
Om byarna i Fullösa.       Av Helge Holmstrand infört i NLT 19760430.

Fullösa gamla socken består av ett slättland runt Svartån och delvis Silån. Svartån kallas också Sjöråsån. 
Efter Sjöråsviken i Vänern där ån har sitt utlopp. Slätten sträcker sig från Lysekälleskogen förbi Brokvarn, 
Kollstorp, Fullösa by och Bolum bortemot Malma och Kestad. Vid Malma kommer man strax utanför den 
gamla sockengränsen. Mellan Malma och Kärrgården utbreder sig också slätten. På tre sidor om slätten har 
vi rätt så stora skogsområden öster om Kollstorps by. En skog som fortsätter in i Kinne-Vedum. Norr om 
Damsäng och Ekshagen har vi Lysekälleskogen. Väster om landsvägen mellan Brokvarn och Fullösa kyrka 
har vi också ett skogsparti, som går upp mot sluttningen av Kinnekulle. Här på Kinnekullesluttningen låg 
förr de två byarna Vässäter och Gössäter. De ligger naturligtvis där än, men de är ju nu uppslukade av bolag.
Till Vässäters by räknades gårdarna Krokgården, Frälsegården och Kärrgården. Byn Vässäter nämns redan 
1550. Jordeboken 1572 upptager ett helt skattehemman, ett helt kyrkohemman och ett frälsehemman. 
Namnet Vässäter kommer väl av adjektivet västra eller adverbet väster och det syftar på byns läge nordväst 
om Fullösa by. Säter betyder väl utmark eller skogsäng. Vi har många gårdar på Kinnekulle som slutar på 
säter.
Gössäter är ett mycket gammalt namn. Förekommer redan 1312 i formen de Götsätrarum. Det har sedan allt 
som tiden gått förändrats till stavningen. 1572 upptager jordeboken två hela och ett halvt frälsehemman. Till 
denna by räknades gårdarna Överstegården, Smedegården och Lillegården. Gården Gössäter hörde ju också 
hit. Namnet Gössäter tror man kommer genom en sammandragning av det fornsvenska mansnamnet göt och 
så säter. 
Den största och mest tätliggande vad beträffar byggnadernas läge var väl förr Fullösa by, som är väl 
placerad med kyrkan i centrum. När det fanns kyrka i Bolums by, låg ju denna i byns utkant. I Fullösa by 
kan man räkna med sex gårdar. Bäckgården, eller som den förr kallades Stommen. Bäckgården kallas den 
naturligtvis för den bäck, som rinner alldeles intill. Stommen är ett gammalt namn. Det förekommer redan 
1566 då det skrevs Sthommenn. Stom är en förkortning av ett fornsvenskt ord prästastompen – prästgård. 
Detta ord Stommen som gårdsnamn är mycket vanligt i Västergötland. Ödegården och Lillegården kan 
spåras till 1685. Ödegården räknades som ½ skattehemman, medan Lillegården var ½ frälsehemman. Denna 
gård nämnes också 1685. Namnet Värmagården tror man kommer av fornsvenska värme ”värmlänning” 
eller av mansnamnet Värme.
En del av Värmagården är Börje- eller Måns Jonsgården. Den omtalas redan 1715. Vid skiftet i början av 
1800-talet utflyttades denna gård ner till slätterna mot Kestad och kom att kallas Malma och blev den största
gården i denna del av Fullösa. Måns Jonsgården var ett helt skattehemman. Troligtvis flyttades den 
nuvarande Värmagården ut från Fullösa by. Så har vi de två Tyskagårdarna, en på vardera sidan om vägen. 
Namnet kommer väl av ett gammalt mansbinamn Tyske. Området mellan den gamla Fullösa by och Kestad 
bestod förr i tiden av mader och grässlätter. När två gårdar flyttades ut från byn, blev markerna uppodlade 
och på så sätt ökades den odlade jorden. Förr låg byns ägor runt gårdarna, ägorna var blandade om varandra.
Vid sådd och skörd var det av betydelse att grannarna samsades. Det samma gällde då det var fråga om 
hägnader och åkervägar. För att klara dessa angelägenheter samlades man till bystämmor eller 
”grannstämmor” som det också hette. Ofta fanns det i byn en som kallades ordningsman. Han kallade till 
bystämma. I en del byar fanns det också en bykista, där man förvarade handlingar rörande byn. Sådana 
handlingar äro nu för tiden av mycket stort värde. Bystämmorna avslutades ofta med ett gille under glada 
och festliga former. Efter skörden hade man skördefester.
Till Fullösa by bör man också räkna torpet Lyckan, där nu ett mycket värdefullt museum är ordnat med 
gamla föremål rörande lantbruk och därmed sammanhängande.
Troligen kändes det tryggt att bo nära grannar i de gamla byarna. Det var väl detta som var orsaken till att 
ingen ville flytta ut till Lyserna långt från byn. Ute i skogarna fanns ju också för länge sedan en del vilda 
djur, som man måste skydda sina husdjur för. Anders Johansson i Anderstorp berättade att  hans far, som var
född 1809, en gång var på väg från Forshem till Kestad med en hästskjuts blev förföljd av en vargflock. Det 
skulle ha skett på maderna mellan Fullösa och Kestad ungefär där Malma ligger. Vargarna höll sig 
emellertid på behörigt avstånd från skjutsen. HH
Avskrivet den 20100324 av Bengt Sj.


