträffa vintertid, då marken hade
benägenhet att frysa ut och göra gravöppningen trång. Om kistan fastnade fick den
lämnas så och senare justeras till rätt placering av min far och mig. Bårlaget tog nu av
sina hattar, bugade sig mot kistan och anslöt
sig till övriga anhöriga. De prestaverande,
som tagit plats vid kistans huvudända, stod
kvar med sina stavar i hand.
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Begravningsföljet på väg ut från kyrkan med begravningsentreprenören Göte Andersson i spetsen.

placerade stavarna korslagda vid gravens
huvudända.
Så lämnades graven. Familjen med eventuellt särskilt inbjuda gäster återvände till
sorgehuset för ytterligare förplägnad medan
övriga begav sig hem.

Kistan skulle vara placerad så att den döde
låg med ansiktet vänt åt öster. Detta enligt
principen att ’’På yttersta dagen skall alla
uppstå ur sina gravar, mot öster’’. För gravar
med riktning nord-syd gällde att huvudändan skulle vara närmast den häck som
begränsar kyrkogården åt norr respektive
söder.

Ordningen återställs i kyrkan
Under det att avskedstagandet fortgick
vid graven började vaktmästarna återställa
ordningen inne i kyrkan – begravningskort
avlägsnades, psalmnumren togs ner, katafalken och blomsterställningarna ställdes
tillbaka. Därefter vidtog återfyllningen av
graven, som inte skulle ligga öppen under
natten. Då bildades en gravkulle på vilken
granriset först lades och sedan ordnades alla
kransar och buketter dekorativt ovanpå.
1963 byggdes bårhuset där kistor kan förvaras fram till jordfästningen. Detta ersatte
de likrum som sorgehuset fram till dess
anordnat i respektive hem.
Sedan församlingshemmets tillkomst 1972
sker samlingen efter begravningar vanligen
där.
Ingemar Person

Ett sista farväl vid graven
När kistan kommit ända ner i graven togs ett
sista farväl. De närmast anhöriga gick först
fram till gravens kant och successivt därefter
följde de övriga begravningsgästerna. Damerna neg och lade ned sina handbuketter
medan herrarna bugade med sina blottade
huvuden. När så alla tagit farväl sjöngs vid
graven en psalm. Det var i allmänhet kyrkans kantor eller pastorn som
tog upp sången.
Efter att psalmsången klingat ut, gick
pastorn runt och tog i hand och tackade –
först de närmast anhöriga – sedan de övriga
släktingarna. Under tiden detta skedde
sänkte de prestaverande sina florbehängda
stavar tre gånger ned mot kistan varefter de
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Foto: Ulf Arnell och Börje Ohlsson

Att bära
mjölkflaskor
är ett måste
på Hyssnadagen
och det gjorde
man med bravur.

Hyssnaloppets arrangörer: Henrik Egerbo och Fredrik
Frövén.

Eller också såg man hur Georg Eriksson, Svarvas Georg, hanterar en svarv.
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Gustav Olsson på Slätthult fick en Lucia i knät.

Karl Törnqvist, brunnsgrävare.

Fotbollsmatch på Ekängsvallen i slutet av 1950-talet.

Foto: Hans Darelius

Foto: Börje Ohlsson

32

GAMLA BILDER

Foto: Börje Ohlsson

Bastun i Hyssna hade verksamhet fram till cirka 1970. Den flyttades senare till Snäret.

Karl Ohlsson får hjälp av Einar Johansson med deklarationen 1956.
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Hyssna juniorlag 1961. Frans Mitzera, Claes Andersson, Jan Erik Levin, Bengt Eriksson, Börje Einarsson, Peter
Andersson, Jan Enar Birgersson, Hans Karlsson, Stig Andersson, Arne Kling, Lennart Fridén. Saknas gör Hans
Darelius.

Här, på övervåningen i gamla
’’centralen’’, inhystes Hyssnas
Jordbrukskassa på 1930-talet.
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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 2015

Onsdag 8 april

Årsmöte

Onsdag 15 april

Bildafton i bygdegården

Torsdag 30 april

Valborgsmässofirande
vid Hyssna gamla kyrka

Se annons
i Markbladet

Gökafton

Lördag 6 juni

Sveriges Nationaldag

Måndag 29 juni
Söndag 12 juli
Söndagar v 27–v 31
Söndag 2 augusti
Söndag 16 augusti
Lördag 5 september
Onsdag14 oktober

Sockenvandring
Våfflor och musik i Lockö kvarn
Muséet och Lockö kvarn
Öppet mellan klockan 14.00 och 16.00
Friluftsgudstjänst
vid Korsås-Augustas stuga
Allsång, Backa loge
Hyssnadagen
Bildafton i bygdegården

Samtliga aktiviteter kommer att
annonseras i Markbladet

