
 

 Frillesås – Landa Hembygdsgille  

 Verksamhetsberättelse för 2019 

 

 

Styrelsen har bestått av: 
Ordförande: Roland Lagesson,  
Vice ordförande: Göthe Ingvarsson,  
Ledamöter: Nils Svensson, Lilly Haraldsson, Svenne Classon, Lars Åkerberg och Lou Lou 
Andersson (under del av året) 
Suppleanter: Lennart Andersson, Sven Gustafsson  
Adjungerade sekreterare: Lena Greenwood, Stefan Idegård  
 
Utöver styrelsen har Gunilla Axelsson svarat för gillets hemsida och övriga IT-frågor.  
 
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. 
 
Representant i styrelsen för Nordhallands Hembygdsförening har varit Göthe Ingvarsson 
med Nils Svensson som suppleant.  
 
Festkommittén har bestått av:  
Margareta Einarsson, Elvy Johansson, Anita Karlsson, Birgit Karlsson, Berith Olsson, 
Kerstin Rolandsson. 
 
Under 2019 hade Gillet 305 medlemmar. 
 
På Hemsidan https://hembygd.se/frillesas-landa och på facebook-sidan, Frillesås-Landa 
hembygdsgille, informeras fortlöpande om gillets verksamhet.  
 
Genomförda arrangemang under 2019 

 

Gillet arrangerade ett studiebesök hos Dermanord den 31 januari, ca 20 personer deltog. 
 
Den 24 februari hölls årets första deltävling av de nordhalländska gillenas frågetävlings-
serie i Stuvs bygdegård. För  underhållningen stod Hönekullens dragspelsgrupp.  
 
Årsmöte hölls den 10 mars i Landa hembygdsgård.  
Mötet började med att det hölls en tyst minut för de medlemmar som avlidit under året, 
däribland Gillets sekreterare Bengt Gullbrandsson. 
Efter förhandlingarna visade Gunilla Axelsson ett bildspel från året som gått. Därefter blev 
det kaffe med dopp för de ca 30 medlemmarna som deltog i mötet.   
  
Kommunens träffpunkter för seniorer gjorde den 23 mars en utflykt med lunch till Snogge. 
Svenne Classon och Elvy Johansson visade brödbakning i gårdens stenugn och Lena 
Greenwood berättade om kung Frille samt om det så kallade Frillesåsmärket.  
 
Den 27 mars hölls berättarkväll i Snogge om Varbergs fästning. Historikern och författaren 
Pablo Wiking Faria höll ett mycket intressant föredrag om borgen på kullen, som under 
århundraden omvandlats till en fästning och är idag även museum och turistmål. 
41 personer kom och lyssnade. 



 
Valborgsmässoafton firades traditionsenligt med musikgudstjänst i Landa kyrka. Efteråt 
samlades man vid hembygdsgården där valborgsmässoelden flammade. Ölmevalla-Landa 
kyrkokör sjöng in våren och Christina Glemme Wannebo höll vårtal.  
 
Den 25 maj var det fågelpromenad i området runt Snogge hembygdsgård. Gunnel 
Lindskoog, erfaren fågelskådare, guidade och berättade om vilka fåglar vi vanligtvis kan 
höra runt våra trädgårdar och i skogsområden. Ca 20 personer deltog i promenaden.  
 
Under två dagar i maj fick Snogge besök av skolklasser i årskurs 3 från Frillesåsskolan. 
Eleverna delades in i grupper och fick besöka bakstugan, gå en tur i skogen, titta på och 
lära sig om biodlingen i Snogge, besöka våra museer samt lyssna på berättelsen om kung 
Frille. 
 
Ett femtiotal personer samlades den 6 juni i Snogges trädgård för att fira Sveriges 
nationaldag. Kommunister Fredrik Borglin höll en kort andakt. Lou Lou Andersson och 
Alexander Gorchkov underhöll med sång och musik. Kvällen avslutades med att flaggan 
halades till tapto spelat på trumpet av Markus Ingvarsson.   
 
Gillet har under året deltagit i en utställning på hembygdsmuseet i Kungsbacka. Temat var 
”Färgstarka personer”. Utställningen invigdes den 13 juni och pågick fram till den 12 
november. Lena Greenwood och Gunilla Axelsson, som sammanställde gillets bidrag, 
hade valt att i text och bild lyfta fram tre kvinnor från vår bygd.  
 
