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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

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 51      mobil 0703-23 30 82

Medlemsavgiften 
75 kr per person eller 200 kr per familj* sätts in på

bankgiro: 5756-1581
* i avgiften för familj får barn t o m 18 år ingå

Framtid i Hyssna
Ett samhälle behöver 
tillväxt och tro på fram-
tiden, det är grunden för 
bygden. 
Där ska människor arbeta 
och leva och förse oss med 
varor och tjänster. Det ger 
ekonomi och känsla för 
vår hembygd som i sin tur gör det värdefullt 
att bo och verka där. 
Där måste finnas bra bostäder, bra skola, bra 
kommunikationer och arbetstillfällen.
Hyssna med Surtans dalgång, bokskogen, 
sjöarna och det kuperade landskapet kan ge 
oss den känslan. 

Låt oss vara rädda om allt detta så att Hyssna 
också i fortsättningen blir ett samhälle som 
är bra att leva i. 
Låt oss se till att våra barn har tillgång till 
skola för en bra utbildning och en god fost-
ran då det är barnen som är vår framtid. Det 
är viktigt att barn och unga får leva i en miljö 
där de kan växa och utvecklas. 
Att vi har en god omsorg om våra äldre är 
också viktigt. Det gör att den som önskar, 
kan bo kvar i Hyssna på ålderns höst, då man 
kanske behöver samhällets omvårdnad.
Låt oss värna om dessa förhållanden och låt 
oss verka för ett levande Hyssna.

Sven-Hilding Arnell
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CONMORE

Foto: Sven-Hilding Arnell 
Andreas Svensson, Ingela Brandt, Anders Svensson, Johanna Dennerlöv och Joakim Olsson.                          

Från början var Joakim Olsson och An-
ders Svensson, båda boende i Björlanda, 
tonårskompisar. De spelade fotboll och 
gick i skolan tillsammans. Senare gick de 
båda ingenjörsutbildning på Teknis i Borås. 
Därefter fanns de en tid på var sitt håll innan 
de möttes på en arbetsmarknadsutbildning 
i fordonskonstruktion med praktik på Volvo. 
En utbildning som ledde till anställning 
hos olika ingenjörsbyråer där de sysslade 
med konstruktioner. Efter en tid åtog de sig 
extrauppdrag på fritiden i Anders garage i 
Rislyckan Gunnared.

De ville styra själva
Det var här som de 1991 grundade bolaget 
Conmore med utvecklingsuppdrag inom 
fordonsindustrin. Snart växte verksamheten 
och de fick anställa personal. Under några 
år drevs verksamheten bland annat i lokaler 
intill Posten i Centrumhuset i Hyssna. De 
första femton åren arbetade de på uppdrag 
hos olika kunder och skötte allt i sitt eget 
företaget med upp till 25 anställda. Det blev 

långa arbetsdagar både ute på företagen 
och hemma med egna bolaget. Därför be- 
stämde sig Anders och Joakim för att ut-
veckla verksamheten och bolaget på heltid 
för att kunna styra över verksamheten och 
sin egen tid.

Olika åsikter är en tillgång
Deras modell bygger på delat ledarskap där 
båda deltar i alla beslut och med stor förstå-
else för varandras synvinklar på verksamhe-
ten. Att tycka olika ses som en tillgång i den 
process som driver företaget framåt. Det fö-
rekommer att kompanjonerna har helt olika 
åsikter, men då låter man beslutsprocessen 
mogna ett tag och det utmynnar då i bättre 
beslut. Här gäller det att ge och ta.
Verksamheten bedrivs idag som konsult-
verksamhet inom fordons- och processin-
dustrin, huvudsakligen inom Sverige. Det 
kan innebära att man utvecklar exempelvis 
instrumentbrädan för en bilmodell,  ratten 
eller airbagen till andra bilmodeller. Inom 
processindustrin är det istället rörkonstruk-
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tioner till kärnkraftsindustrin.
Conmore har sitt huvudkontor i Hyssna som 
är inrymt i gamla mejeriet utmed väg 156. 
Byggnaden köptes 2004 och totaltrenove-
rades för att passa för verksamheten. Idag 
har Conmore ytterligare kontor i Göteborg, 
Stockholm, Malmö och Helsingborg. Man 
har 115 anställda ingenjörer som till stor del 
arbetar ute i olika kundföretag där de ingår 
i företagens arbetslag och där utvecklar 
produkter av skilda slag inom bilindustrin 
och processindustrin. 

Relationen till anställda är viktig
Det som imponerar  på mig är att ett litet 
företag kan ha sin personal utspridd i en 
mängd andra företag men ändock lyckas 
med en egen företagskultur som gör att 
man lyckas behålla personalen. För detta har 
man en klart utpräglad personalpolitik där 
man värnar i fyra ledord som är:  omtanke, 
samverkan, trygghet och ansvar. Detta 
genomsyrar hela företaget och resulterar 
i en mycket låg personalomsättning. Båda 
betonar vikten av att ha en personlig rela-
tion till alla anställda trots att de är utspridda 
över hela Sverige. Uppvaktningar vid större 
händelser i livet och en årlig resa där sol och 
bad, kombinerat med kompetenshöjande 
utbildning ingår i modellen. Varje anställd 
konsult har en utvecklingsplan där utbild-
ning och uppföljning ingår. Conmores 
styrka är att vara flexibla för att kunna ge 
stora företag snabb personalförstärkning 
men också att ge beställaren möjlighet att 
snabbt minska personalstyrkan. Det vittnar 
om smidighet, kreativitet och kompetens att 
bygga ett företag i denna växlande mark-
nad. Vid fordonsindustrins kris 2008–2009 
avskedades det 1 500 konsulter och mycket 
annan personal försvann från beställarföre-
tagen, då fick Conmore fortsatt förtroende 
och kunde till och med växa. Conmore ingår 
och är delägare i ett stort nätverksföretag 
NetGroup Enginering AB för att kunna leve-
rera mot de riktigt stora företagen med krav 
på stora insatser. Samarbetet har öppnat nya 
möjligheter och nu är NetGroup (Conmore) 

den största teknikkonsulten på Volvo Per-
sonvagnar och den tredje största på Volvo 
Lastvagnar. Netgroup består idag av ett 
antal nischade konsultföretag som komplet-
terar varandra i tjänsteutbudet med totalt 
över tusen konsulter. Uppdragen har drivits 
i stark konkurrens med andra konsultföretag 
men Conmore har haft en stabil tillväxt och 
Joakim och Anders betonar att det har varit 
viktigt med finansiell trygghet. Tillväxten har 
flesta åren legat på cirka tio procent per år 
men ändock med stabil ekonomi inom före-
taget. Bolaget har de senaste tio åren erhållit 
högsta kreditbetyget. Bland kunderna finns 
Volvo, Siemens, Vattenfall, Mitsubishi Electric 
med flera. Resan från kvällsjobb i ett litet 
garage till högteknologiskt konsultbolag 
med 115 anställda och en omsättning på åt-
tio miljoner har tagit 25 år och i år avser man 
att fira detta. Planeringen är i full gång med 
flera aktiviteter inför det kommande jubileet. 
Förväntningarna är stora, kanske blir det en 
spännande utlandsresa för alla. 

Tänker trappa ner
Men man har inte slagit av på takten, det är 
en stenhård konkurrens på marknaden och 
det gäller att vara på tå hela tiden. Med sik-
tet inställt framåt jobbar Joakim och Anders 
med planer på nya innovativa affärsområden 
och nya Conmorekontor. Båda har barn 
arbetande i företaget i olika roller och man 
avser att anställa en VD för den dagliga drif-
ten och själva ägna sig åt strategiska frågor 
för framtiden.  Anders och Joakim tänker att 
framöver trappa ner och hoppas så småning-
om kunna lämna över till sina barn. Att helt 
lämna företaget vill man inte tänka på.
Omsorgen om närstående har på det lokala 
planet visat sig i att de båda under flera 
år har verkat som tränare och ledare inom 
ungdomsidrotten i Hyssna IF, varit mångårig 
sponsor till Sätila-Hyssna Lions och nu även 
sponsor till Hyssna Hembygdsförening.

Länk till företagets hemsida: 
www.conmore.se                 

Sven-Hilding Arnell
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SURTAN EN LIVSNERV

Det var kring Surtan som samhället Hyssna 
växte fram. Än idag har Surtan stor bety-
delse för livet i Hyssna. Surtan är som en 
livsnerv. Namnet Surtan betyder den svarta 
ån, alltså Svartån, för att vattnet mestadels 
är så brunt, beroende på innehållet av så kal-
lade humusämnen.

Från älv till å
För 12 000 år sedan var Surtan en stor isälv. 
Den mäktiga landisen höll på att smälta 
och drog sig norrut. Smältvattnet bildade 
isälven, som mynnade i det forna ishavet där 
strandlinjen låg strax norr om Klateberg. Äl-
ven förde med sig grus och sand, som sjönk 
till botten vid mynningen. Det bildades då 
ett så kallat isälvsdelta mellan Melltorp, 
Bua och Lockö, alltså det som ibland kallas 
Hyssnaslätten. När landet höjdes och havet 
drog sig tillbaka, grävde sig Surtan fram i en 
ny fåra i landskapet.
Idag är Surtan en liten å. Det rinner i genom-
snitt cirka tusen liter per sekund, mindre på 
sommar och mer vid andra årstider.

Som ett blått band slingrar sig Surtan ge-
nom Hyssna på sin väg mot Viskan. Källsjö-
arna ligger i Olsfors och Seglora. Man kan 
faktiskt skymta Eningen, Nättjärn och Ab-
borrsjön från motorvägen mellan Bolle-
bygd och Borås. Därifrån rinner vattnet 
genom Bugared och Grönered. Vid Glasfered 
möter ån en annan gren. Den kommer från 
sjön Hungern och rinner förbi Hessered och 
Ansered. När Surtan lämnat Hyssna ändrar 
den karaktär, från strömmande/forsande till 
lugnflytande, och passerar Hajom, Fotskäl 
och Surteby-Kattunga innan den mynnar i 
Viskan strax söder om Björketorps samhälle.
Människan har i alla tider varit beroende av 
vatten och fiske och marker som var lätta att 
omvandlra till odlingsmark var viktiga orsa-
ker till att Hyssna samhälle växte fram kring 
Surtan. Senare blev ån en viktig kraftkälla. 
Ett otal timmerstockar har sågats i Melltorp 
och Lockö. Ett oräkneligt antal mjölsäckar 
har körts med häst från kvarnarna. Många 
lampor har svarats i Rya och Bonared. Allt 
drevs med vattenkraft via vattenhjul och 

Text och bilder: Lennart Henriksson

Provfiske med el.
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ett avancerat system av remdrift. Ån hade 
vidare stor betydelse för tvätt, som dricks-
vattenkälla för kreatur med mera. Många 
gårdar vid ån hade ett lakhus vid ån, vilket 
också användes vid slakt.
Idag är Surtans betydelse som kraftkälla 
borta. Ett litet elkraftverk finns dock i Gröne-
red. Surtan är idag istället en annan typ av 
kraftkälla. Den betyder mycket för Hyss-
nabornas och besökares själar. Hur många 
tusen människor har inte kopplat av med en 
kopp kaffe vid Kvarnen i Hyssna? Andra väl-
jer att promenera längs ån och Hyssnaleden 
löper längs Surtan på sina håll. Det förr så 
vanliga ålfisket med ålkistor för husbehov är 
borta och har ersatts av fiske med spö efter 
andra fiskar. Sportfiskare från stora delar av 
Sverige söker sig till Surtan för att flugfiska. 
Ån är vida känd för sitt storvuxna bestånd av 
öring, upp till fem kilos vikt. Det är så kallad 
stationär öring, det vill säga att den inte 
vandrar ut i havet utan tillbringar hela livet 
i Surtan. Från Friared och ner mot Hajom får 
man bara flugfiska.

Vattenkvaliteten blir bättre
När vattenklosetterna började installeras 
på 1940-talet hamnade avloppsvattnet i 
Surtan. Många gödselstäder läckte också 
ut avloppsvatten. Moderniseringen av jord-
bruket innebar också en ökad belastning. 
Vattenkvaliteten försämrades. På 1970-talet 
kom försurningen, orsakad av nedfall av 
luftföroreningar. Surtan och alla sjöar som 
avvattnas till ån drabbades hårt. Fisk och 
andra känsliga djur dog. Men idag är vat-
tenkvaliteten mycket bättre. Många avlopp 
från bostäder kopplades till kommunens 
avloppsverk i Lockö eller så installerades 
bättre rening. Under 2015 stängdes avlopps-
verket och smutsvattnet förs nu i en lång 
ledning till Skene och Viskan. Jordbruket har 
aktivt arbetat med att minska påverkan på 
ån. Exempel är förbättrad gödselhantering 
och en större andel mark för gräsproduktion. 
I mitten av 1980-talet började kommunen 
att kalka Surtan. Idag sprids stora mängder 

kalkstensmjöl med båt och helikopter i sjöar 
och på våtmarker. På så sätt motverkas för-
surningen av vattnet och dagsländor, äling 
och andra känsliga djur har kommit tillbaka. 
Trots att det sura nedfallet minskat rejält, 
måste kalkningen fortsätta minst femtio år 
till eftersom marken fortfarande är försurad.

Ett myller av liv i ån
Det kryllar av liv i Surtan. På en kvadratmeter 
kan det finnas fler än fem tusen sländlar-
ver, maskar, kräftdjur, musslor och andra 
småkryp. Kanske ett oväntat stort antal men 
dessa smådjur är ju mat för fisken. På våren 
kläcker dagsländelarverna och blir flygande 
dagsländor. De lever, som namnet antyder, 
endast några dagar. Under en vecka i maj 
svärmar dagsländan Ephemera (åsand-
slända) i stort antal. Öringen blir som galen 
när sländan lägger sina ägg på vattenytan 
för den är ju en riktig godbit för en hungrig 
fisk. Den majveckan är det många flugfiskare 
som prövar fiskelyckan vid Friared. Andra 
fiskar är lax, äling (elritsa som biologerna 
säger), mört, bäcknejonöga, gädda och ål. 
Bäcknejonöga är en tio centimeter lång 
primitiv fisk med tydliga hål för gälarna 
längs sidorna. De första fem åren lever den 
nedgrävd i sandbotten innan den omvand-
las till en vuxen fisk. Uttern var inte ovanlig 
förr men för femtio år sedan minskade den 
starkt över hela landet beroende på förgift-

Dagslända.
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ning. Idag används inte farliga ämnen som 
PCB och utter är på väg tillbaka, kanske till 
Surtan. 
Surtan är en laxå. Laxen är ju en mytom-
spunnen fiskart. Den lever som vuxen i havet 
och på hösten vandrar den upp i älvar och 
åar för att fortplanta sig. Leken äger rum 
i strömmande vatten och äggen grävs ned 
bland sten och grus. Där ligger de fram 
till tidig vår då de kläcks till små laxyngel. 
Efter två-tre år vandrar laxungarna ut mot 
Atlanten. De har då ändrat utseende och 
kallas smolt. En del laxar klarar sig från att 
bli uppätna eller uppfiskade och återvän-
der till Surtan för att leka. Laxen finns i hela 
ån upp till åtminstone sammanflödet av 
de två grenarna vid Glafsered. Provfisken 
görs regelbundet, bland annat vid Gamla 
kyrkan. Antalet fiskar varierar mellan åren av 
naturliga skäl. Vissa år har man konstaterat 
att fanns det runt 200 laxungar på den korta 
sträckan mellan Hembygdsmuseet och den 
gamla bron. Surtan är idag en av de finaste 
laxåarna i Västsverige. Mer än 3 000 smolt 
vandrar ut till havet varje år men uppskatt-
ningsvis återvänder endast 160 laxar för att 
leka. Kvarndammen i Mölnebacka i Hajom 
hindrade tidigare laxen att nå Hyssna. En 
laxtrappa byggdes på 1980-talet men är nu 
raserad. Trots detta kommer en del laxar 
förbi och ännu fler ska det bli när man, som 
planerat, åtgärdat själva dammen. Dammen 
vid Kvarnen i Hyssna har sedan länge en 
fiskväg. Den märks nästan inte men om man 

tittar noga ser man trappsteg på motsatta 
sidan. Något laxfiske kan det dock inte bli tal 
om. När laxen på hösten når Hyssna råder 
det fiskeförbud eftersom det är fortplant-
ningstid.

Får lift med öringen
Det mest fascinerande djuret i Surtan är 
nog flodpärlmusslan. Den kan bli över tio 
centimeter lång och har ett svart skal. Efter 
parningen på försommaren utvecklas larver 
inne i honmusslan. Hon stöter ut dessa i 
vattnet i slutet av sommaren. En del larver 
kommer att fästa sig på en örings gälar och 
leva där som parasiter fram till nästa vår. 
Då släpper de taget och om de hamnar på 
en bra botten – grus, sand, sten – börjar de 
växa till. De växer långsamt men kan å andra 
sidan växa länge. Flodpärlmusslan ligger 
faktiskt på tio-i-topplistan över jordens mest 
långlivade djurarter. Den kan bli närmare 
300 år men vanligen inte mer än 100–150 år. 
Man kan tycka att flodpärlmusslan har ett 
onödigt komplicerat sätt att föröka sig på. 
Men det är egentligen väldigt smart. Genom 
att lifta med öringen kan den sprida sig 
mycket snabbare sig uppåt i vattensystemet 
än om den bara skulle promenera. Därför 
finns den över hela landet och var nog förr 
väldigt vanlig. Flodpärlmusslan fanns tidi-
gare i strömmande partier i hela Surtan. Nu 
finns det endast restbestånd. Anledningen 
till tillbakagången är inte klarlagd men 
försurning och igenslamning av bottnarna 

Vid provfisket görs även en mätning av den fisk man får upp.
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FISKDÖDEN I STORA HÅLSJÖN

En dag på sommarlovet år 1958 bestämde 
sig två elvaåriga gossar, för att gå och fiska. 
Med glasburk och hacka begav de sig iväg 
bakom ladugården för att leta mask.
När de hittat tillräckligt med mask begav de 
sig iväg nerför backen och genom skogen 
till Mörtberget, i Stora Hålsjön, där de hade 
tillbringat flera lyckade fiskestunder förut i 
sommar. På vägen gick de och fantiserade 
om dagens fiskelycka. 