Slåtter vid kung Frilles grav ägde rum den 10 och 13 juli. Syftet är att hålla gravplatsen 
öppen och välvårdad. Detta är ett uppdrag hembygdsgillet har åtagit sig gentemot 
Länsstyrelsen. 
 
Hembygdsgårdens dag den 4 augusti var som vanligt årets mest välbesökta arrangemang 
med cirka 100 besökare. Gårdens museer och arkiv var öppna och i trädgården ställde 
lokala hantverkare ut och sålde sina alster. Bisamhällena visades och honung såldes från 
Snoggebina. En utställning i bild om gårdens förändring från det att gillet tog över fram till 
idag visades. I museet fanns gamla skolfoton framlagda, avsikten var att besökarna skulle 
kunna fylla på med elevernas namn.  
Lasse Gullbrandson stod för musikunderhållning och kaffe med våfflor serverades. 
 
Höstutflykt till Fjärås Bräcka anordnades den 14 september. Roland Lagesson guidade 
och den lilla skara som deltog i promenaden fick lära sig en hel del om alla de fornminnen 
som finns på Bräckan.   
 
Under tre dagar i september upprepades vårens skolbesök i Snogge. Denna gång var det 
ca 60 elever från årskurs 3 i Frillesåsskolan. Eleverna fick information i sex olika 
ämnesområden t.ex. om brödbakning i stenugn, tvätt efter gamla seder. Någon vecka 
senare besökte Roland Lagesson och Lena Greenwood klasserna i skolan för att berätta 
om bygdens skolor förr i tiden och överlämnade samtidigt en 1-öring till varje elev som 
minne av deras besök i Snogge. Eleverna passade också på att lämna över en 
sammanställning från sitt besök på hembygdsgården till gillet. 
 
Merafta anordnades den 6 oktober för fjärde året i rad,. Denna gamla sed att få i sig en 
rejäl måltid på sena eftermiddagen har blivit ett populärt inslag i Snogge. Närmare 60 
personer lät sig väl smaka av bordet, som bjöd på bl.a. risgrynspudding, stekfläsk, 
äggröra, ättikströmming och ”stekta potäter”, ost och bröd från den egna stenugnen samt 
som efterrätt sagogrynssoppa. Efter maten underhöll Lou Lou Andersson och Kjell Björk 
med sång och musik. 



 
 
 
Arkivens dag anordnades den 9 november. Besökarna kunde bläddra bland foton och 
tidningsurklipp samt se utställningen om tre driftiga kvinnor från bygden. Några besökare 
fick hjälp att söka sina anor via datorn i olika släktforskningsprogram. Göthe Ingvarsson 
visade ett bildspel från sin sommarresa i Norge.  
 
Första advent firades som vanligt i Snogge med kyrkkaffe efter högmässan i Frillesås 
kyrka. Ca 50 gäster hälsades välkomna till en vackert julpyntad hembygdsgård.  
 
Hembygdsgillet har under året deltagit med ett lag i Nordhallands hembygdsförenings 
frågetävlingsserie. 
 
Gillet har haft lördagsjour på hembygdsmuseet i Kungsbacka tre gånger under året. 
 
Vår hembygdsgård i Snogge kräver ett ständigt underhåll och skötsel, både vad gäller 
byggnader, trädgård och skogsmark. Löpande har utförts av gillets energiska och 
arbetsvilliga medlemmar, större arbeten har lagts ut till lämpliga entreprenörer. Större 
delen av gillets åkermark arrenderas ut för att hålla åkrarna i gott skick. En undersökning 
för ev. utbyggnad av museet för kart- och mätningsteknisk utställning har påbörjats.  
 
Gillet har genom Roland Lagesson varit närvarande vid Södra Skogsägarnas årsmöte och 
fått information om lämpliga underhållsåtgärder på skogen, bl.a. vaksamhet mot 
granbarkborrens spridning. Än så länge har inte skogen i Snogge blivit angripen.  
 
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt medverkat i hembygdsgillets 
verksamhet och för gåvor och bidrag till vårt arkiv och museum. Vi hoppas på ett fortsatt 
gott samarbete under år 2020.  
 
Frillesås 20-03-15 

Styrelsen Frillesås- Landa Hembygdsgille 

 

 