De hade inte i sin vildaste fantasi kunnat 
föreställa sig vad de skulle få uppleva när de 
kom fram till det stora berget vid sjön. Ett 
tjockt lager med död fisk flöt utanför stora 
delar av sjöns landremsa. Lusten att fiska 
försvann och de skyndade sig hem för att 
berätta om sin upplevelse.
Många hade då redan upptäckt det för-
skräckliga som hänt.
Stora Hålsjön hade drabbats av ännu en 

kan vara av betydelse. Slam kommer till 
vattendragen främst i samband med jord- 
och skogsbruk, så där behövs förbättrad 
miljöhänsyn.
Surtan är verkligen en fin å idag men den 
kan bli ännu bättre. Den ger idag inkomster 
till näringsidkare och fiskerättsinnehavare. 
Men det finns säkert en stor potential för 
driftiga entreprenörer att ytterligare utveck-
la verksamheter med koppling till Surtan, 
inte minst inom turism och friluftsliv. Inom 

jord- och skogsbruk finns också en förbätt-
ringspotential genom ytterligare hänsyns-
åtgärder. En av de viktigaste sakerna är att 
inte hugga ned träden närmast ån – fisk och 
andra djur vill ha skugga. Fastighetsägare 
nära ån kan förbättra sin rening av avloppen. 
Tänk att sitta vid Lockö eller Melltorps 
vattenfall en höstdag och se laxen hoppa 
samtidigt som en utter passerar. Surtan är en 
livsnerv i Hyssna och den ska vi vara rädda 
om.

Henry Persson vid en kärra med död fisk.                                                                                       Foto: Gunnar Persson
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fiskdöd. Mängder av död fisk flöt i sjön, både 
småfisk som mört, siklöja, nors och abborre 
samt gäddor i tiokilosklassen, även ål och 
lake var drabbad. Minst tio ton förgiftad fisk 
hade flutit upp och stanken var påtaglig. 
Ortsborna runt sjön hjälptes åt att rensa sjön 
från död fisk, som grävdes ner.
Det spekulerades om vad som hade förorsa-
kat att fisken dog.
Fiskarnas gälar var uppsvällda och defor-
merade, vilket kunde tyda på att de dött 
kvävningsdöden. Gälarna hör till fiskens 
ömtåligaste organ som kanske först skulle 
påverkas av något slags virusangrepp. 
Man spekulerade i att det var en mystisk 
fisksjukdom som härjade i sjön. Den fisk-
sjukdom som man först misstänkte var den 
så kallade gälsjukan, som kännetecknades 
av hastigt sjukdomsförlopp. Den orsakas av 
en algsvamp som vegeterar i de till gälarna 
ledande blodkärlen och i själva gälbladen. 
Sjukdomsförloppet är ofta så häftigt att hälf-
ten av fiskbeståndet kan dö inom två till fyra 
dagar. Mot denna teori talade att sjukdomen 
aldrig uppträtt i ett så stort vattendrag, utan 
förekom i diken och mindre vattendrag. 
Dessutom syntes inga sådana angrepp på 
den döda fiskens gälar.

Man såg allvarligt på fiskdöden
En annan spekulation var att blågröna alger 
hade försvårat fiskens andning.
Både misstanken om gälsjuka och att blå-
gröna alger skulle ha varit orsaken demen-
terades senare, när svaret på vattenproven 
kom.
Vattenprover skickades till statens vattenin-
spektion i Stockholm
Fiskdöden i Stora Hålsjön bedömdes av ex-
perterna som mycket allvarlig och alla klutar 
sattes till för att försöka hitta orsaken till det 
inträffade. Man trodde att Stora Hålsjöns vat-
ten förorenats av industrivatten från Viskan. 
Föroreningar från en lång rad industrier i 
Borås, som späddes på med industrivattnet 
vid Rydboholm och Viskafors.
En tjänsteman, Jan Weman, kommenterade 

analysen, som inte påvisat några kemikalier 
i vattnet: 
– Tyvärr togs inte vattenproverna omedel-
bart när fiskdöden upptäcktes och med den 
stora omsättning på vattnet som sker i sjön 
kan en utspädning ha skett så att det har 
blivit omöjligt att få fram orsaken. Mycket 
talar emellertid  för att kemikalier, troligtvis 
fenol, har orsakat fiskens död. 
Att det skulle bero på syrebrist trodde han 
inte eftersom det regnat rikligt dagarna 
innan fiskdöden, vilket medverkat till extra 
syresättning.

Fiskdöden positiv
En teori var att kemikalier hade samlats på 
sjöns botten efter tidigare utsläpp. När så 
bottenslammet rörts upp av det kraftiga 
vattenflödet kan fisken ha drabbats. Stora 
Håljön hade under sommaren fått mycket 
vatten genom kanalen mellan Viskan och 
sjön, eftersom dammluckorna i Rydal hade 
stängts, vilket gjorde att vattnet gick upp 
i Husån och vidare ut i Stora Hålsjön istället 
för att fortsätta i Viskan mot Kinnaström.
Efter något år fanns det åter fisk i Stora Hål-
sjön. En av sötvattenlaboratoriets fiskexper-
ter konstaterade att: 
– En fiskdöd som denna kan man många 
gånger vara glad åt. Den rensar ut all skräp-
fisk som finns i sjön. Den värdefulla fisk som 
överlever eller som man efteråt planterar 
in får mycket större chans att klara sig än 
tidigare.
Efter något år kunde de två gossarna åter 
ge sig ner till sjön med mask och spö och 
förhoppningsvis få med sig en eller annan 
abborre hem till middag.

Tack till Lennart Svensson  för insamlat material.
Tack Gunnar Persson för bild.

Eva Persson
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HYSSNALOPPET

År 2014 gick startskottet för det första Hyss-
naloppet på Hyssnaleden. Som arrangörer 
var vi nöjda med att lyckats locka dryga 
fyrtio personer till start. Loppet gick bra 
och ingen bröt. Det var även kul att Jessica 
Egerbo från Hyssna stod högst på pallen i 
damklassen samt att Albin Anderson tog en 
välförtjänt andraplats bland herrarna. 
Till 2015 siktade vi på dubbelt antal löpare 
i skogen. I slutet av juli var startlistan fylld 
med hundra anmälda deltagare. När starten 
gick fick vi tyvärr bara sextioen personer 
på startlinjen. Detta berodde nog till stor 
del på otur med vädret, regn, regn och åter 
regn. Till start kom ett tiotal löpare med 
lokal anknytning varav den snabbaste var 
Albin Peterson (Sätila). Snabbaste Hyssnabo 
blev Johan Norbelie tätt följd av Kristoffer 

Fakta 2015

Antal startande 61
Antal i mål 58
Män/kvinnor (%) 66/44
Snabbaste man 02:56:52
Snabbaste kvinna 03:57:02
Vätskestationer 5 st
Sportdryck/Cola 280 flaskor
Kexchoklad 140 st

Olsson. Till målet kom nöjda kämpar som 
trots kalla och trötta kroppar bjöd på glada 
miner. Utmed leden fanns fem stationer där 
löparna kunde fylla på med energi i form av 
banankaka, godis, sportdryck, vatten med 
mera. Ett uppskattat inslag efter målgång 
var behandlingarna som erbjöds av Carpus 
Naprapat och Susannes kroppsknåderi. 
Trots dåligt väder var det bara tre löpare som 
bröt.
Tack alla ni som hjälper till med vätskesta-
tioner, massage, sprida ryktet om tävlingen, 
röjer utmed leden och alla som hejar och 
pushar kämparna i skogen. 
Vi har bara fått positiv feedback från alla som 
deltagit i loppet och det märks då vi känner 
igen flera namn i anmälningarna till 
3 september 2016.
För att kunna erbjuda ett ännu bättre ar-
rangemang 2016 jobbar vi med noggran-
nare tidtagning med mellantider samt ännu 
bättre service runt loppet.

Henrik Egerbo och Fredrik Frövén
www.hyssnaloppet.se

Linus Wirén, Ymer.                          Foto: Börje Ohlsson
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KOLERAKYRKOGÅRDEN

PENSIONÄRSPOOLEN

För några dagar sen försökte vi finna den 
omtalade Kolerakyrkogården som tillkom 
på 1860-talet i skogsmarken cirka 200 meter 
väster om Brobacken. 
Det var Bengt-Olof Palmqvist som använde 
”pekare” för att lokalisera gravarna och vi 
fann tre gravar med tjugo begravda fattiga 
personer som dog under 1860-talet. Det 
verkade lite som trolleri att Bengt-Olof skulle 
kunna visa var det fanns gravar från kolera-
epidemin i Hyssna.
Men vi blev än mer förundrade när han säger 
att pekarna kan visa riktningen till olika 
platser i bygden. När jag bad honom om rikt-
ningen till Långemad frågade han sina båda 
pekare Var ligger Långemad och direkt vred 
sig pekarna i riktning mot just Långemad. 
Han lyckades även visa rätt riktning mot 
Nordbacka och Viken och varje gång utan att 
tveka. Var det trolleri eller vad var det?
Vi som deltog var Bengt-Olof Palmqvist från 
Sjömarken som höll i pekarna, Sven-Olof 
Arnell, Börje Olsson och Sven-Hilding Arnell. 
Det finns mer att läsa om dessa tider i Au-
gust Melanders bok och vår tidning 1990.

På Ekäng, Hyssna IF: s klubbstuga, och an-
läggningen däromkring har hänt en hel del 
de senaste åren. Ett gäng bestående av elva 
pensionärer, har härjat ganska friskt.
De har idiellt skött anläggningen med allt 
vad det innebär.
Varje onsdagsförmiddag samlas de för att ta 
sig an dagens arbete. Arbete finns det i stort 
sett året om.
Klubbhusets övervåning och nedervåning-
ens kök var i stort behov av renovering. 
Numera kan IF stoltsera med nyrenoverad 
övervåning och nytt kök, tack vare pensionä-
rernas idoga arbete.
Planerna klipps och kritas inför matcher. Om-
klädningsrummen och klubblokalen städas 
varje vecka.
Seniorlagets match- och träningskläder tvät-
tar de, hänger upp och viker ihop.

Även trädgården runt lokalen behöver sköt-
sel. Klippa gräsmatta och häck, rensa ogräs 
och kratta löv. Det har stått två hagtornsträd, 
framför ingången till klubbhuset, som tyvärr 
blivit för gamla och därför sågats ner och 
ersatts med plats för krukor med plantering.
När någon/några roat sig med att köra bil 
på fotbollsplanerna lyckades gubbarna och 
gummorna laga spåren så att det kunde 
spelas fotboll på planerna igen.
Detta och mycket annat som behöver skötas, 
bytas eller repareras gör IF: s ”hustomtar”
Det är inte bara arbete som gäller, utan 
det hinns även med lite social samvaro. Vid 
onsdagarnas fikastund ventileras veckans 
väsentligheter. Höst och vår bjuder IF på en 
festkväll med god mat och dryck, vilket är 
uppskattat av det tappra gänget.

Eva Persson

Foto: Sven-Hilding Arnell
Bengt-Olof Palmqvist.
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BROR WESSBERG

En dag under sensommaren är jag på väg 
till gården Kärret i Björketorps socken. Jag 
tar av i Björlanda och följer Storåns dalgång 
fram till gården Kärret. Här bor Bror Wess-
berg. Jag känner Bror och vet att vi kommer 
att ha mycket att prata om. Jag vet också att 
Bror är en kunnig och vid åtskilliga tillfällen 
efterfrågad person. Jag vill prata lite med 
Bror om just detta, om livet och erfarenhe-
ten.
Bror föddes på Slätthult i Hyssna år 1924. 
Han var yngst av sex syskon. Äldst var bro-
dern Johannes och därefter kom Karin, Karl, 
Ester, Erik och sist Bror. 
Det lilla jordbruket hade Brors morfar och 
mormor, Johannes och Maria, en gång köpt. 
Johannes var nämligen son i Smedsgården 
nere i byn, dock inte den äldste och således 
inte övertagare av gården. Så när han och 

husets piga blev ett par så behövde de 
någonstans att bo och något att leva av. Så 
det blev ett litet ställe på skogsåsarna högt 
ovanför byn i Hyssna. 
– Det var nog knapert många gånger. Morfar 
var ingen praktisk man. Kanske lite av en 
drömmare. Mamma förtäljde, att han vid ett 
tillfälle när maten tröt tog med sig en liten 
blomma som stod i fönstret och knallade ner 
till Healyckan en bit bort och kom tillbaka 
med ett bröd som nog var välkommet, berät-
tar Bror.
Johannes och Marias äldsta dotter Anna gifte 
sig med Edvin som var äldste son till korpral 
Wessberg och granne. Det var inte långt att 
gå och fria.
Farfar korpralen var född i en liten ryggåsstu-
ga i Hyssna år 1856. Han blev så småningom 
indelt sjukvårdssoldat och som sådan ofta 

Bror Wessberg fotograferad i hemmet.                                                                                                               Foto: Anna Faxgård 
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anlitad vid skador av olika slag. Vanligast var 
att dra ut värkande tänder, givetvis utan be-
dövning. Enligt beskrivning med ett verktyg 
liknande en stor korkskruv med klo istället 
för skruv. 
– Det gällde att lirka ut tanden. Taxan för 
detta var 25 öre, har Bror fått sig berättat.
Fram till år 1930 utfördes de flesta sysslor på 
gården för hand. Elektrisk ström blev instal-
lerat år 1923 och det var tidigt för att vara 
just här.

Trampade omkring i gödselstan
– Det berodde nog på att pappa var så 
angelägen att underlätta tröskningen så han 
drev på detta tillsammans med nära grannar, 
säger Bror. Naturligtvis blev det elektriska 
ljuset en stor förbättring. Dock gjordes fort-
farande det mesta utan elektricitet. 
– Ända fram till år 1930 mejades säden 
för hand och mina systrar handräfsade. En 
annan sak jag minns, berättar Bror, är när 
pappa trampade omkring i dyngan på göd-
selstan för att pressa ihop gödseln. Detta för 
att förhindra kvävet från att försvinna. 
Konsekvensen blev en stenhård kompakt 
massa, oerhört svår att bearbeta när den 
sedan skulle ut på åkern.

För att kunna mätta alla munnar och få mat 
på bordet handlades det ofta på krita i affä-
ren som låg i byn Bua strax intill. I Bua fanns 
också förläggarverksamhet. I Hyssna fanns 
gott om hemstickerskor och hemväverskor. 
Förläggaren tillhandahöll textilmaterial och 
fick tillbaka färdig, vävd eller stickad, vara. 
Tack vare att mor Anna och senare även 
döttrarna Karin och Ester vävde och stickade 
till denna verksamhet, kunde familjen så 
småningom betala tillbaka vad de var skyl-
diga, vilket tog ett antal år och då var flera av 
barnen vuxna. 
– Vi hade ju precis inte något överflöd men 
vi svalt aldrig, säger Bror. 

Diskussionens vågor gick höga
Hos mor Anna fanns en stor religiositet 
och pappa Edvin hade ett stort samhällsin-
tresse. Edvin prenumererade på Göteborgs 
Handels- och Sjöfartstidning och följde 
noga med i allt vad som hände. Diskussio-
nens vågor kunde gå höga runt kaffe eller 
matbordet. Det var dock för det mesta inga 
problem. Det var högt i tak när det gällde 
tankegångar. Det fria ordet skattades högt. 
Efter genomgången folkskola väntade så 
småningom militärtjänstgöring för Bror. 
Dessförinnan gick Bror ett år på Strömma 
Lantmannaskola och arbetade ett år på 
Senäte gård på Kållands ö.
– Min äldste bror Johannes var ladugårds-
förman där och jag värdesatte att få vara 
tillsammans med honom. Han var fjorton år 
äldre än jag och vi fick lära känna varandra 
lite bättre, berättar Bror.
Efter rekryten blev det praktik på gården 
Sund i Närke tillsammans med brodern Erik 
och därefter på Stommens gård i Hyssna.
– Jag fick verkligen lära mig mycket, träffa 
många olika människor och se att saker och 
ting kan göras och betraktas på olika sätt, 
resonerar Bror.
Året var 1949 när Bror tillsammans med sin 
bror Erik tog ett arrende på Månsagården 
utanför Mariestad. Båda bröderna hade 
då familjer. Det var hårt arbete från tidig 
morgon till sen kväll. Bröderna trivdes gott 

Foto: Dagny Bengtsson
Bror Wessberg klädd som Västgötaknalle år 1984.
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ihop och fem år senare blev de arrendatorer 
på gården Kliened i Frösve utanför Skövde. 
En gård som krävde en stor arbetsinsats. Så 
småningom blev gårdens egen son redo att 
ta över verksamheten. Erik köpte då en gård 
i närheten. 

Arne Borg inspirerade
– Själv skaffade jag och min familj oss ett 
lantbruk i Björketorps socken, varifrån min 
hustru kom. Här var det heller inte långt till 
barndomstrakterna i Hyssna, säger Bror.
Engagemanget i föreningar började tidigt. 
Några eldsjälar bildade år 1935 Hyssna 
Simsällskap under ledning av Harry vid sjön 
senare legendarisk klädhandlare.
– Simningen engagerade mig och många 
andra och intresset blev stort när Arne Borg, 
guldmedaljör vid Olympiaden i Berlin, be-
sökte klubben år 1938, berättar Bror.
Bror var också engagerad i SLU under åren i 
Hyssna. Föreningsengagemanget har sedan 
dess upptagit en del av tiden. Under åren 
som arrendator dominerade jordbruksar-
betet. Vid flytten till Björketorp i Rävlanda 
blev det styrelseposter i Boråsavdelningen 
av Scan Väst, LRF, Hushållningssällskapet, 
Björketorps församling och framförallt Björ-
ketorps sockens Hembygdsförening. 
– Inte alltid så enkelt att hinna till möten i 
Uddevalla ibland, kommenterar Bror.

Knallens återkomst
Västgötaknallen återuppstod i Brors kostym. 
Det blev knallesäck av långputa, knallehatt, 
knallerock, ja allt för knallens återkomst. Bror 
gav sig av till Skansen år 1984 då Budkaveln 
skulle lämnas vid Sveriges Hembygdsför-
bunds årsmöte. Samma år gästade Björke-
torps Hembygdsförening vänorten Laitila 
i Finland. Det blev kransnedläggning vid 
hjältegraven och en dikt deklamerad och 
skriven av Bror. Högtidligheten uppmärk-
sammades i ortens tidning. Vid släktforskar-
föreningens möten i Borås kunde man under 
ett antal år möta en knalle från Björketorps 
socken. Barnen i Rävlandaskolan mötte 
vid ett flertal tillfällen en lång reslig knalle 

gåendes på en väg utefter Storån. De kunde 
ibland inhandla något för de ören de hade 
i fickan.
Bror levererade under många år eklöv till 
midsommarstången vid hembygdsgården i 
Björketorp. Han var med och ordnade dans-
bana. Vid åtskilliga tillfällen guidade Bror 
besökande till Björketorps hembygdsfören-
ing. Insatt som Bror är i olika hantverk och 
sysslor på en gård har han visat och berättat 
hur man använder skära, slaga och tröska i 
skördearbetet, hur man tillverkar och borrar 
för att göra vattenledningar i trä, hur man 
slår knopar och splitsar rep. Det händer 
fortfarande att Bror visar och delar med sig 
av sin kunskap. Framförallt kan Bror berätta 
hur saker och ting har gått till. 
– Om jag ser tillbaka så är nog hembygds-
rörelsen det som engagerat mig mest, 
funderar Bror.
I våra bygder och då framförallt i Hyssna 
och Björketorp är Bror med sin kunskap 
om hantverk, människor och traditioner 
samt erfarenhet en ovärderlig person. Bror 
delar gärna med sig. Han är förankrad i nya 
moderna arbetssätt men också väl förtro-
gen med det gamla och har erfarenheter 
från hela vårt landskap. Med andra ord en 
genuin västgöte.
Själv så vet jag att med Bror kan man tala 
om allt mellan himmel och jord och det blir 
alltid en givande stund. Så även denna gång.

Anna Faxgård

Den 25 februari 2016 gick Bror ur tiden. 
Vi saknar honom.
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FRÅN KUNGSVÄG TILL VÄG 156

Långt tillbaks i tiden färdades man på 
mycket enkla vägar. Det var ridvägar och 
klövjestigar och man tvingades oftast att 
vada genom vattendragen. Men redan i 
Magnus Eriksson landslag från1350 stadga-
des att: Alla äga broar bygga och vägar röja, 
så den som äger mindre i by, så den som mera 
äger, var efter ägor sina. 

Tredskande bönder fick böta
I lagen föreskrevs var och hur vägarna skulle 
läggas och när vägröjning skulle ske. Det 
upprättades väghållningslängder som för-
delade ansvaret bland jordägande bönder. 
För att markera var bonden hade sin väglott 
sattes det upp väghållningsstenar. Årligen 
hölls det vägsyner och protokoll upprätta-
des om vägarnas skick. Skötte inte bonden 
vägen rätt så kungjordes detta i kyrkan 

och tredskade bönder fick böta tre daler 
silvermynt och länsman kunde iordnings-
ställa vägen på den tredskandes bekostnad.                                                                                                                                       
De större vägarna benämndes stråkvägar, 
landsvägar eller kungsvägar och förband 
socknar, härader eller landskap med var-
andra. Genom Hyssna var det en sådan 
kungsväg och det beskrivs att den 6 april 
1609 färdades Carl IX från Tranemo via Örby 
till Hyssna mot Landvetter och Elfsborg (nu-
mera Göteborg). Det sägs att hade han stort 
följe med på resan. Danske kungen Kristian 
IV färdades 1612 med sin här från Elfsborg 
förbi Örby på väg mot Jönköping.  Senare 
blev området i svensk ägo och Gustaf II Adolf 
gästade Örby Prästgård natten mellan 5 och 
6 mars 1618 innan han med stort sällskap for 
vidare mot Elfsborgs fästning. Vilken intensiv 
trafik – tre kungar från två länder, med fullt 

Viktor Arnell planerar väg156 1962 med tidstypisk caterpiller i bakgrunden.
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hov och härar färdades genom Hyssna.
En annan vägfarare var Erik Dahlbergh 
(svensk greve, militär, arkitekt och ämbets-
man) – en vittberest man. Han dokumente-
rade sina uppdrags resor 1644–1698, varvid 
det framgår att han reste väg förbi mot 
Svenljunga och sålunda borde ha passerat 
Hyssna. 
I Vägkarteboken 174 beskrives vägen WÄG 
ifrå Giöteborg åt Carlscrona med angivande 
av de gästgiverier som passeras: Landwetter, 
Bugierde, Biörlunda, Skiene, Hunnaryd, Swenli-
unga, Tostorp, Grönhult och Gislaved. 
Vid ting i Hällingsjö 1728 benämnes vägen i 
domstolsprotokollet som allmänna kungs-
vägen.

Stor risk för rån
1734 stadgades det lag om allmänna vägar 
Kungsvägar som då skulle vara sex alnar 
breda och det var traktens jordägande bön-
der som ålades väghållning. Över skogsom-
rådet mellan Skene och Hajom färdades man 
tidvis ogärna ensam för att inte riskera att bli 
rånad. Det fanns  talesätt bland resande för 
den här vägen över Skene skog:
Från Skenes gater och Skene Skogs tater be-
vare oss milde Herre Gud.
Bekräftad vägdragning från Skene är förbi 
Långelid, Forsebäck mot Kajbergsvallen 
i Hajom vidare ner mot Mölnebacka över 
Hällebro vidare upp mot Friareds Prästgård 
därifrån ner till Surtan och upp till Bona-
red där den följde skogskanten, fram mot 
nuvarande affären, förbi Sandvad genom 
Lillaskog ner mot Dukared och Björlanda. 
Det går fortfarande att köra vissa delar av 
denna den äldsta vägen och det går att se 
vägbanken här och var.
1919 byggde man en ny väg över Skene 
skog, enligt mina sagesmän. Det är den väg 
vi numera kallar Gamla landsvägen, strax 
söder nuvarande sträckning genom skogen 
förbi Bergtäkten, fram till Hjorttorp, fortsatte 
med ny sträckning över åkermarken i Kurse-
red fram till Bonared.
Vägen var grusbelagd, ganska krokig och 
och ofta full med potthål och tvättbrädor. 

Med ökande trafik växte önskemål om upp-
rustning av den gamla vägen. 
Därför började man 1958 i Ams regi, med 
hjälp av arbetslösa textilarbetare från Borås, 
bygga ny väg från Skene och västerut över 
Skene skog. Det var tydligen viktigt att väg-
bygget skulle skapa arbetstillfällen, för det 
skulle vara cirka tio arbetare runt varje gräv-
maskin. Från Hyssna fick bland andra fick 
John och Kjell Jakobsson i Bonared arbete 
under ett par år. Med sina två lastbilar körde 
de jordmassor till vägbanken. På Lillaskog, 
bakom nuvarande Blommigt och Prickigt, 
fanns ett barackläger med en kontorsbarack, 
tre personalbaracker för cirka tjugo man, en 
dagrumsbarack med tv samt en lunchrums-
barack med kök. Det var fem–sex baracker 
uppställda här. Här stod Anna Skönvall från 
Stjärnhult för hushållningen. Det var frukost, 
matsäck och middag till arbetarna varje dag. 
Även Irma Carlsson/Robertsson arbetade 
här. Torsten Andersson på Solåker var an-
ställd och bland annat ansvarig för spräng-
ningsarbeten. I denna del av bygget var det 
huvudsakligen personer med varierande 
arbetsförmåga som skulle sysselsättas.

Bra kommunikationer
Vägarbetet pågick till och från under flera år 
och det var först 1967, efter nio år,  som man 
blev färdig med vägen fram till Björlanda. 
Vägarna genom Hyssna har varit mycket 
värdfulla för bygdens utveckling. Utan 
farbara vägar till närliggande tätorter hade 
bygden varit mycket fattigare på invånare 
och saknat ekonomiskt bärkraft. 
Det går fyra/fem bussturer i timman vid hög-
trafik vilket gör det möjligt för Hyssnaborna 
att arbetspendla och det går snabbt och 
enkelt ta sig till Marks centrum i Kinna/Skene 
eller till Göteborg med buss eller bil.
Hur hade det varit att bo i Hyssna utan väg 
156? 

Stort tack till Bertil Larsson, Gunhild Martinsson 
och Stig Johansson för värdefull information om 
den gamla vägen.

Sven-Hilding Arnell
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Varje vecka var det trivseldans i Hyssna byg-
degård. Vi var ett gäng som hjälptes åt att 
ställa iordning för kvällens festlighet. 
I köket strök vi smörgåsar och kokade kaffe. 
Ofta hamnade jag bredvid en av Hyssnas 
mesta eldsjäl genom tiderna. Vi kivades som 
vanligt om hur smörkniven skulle hanteras. 
Hon tyckte inte om mitt sätt att, som hon 
sa, ”köra ner kniven i smöret”. Enligt henne 
skulle kniven smeka det översta lagret smör 
så att det var lika plant som om smörasken 
var nyöppnad. Hon tillrättavisade alltid med 
glimten i ögat.
Denna eldsjäl var Edith Eriksson, Skogshed.
Edith föddes den 12 januari 1922, i Kyrkhult, 
som ligger i Hällingsjö. Edith var yngst i 
syskonskaran på tre barn, brodern Greger 
och systern Anna.
Edih tillhörde generationen som gick sex år, 
varannan dag, i skolan. De dagar hon inte 

nötte skolbänken satt hon ofta hemma vid 
stickmaskinen och stickade strumpor.
Dottern Ing-Britt berättade att Edith plan-
terade skog, det året då hon läste fram för 
prästen.

Kom till Hyssna 1943
Efter konfirmationen började Edith intres-
sera sig för nöjen. Dansbanor fanns det gott 
om i grannskapet. Dûda i Rävlanda, Kålsåsen 
i Hällingsjö, dansbanorna i Dukared och 
Björlanda. Ungdomarna samlades och cyk-
lade eller gick till sina nöjen.
Det gick som det ofta gör när vackra flickor 
och unga pojkar möts. Hulugårdens yngste 
son Axel kastade sina blickar på den unga 
Edith och tycke uppstod.
Edith och Axel gifte sig 1943 och flyttade så 
småningom till Skogshed, i Hyssna. 
I hemmet fanns snart två små barn, Gert och 
Ing-Britt. Ing-Britt berättar att det hände att 
föräldrarna upplät sitt hem, en kortare tid, 
för andra som inte alltid hade det så lätt och 
behövde lite extra omvårdnad.

Stort intresse för fotboll
Redan i tidiga barnaår grundlades Ediths 
stora intresse för fotboll. Hennes far var lag-
ledare i Hällingsjös fotbollslag och hon var 
en trogen gäst på matcherna. Intresset för 
fotbollen, höll i sig även sedan hon flyttat till 
Hyssna och fanns kvar under hela hennes liv. 
Det tillhörde undantagen att hon missade 
Hyssna IF:s A-lagsmatcher.
Edith var hedersmedlem i Hyssna IF och 
uppmärksammades på IF:s 25-årsjubileum, 
med en utmärkelse. 
Även Svenska fotbollsförbundet och Väster-
götlands fotbollsförbund uppmärksammade 
hennes bedrifter och gav henne utmärkelser.
Hon nöjde sig inte med att bara titta på 
fotboll. ”Hon là ner hela sin själ i Hyssna IF”, 
sa hennes son Gert.
Hon tog hem och tvättade spelarnas match-
kläder, bakade bullar till kaffeförsäljningen 
och sålde lotter när det var aktuellt. Hennes 

EDIT EN MÅNGSYSSLARE

Edith Eriksson.                              Foto: Ingela Olofsson
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dotter Ing-Britt sa att ”ingen har sålt så 
mycket lotter som mamma, både för IF och 
senare för pensionärsföreningen”.
När Hyssna IF drev bingo i bygdegården 
köpte Edith in vinster. Det kunde vara en 
servis, filtar, stekpannor och diverse andra 
nyttiga prylar. Vid bingon var Edith med och 
bredde smörgåsar och kokade kaffe. 
Ediths man Axel var under ett antal år kassör 
i Hyssna IF. Eftersom Edith var den hon var 
hjälpte hon gärna till med den uppgiften.
Axel var en av luciageneralerna i Hyssna. 
Han åkte runt med lussetåget till samhäl-
lets äldre invånare. Även då var Edith med 
på ett hörn. Hon sydde nämligen flickornas 
luciaklänningar.
1968 startades även damfotboll i Hyssna 
med Edith, då 46 år gammal, i målburen. 
Den första seriematchen visades mycket 
stort intresse och bevakades till och med av 
tv. Matchen Hyssna mot Öxabäck, gick på 
fotbollsplanen i Rya.

Per Grever var kommentator och gav resul-
tatet –  Edit Eriksson i mål fick kröka rygg 13 
gånger. Matchen slutade 13–0 till Öxabäck. 
Det var sällan som damlaget förlorade sina 
matcher, med Edith som målvakt, men Öxa-
bäck var dem övermäktiga.

Fick en extra vecka i Italien
Förutom sitt intresse för dans och fotboll 
hann hon med att delta i symöten. Damerna 
i symötet roade sig ibland med att göra små 
resor. Gert berättar att han vid ett tillfälle 
körde flickorna till Bulltofta. Damerna skulle 
vidare till Italien.
På den tiden fanns inga mobiltelefoner, men 
damerna ville ju ändå höra av sig till sina 
nära och kära på hemmaplan. De bestämde 
en dag och tid då de skulle höra av sig till 
Sverige. Eftersom gubbarna var osäkra på 
det främmande språket så fick Kerstin rycka 
in för att förmedla samtalet. Gubbarna och 
Kerstin samlades på Skogshed den aktuella 

Edith använde en klädgalge för att leta efter vatten.                                                                   Foto: Ingela Olofsson
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Edith i baktagen.                          Foto: Ingela Olofsson

dagen. Samtalet kom och Kerstin pratade 
med den engelsktalade rösten och överlät 
sedan luren till gubbarna, en i taget.
Samtalet avlöpte bra och gubbarna gick 
nöjda hem var och en till sitt. Efter en vecka 
väntades damerna hem, men istället kom ett 
nytt samtal. Damerna fick inte plats på det 
hemvändande planet utan de fick stanna en 
vecka extra och behövde mera pengar, som 
telegraferades över.
År 1960 tog Edith körkort. Axel köpte första 
bilen 1956, en Folkvagn med sökare på taket. 
Nu kunde även Edith susa fram i den.
I en liten röd stuga i närheten av Anderstorp 
satt Edith under några år och sydde ted-
dykappor och klänningar åt Hyssnaföretaget 
Ericssons konfektion i Anderstorp. 
När Hejco startade år 1956 öppnade Edith 
egen syverkstad i källaren i sitt hem. Edith 
hade anställt några sömmerskor som satt 
i Skogshed och sydde. Hon hade även 
sömmerskor som satt i sina hem och sydde 
lönsömnad. Syverkstaden hade Edith kvar 
tills hon blev pensionär.

’’Förmågan’’ tog mycket energi
Edith hade förmågan att ”ta ut” vatten med 
hjälp av slagruta. Edith använde en kläd-
galge som slagruta. Hon har hjälpt många 
fastighetsägare att hitta vattenådern. När 
hon skulle hjälpa till att ta ut vatten på 
Ekedal blev förloppet dramatiskt. Edith 
konstaterade att det finns vatten sju meter 
ner. När mannarna grävt 6,5 meter sa de ”nej 
nu gräver vi inte mer”. Men de bestämde sig 
ändå för att ta några spadtag till. 
Mannen som stod nere i gropen och grävde 
höll på att bli kvar i gropen. Det kom så 
mycket vatten, att han knappt kunde ta sig 
upp.
Så sent som på 2000-talet var Edith i Ubbhult 
och tog ut vatten.
Den enda gången hon misslyckades var 
när hon skulle hjälpa sin man Axel att ta ut 
vatten på den egna tomten. Kanske var det 
nerverna som spökade.
Leif Loket Olsson hade ett program på ra-
dion, där det togs upp fenomenet slagrutor. 

Axel ringde in till radion och berättade att 
”det kan min fru”. 
Efter det programmet ringde många och 
bad om Ediths hjälp att hitta vatten. 
Folk som hade svårt att sova hörde av sig 
och blev hjälpta. Edith kunde be dem flytta 
sängen eftersom den stod rakt över en vat-
tenåder. Därav den dåliga sömnen.
År 1975 köpte Axel och Edith en sommar-
stuga i Ringhals, som de och deras familj 
tillbringade sina somrar i. Några grannar 
skulle gräva på sina tomter, men var rädda 
för att de skulle gräva av elkablar. Edith var 
inte sen att hjälpa till. Med en koppartråd 
kunde hon tala om var det var riskfritt att 
gräva, eftersom hon kände var elkablarna 
gick fram.  
Förmågan att ta ut vatten och el tog mycket 
energi och kraft från Edith, som vid denna 
tid hunnit bli 87 år. 
Ediths far hade samma förmåga, men ingen 
av hennes arvingar har vad vi vet ärvt hen-
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nes kraft. Edith och Axel har fem barnbarn 
och tio barnbarnsbarn, så än finns det hopp 
om att förmågan gått i arv till något av dem.

Ediths talesätt
Edith hade, på äldre dar, en förkärlek för 
speciella uttryck. När hon reste sig från bor-
det för att gå hem sa hon ofta ”Nu ska Edith 
tacka för sig”. Kom någon annan före henne 
kunde hon säga ”Min tack åsko”. 
Andra uttryck som var typiska för Edith var: 
”Gör som ni vill det gör ni ändå.”, ”Ingen ko 
på isen så länge rumpen är kvar på land”.
På ålderns höst ville hon vara med när det 
hände något. ”Får jag bara hänga mé så är 
jag nöjd”, sa hon. Hon var bland annat med 
i Danmark men orkade inte vara med på 
aktiviteterna. Hon var nöjd med att sitta på 
en bänk och titta på när de andra roade sig.
Hennes barn tog en gång upp frågan om 
hon inte skulle vilja ha en rullator, som trygg-
het, när hon var ute på promenad. Då blev 
Edith arg och invände ”det är bara för de 
gamla”. 
En tid därefter var hon med på Gekås i Ul-
lared och fick tag på en vagn, då tänkte hon 
nog inte på vad hon sagt, nämligen, ”det är 
så gott att ha något att hålla sig i”. 

Edith var en fridsam person som aldrig tog 
stor plats. Hon var en människa som inte 
tyckte om skvaller och man hörde henne 
aldrig säga ett ont ord om någon. Inget var 
besvärligt och hon sa sällan nej när det var 
något som skulle uträttas.
När Axel dog år 2001 frågade barnen om 
Edith ville flytta till något mindre. ” Aldrig 
ner till Lockö” blev svaret. Axel ivrade för 
att Hyssna skulle få ett nytt ålderdomshem. 
Samma dag som Axel begravdes togs det 
första spadtaget för det nya äldreboendet, 
Stomsåker.  Hade Stomsåker varit klart hade 
Edith förmodligen kunnat tänka sig en flytt, 
men hon blev kvar på Skogshed fram till sin 
död, den 23 februari år 2012. Den dagen 
föddes kronprinsparets lilla dotter Estelle. Ett 
av Ediths barnbarnsbarn hade en egen fun-
dering om detta ”en liten prinsessa kanske 
fick gammelfarmors själ”.
Edith var en fantastisk kvinna som verkligen 
levde fullt ut tills hon dog.

Tack Kerstin och Gert Eriksson, Ing-Britt och Jan 
Mårtensson för att vi fick ta del av era minnen.
Tack Ingela Olofsson för fina bilder.

Eva Persson

2015 har Hyssna byalag fortsatt arbetet med  
frågor som gynnar vår bygd. Vi har kunnat se 
resultat av vårt, och framförallt intressegrup-
pens, arbete. I maj invigdes vår fina idrotts-
hall, Hyssnahallen.
Med stolthet och stor glädje kunde vi se Jo-
han Norbelie klippa banden och förklara hal-
len invigd. Många hade samlats för att delta 
i ceremonin. Hallen är fin och funktionell och 
kostnadsberäkningen som intressegruppen 
gjort stämde bra. Dock kunde parkeringen 
gjorts större. 
Hyssnadagen 2015 hölls i Hyssnahallen med 
utställare, försäljning, tävlingar ungefär som 
föregående år. Byalaget vill tacka deltagare, 
sponsorer och funktionärer.

Hyssnaloppet arrangerades också i samband 
med Hyssnadagen, med målgång vid hallen. 
Cirka sextio tappra löpare genomförde lop-
pet i regn och rusk.
Hyssnaloppet 2016 arrangeras den 3 sep-
tember, i år också med lopp för barn.
Grävarbete för fiberanslutning pågår för fullt.
Större pendelparkering och förbättrad trafik-
situation vid Hyssna handel är under utred-
ning av trafikverket och Marks kommun.
Så även korsningen vid Lyckehörnet.
Framtidsvision är att byggnation påbörjas 
i Hyssna, då överföringsledningen nu är klar.

Åke Andersson
ordförande i Hyssna byalag

BYALAGET

21



Foto: Sven-Hilding Arnell
Många var intresserade av att vandra i Mulens marker och av att få veta lite mer om bygden.                                                    

SOCKENVANDRING I MULENS MARKER 

Sommarvandring eller sockenvandring? 
Ja, när den äger rum, då känns sommaren i 
kroppen. I år inträffar detta närmare bestämt 
sista måndagen i juni, då cirka 35 personer 
samlas för en vandring med temat I mulens 
marker –  jordbrukslandskap i förändring.
Vi är förväntansfulla och lite nyfikna. 
Vi får veta att vi skall vandra genom ängs-
marker och betesmarker från Friared upp till 
Nordbacka gård där aftonen skall avslutas 
med fika från egen medhavd matsäck. 
Ciseroner under vandringen är Emma-Klara 
Arnell från LRF och utbildad på Ultuna, 
Sveriges lantbruksuniversitet, med inriktning 
på växtodling inom jordbruket och Sven-
Hilding Arnell, ägandes och boendes på 
Nordbacka. En bonde i tiden, det vill säga, en 
bonde som bor på sin gård, sköter sin skog 

och arrenderar ut jordbruksmarken. 
Jordbruket har förändrats och landskaps-
bilden är under förvandling. Därom rör sig 
temat för vandringen.
Från Ekhaga vandrar vi bort emot Friared 
och strax före Bertils tar vi av åt vänster och 
kliver rakt ut i betes- och hagmarkerna. Det 
är ymnigt och en aning fuktigt. Sommaren 
har hittills varit blöt och kall och därför är 
det ovanligt mycket kvar av ängsblommor
i naturen.
Här mitt uppe på betesängen stannar vi och 
Emma-Klara tar upp en timotej. Hon berättar 
att timotej är bra att så ihop med rödklöver, 
att de har samma växtrytm, det vill säga 
växer i samma takt och kan sås några år i rad 
med tanke på den växtföljd som en bonde 
måste tänka på för att tillgodose jordens 
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näringsämnen. Att linskavle och hundäxing 
blev lite inne på femtiotalet men växer lite 
väl snabbt, innehåller mindre näring och 
därför är mindre vanligt förekommande.

Slåtter och Hyssnastollar
Där vi står används marken till bete sedan ett 
antal år. Innan dess tog man av gräset, vilket 
också kallas slåtter, och använde det som 
vinterfoder till djuren.  
Gräset hängdes upp på hässjor som kallades 
rundhässjor eller i vår socken kallat Hyss-
nastollar, fyra störar med tråd emellan. Vad 
namnet kommer av är lite oklart. Här skulle 
gräset torka och köras in, med häst och 
vagn, från slutet av juni till någon gång i juli 
månad och då skulle det verkligen vara torrt.  
Så småningom kom skulltorken, som var en 
fläkt som torkade upp det inkörda höet på 
rännet och med traktorn kom hösvansen, 
en slags gaffel bakom traktorn, som gjorde 
det lätt att frakta gräset från åkern och in på 
logen.
Vinterfodret lades tidigare i pressar som 
exempelvis rundsilos där det pressades ihop 
och täcktes, en slags konservering. Denna 
slåtter gjordes oftast tidigt då gräset var 
saftigt och friskt. Idag förvaras gräset i vita 
plastbollar som syns överallt i vårt landskap. 
Syftet var och är, att inget syre kommer till 
och att ph-värdet sänks så att syra bildas. 
Vinterfodret får en högre kvalité med högre 
näringsinnehåll.

Tidigare generationers slit
Just där vi strövar framåt omgärdas mar-
kerna av vackra stenmurar, tidigare genera-
tioners slit.
Sven-Hilding berättar att de flesta åkrarna 
har namn. 
– Där borta ligger Liderna och den där borta 
heter Prästes Ek. En åker heter Muråkern och 
en annan Bottna. 
– Fram till början av sextiotalet plöjde vi 
upp och odlade säd eller spannmål, därefter 
tog Gunhild och Morgan i Friared hand om 
åkrarna och idkade hackeslåtter och slog 

åkerkanterna med lie. Kor och senare får 
gick på bete. Gunnar Arnborg kom hit och 
fotograferade de gamla stenmurarna. Han 
gav senare ut en bok kallad I mulens marker. 
Därav temat för kvällen avrundar Sven-
Hilding.
Några minuter senare befinner vi oss uppe 
på gården Nordbacka. Det gamla huset, sen 
1899, renoverades i början av 1990-talet 
och är idag en välbyggd modern bostad. 
Ladugården, byggd 1937, och då en modern 
och rymlig ladugård, används nu som för-
rådsbyggnad. Mycket har förändrats under 
de senaste sextio åren.

Inte många kor kvar
Vi tittar neråt ladugården och funderar över 
hur det har blivit med korna. Idag finns det 
inte en enda ko på gården. Emma-Klara vet 
att berätta att i Hyssna finns kanske idag 
mellan 300 och 400 kor. Produktionen räcker 
till alla Markbors behov och mer därtill. 1885 
fanns cirka 550 kor och 1948 fanns cirka 850 
kor. Helt klart är att idag produceras mycket 
mera mjölk per kossa. Det tär hårt på kossan 
och hon blir inte så gammal, kanske runt 
fem år.
Sven-Hilding berättar om gårdens historia.
– Fram till början av 1960-talet var Nord-
backa ett levande jordbruk. Fram till och 
med den första halvan av århundradet var 
familjen stor. Hjälp i jordbruket var nödvän-
digt. Från stan kom släkten och bodde över 
te Därras om somrarna. Hästen var draghjäl-
pen ute på åkrarna, en helt annan tid. Så 
kom mjölkmaskinen och traktorn och sedan 
alla andra maskiner och bonden kunde klara 
sig själv. 
På Nordbacka blev det generationsbyte och 
jag tog över gården år 1972.
En representant för det nya lantlivet. 
– Ja, det är bra så här. Skogen ligger mig 
varmt om hjärtat och dessutom var jag 
allergisk och hade svårt att vara inne i en 
ladugård med djur, säger Sven-Hilding. 
– Där nere ligger Därras. Tänk, jag trodde 
att det var så det hette när jag var liten. Alla 
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ÅRSKRÖNIKAN för 2015

Årsmötet 
hölls 8 april och samlade cirka trettio del-
tagare, 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 ordföran-
de. Vidare omvaldes Anna Faxgård, Slätthult 
och Arne Johnson, Dukared Björkbacken. 
Nyval av Ulf Arnell, Torp och Torbjörn Davids-
son, Bonared. Sven-Olof Arnell, Lockö och 
Eva Johansson, Lockövägen 30 B avböjde 
omval.  Kvarvarande styrelseledamöter 
till 2015 är Birgit Olsson, Brobacken, Börje 
Ohlsson, Brobacken, Eva Persson, Hökås och 
Lennart Gustavsson, Pjätared.  Birgit Olsson 
omvaldes som kassör.
Till styrelsesuppleant till 2016 omvaldes 
Hans Persson, Långared.
Kvarvarande styrelsesuppleant till 2016 är 
Dag Karlsson, Fåraklipporna.
Till revisorer omvaldes Ulla Eriksson, Olofse-
red och Helena Andersson, Dalhemsvägen.

Till valberedning omvaldes Ingela Olofs-
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 till och med 18 
år ingå.
Avgående styrelseledamöterna Eva Johans-
son och Sven-Olof Arnell avtackades med 
blommor.
Efter årsmötesförhandlingarna följde en 
gemytlig kaffestund. Sven-Hilding Arnell och 
Magdalena Vicei visade bilder och berät-
tade om sin resa genom USA, Mellan-och 
Sydamerika. 

Bildafton 15 april 
Vem är det vi ser på fotografiet? Är det 
någon som kan berätta? Var är bilden tagen? 
Ja, frågorna var många när Hyssnaborna åter 
mötte upp för en bildafton i bygdegården. 
Anders Davidsson hade bläddrat i albumen 
och en härlig kavalkad av sockenbor, eller 

hemma sa ju så, lägger Sven-Hilding till och 
pekar på grannstället strax intill som också 
har namnet Nordbacka. 
– Där bodde i min barndom Anna och Joel 
Andrén. Dom hade också hjälp i jordbruket.
Det blir lite frågor om ditten och datten 
men ungefär här sätter sig folk med sitt 
fika. Några vandrar uppåt Nordbacka berg 
med en betagande utsikt mot Bonared och 
Hajom. De flesta slår sig ner i trädgården.
Själv kan jag inte låta bli att reflektera över 
den tid som förflutit.
Jag tittar neråt bokskogen och den fägata 
som skymtar. För inte så många år sedan 
var där en körväg, gårdens utfartsväg, som 
användes i körning ner till byn i Hyssna. Vi 

åkte alltid den vägen med häst och vagn 
eller släde från Stommen genom Koänga 
upp till farmor, farbror Hilding, faster Elin 
och kusin Sven-Hilding, kanske på julkalas 
eller födelsedagsfirande. Farmor fyllde år i 
maj och stod dagen till ära på verandan och 
tog emot. Äppleträden stod i blom. Gräsmat-
torna var täckta av tusenskönor.
  
En notering efter kvällen En god lektion i 
jordbrukets förändring.  Dessutom såg jag två 
Hyssnastollar när jag var ute och åkte igår 
kväll. Dom såg blöta ut.

Anna Faxgård
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Våren sjöngs in av Hyssna kyrkokör.                                                                                                     Foto: Börje Ohlsson

Bertil Gustafsson vårtalade.         Foto: Börje Ohlsson

som vi säger denna afton, gubbar, kärringar 
och ungar fick liv. Många finns inte idag. 
Ungarna har blivit pensionärer och kvällens 
publik kunde berätta ett och annat. Natur-
ligtvis skötte Håkan Almqvist bildapparaten 
och som vanligt blev det en kaffepaus för 
samspråk.
 
Valborgsmässofirandet 
En regnig och kylig dag blev en uppklarnan-
de kväll. Mellan hundra och hundratio per-
soner mötte upp till kaffe och tårta i skolans 
matsal, barn, unga äldre. Därefter vandrade 
alla ner till  den gamla stenbron över Surtan 
för att fira vårens ankomst. Ytterligare vår-
firare mötte upp. Ordförande Sven-Hilding 
Arnell hälsade alla välkomna. Bertil Gus-
tafsson, en Hyssnabo i förskingringen, höll 
vårtalet, som innehöll många barndomsmin-
nen från Hyssna och där många av oss kände 
igen sig. Den härligt stora kören bjöd på 
vårsånger som gjorde oss varma inombords, 
detta under ledning av Marie Hyllstam. Lions 
delade ut stipendium till Gunilla Andersson, 
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Nationaldagen firades i strålande solsken.                                                                                         Foto: Börje Ohlsson

ett välförtjänt pris, för ett långvarigt och 
viktigt barn och ungdomsarbete.  Kvällen 
avslutades sedvanligt med ett leve för våren 
och vår svenska nationalsång.

Gökafton 
arrangerades i år av Sätila hembygdsfören-
ing, vartill grannsocknarna var inbjudna. 

Sveriges nationaldag 
firades traditionsenligt med fanor och guds-
tjänst 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 före avfärd hemåt. 

Våfflor i museet.
Söndagen 12 juli bjöds på våfflor i museet, 
en solig söndag eftermiddag vid Surtan.  
 
Sockenvandringen
ägde i år rum i Mulens marker. En vandring i 

hagmarkerna mellan Friared och Nordbacka. 
I samarbete med LRF som representerades 
av Emma-Klara Arnell fick vi en lektion i 
slåtterängen växtlighet och betydelse. Vi 
uppmärksammades på hur jordbruksmark 
snabbt förvandlas till enbart betesmark och 
betydelsen av betande djur för ett öppet 
landskap. 
Hur livet på en gård har förändrats, från att 
ha varit ett levande jordbruk till det den är 
idag, kunde Sven-Hilding berätta om, då 
vi avslutade sockenvandringen uppe vid 
Nordbacka med fika och en fantastisk utsikt 
ut över Bonared.

Friluftsgudstjänst
vid Korsås-Augustas ryggåsstuga tilldrog 
sig i år den andra söndagen i augusti. Johan 
Danz, vår komminister, förrättade gudstjäns-
ten och Seth Reino Ekström från Sätila stod 
för musiken tillsammans med Johan. En fin 
sommargudstjänst, som avslutades med 
kaffe i det gröna.
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Sommargudstjänst vid Korsås-Augustas stuga.                                                                                        Foto: Ulf Arnell

Allsång i Levins loge i Backa
blev även i år en mycket lyckad tillställning.
Thore Olofsson, Jerry Rudenwall och Tomas 
Arvidsson fick bra fart på allsången. Julia 
Frölich bjöd på nyckelharpa och fiol. Stefan 
Ljungqvist tillsammans med Lennart Palm 
underhöll med visor, operetter och musicals 
samt roliga historier. Det blev en söndag 
eftermiddag med extra, extra. 

Hyssnadagen 
hölls lördagen 5 september och i år i den 
nya fina idrottshallen. Hembygdsföreningen 
deltog med visning av några föremål samt 
information om hemsidan och hembygds-
föreningens facebookgrupp.
Hyssnaborna fanns på plats och deltog i akti-
viteterna med stort intresse. Att det finns så 
mycket verksamhet i vår bygd är fantastiskt. 
Hyssnaloppet genomfördes för andra året 
i rad. Det är ett nästan fullvärdigt maraton-
lopp på Hyssnaleden, cirka 38 km och cirka 
1100 höjdmeter. Ett sextiotal deltagare tog 

sig från start till mål. Segern gick i år till Linus 
Wirén. Tvåa blev Patrik Brants.

Bildafton
med gamla Hyssnabilder tilldrog sig en 
onsdag i mitten av oktober i Hyssna bygde-
gård. Att Sven på Sanden tog mycket bilder 
visste en del. Att det var så många och så 
intressanta visste nog inte så många. Sven 
kunde konsten att fånga ögonblick och 
miljöer med människor i vardag och arbete. 
Sven finns inte idag men hustrun Vivan och 
systrarna Anna-Greta och Ingrid förmedlade 
och berättade. Hyssnapubliken bidrog. En 
mycket trevlig kväll. Dessutom både kaffe 
och småprat.

Övrigt
Muséet har hållits öppet för allmänheten sex 
söndagar under sommaren. Några grupper 
och skolklasser har blivit guidade  i kvarnen 
och muséet vid olika tillfällen och även tagit 
del av Hyssnas historia och händelser runt 
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Stefan Ljungqvist och Lennart Palm.

 Foto: Börje Ohlsson 
Tore Olofsson, Julia Frölich, Jerry Rudenwall och Thomas Arvidsson underhåller på Levins loge.

Foto: Börje Ohlsson

Torshall och Tors källa. Flera skolklasser från 
Sätila och Hyssna har gått Hyssnaleden. 
Många har övernattat vid våra övernatt-
ningsplatser som är mycket uppskattade.

Gåvor
Gåvosamling från Kronerna i form av textila 
föremål, böcker, gamla leksaker, vävtillbe-
hör, foton, medaljer, m.m. Från Maj Persson 
förmedlat genom Iréne Johansson.
Liten spinnrock  för barn samt torock från 
Christina på Högen.

Gunga, katt och husgeråd för barn från 
Margot Becker.
Stickmaskin från Långemad, gåva av Inga-
Brita och Olle, Långemad.
Gåva i form av nerlagt arbete från Mico 
Industri-el.
Väv, kista, böcker och jordbruksredskap med 
mera från Doris Gunnarsson, Getakulla.
Vi tackar för gåvorna. 

Anna Faxgård
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BARNEN PÅ BESÖK I MUSEET
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18 januari 2016 var museet inbäddat i snö.                                                                                                                Foto: Ulf Arnell

HYSSNABILDER

7 december 2015 var museet omringat av vatten.                                                                                       Foto: Börje Ohlsson
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Erik Johansson framför John Sandins plåtverkstad. Bilden från 1940-talet.

Året är 1950. På hölasset fr v: Ingrid Johansson, Asta Johnsson, Börje Ohlsson, Stig Jonsson och Arne Jonsson.
Otto Olsson håller i tömmarna.
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Hyssna fotbollslag på 1940-talet.

Gamla gymnastiksalen 
i Hyssna skola.
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Ett stort tack till alla de företag som genom sina ekonomiska bidrag
satt färg på denna skrift



PROGRAM FÖR 2016

Samtliga aktiviteter kommer att 
annonseras i Markbladet

samt på hemsidan
www.hyssna.se

Torsdag 14 april

Onsdag 20 april

Lördag 30 april
 

Torsdag 5 maj

Måndag 6 juni
 

Söndagar v 26–31
 

Måndag 4 juli

Söndag 10 juli
 

Söndag 21 augusti

Söndag 28 augusti
 

Ondag 19 oktober

Årsmöte i Församlingshemmet

Bildafton i bygdegården

Valborgsfirande
vid Hyssna gamla kyrka

Gökafton

Sveriges Nationaldag 
i Hyssna gamla kyrka

Museet och Lockö kvarn
Öppet kl. 14.00–16.00

Sockenvandring

Öppet hus i museet 
med våfflor,  kl. 12.00–17.00

Allsång, Levins loge i Backa

Friluftsgudstjänst
vid Korsås-Augustas stuga

Bildafton i bygdegården

Personer på omslagsbilden:
Övre raden, fr v: Birgitta Johansson, Kerstin Gustavsson, Inger Johansson, Elsy 
Kling, Inger Karlsson, Lilly Johansson
Nedre raden fr v: Kerstin Ivarsson, Margareta Eriksson, Edit Eriksson, målvakt, 
Hjördis Karlsson, Lisbeth Johansson, Margit Johansson
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