
                               Vandring genom Gössäter

                                   Av Helge Holmstrand, Fullösa

  Låt oss göra en vandring längs vägen genom Gössäters samhälle och se 
vad som finnes och samtidigt påminna om förhållanden i gångna tider. Vi 
kommer vandrande vägen från Hällekis och passerar gränsen till Fullösa 
socken vid ett par stora stenstolpar. Första huset på höger hand är ett 
vinkelhus. Där bodde omkring 1920 familjen Simmingsköld. Jag har många
minnen från detta hus. Sonen i familjen Gösta och jag var klasskamrater 
vid läroverket i Skara. Under ferierna träffades vi antingen i Gössäter eller 
i mitt hem i Fullösa skola. Vi vandrar vägen fram mot söder. På båda sidor 
om vägen ligger det ena huset intill det andra. Det var då det. Nu är flera av
husen rivna. Ett av husen hette Lyckeberg. Det blev med tiden Folkets hus. 
Det var 1909. I min förra krönika berättade jag litet om detta Folkets hus. 
Nu är allt borta. Vi fortsätter och kommer fram till fundamenten efter det 
mekaniska stenhuggeriet. Det var Lars Kylberg som var grundaren. 
Stenhuggeriet drevs med ångkraft, pannan eldades med alunskiffer. Man 
hade två stenhyvlingsmaskiner och en svarv. Då allt gick för fullt hade man 
god avsättning till byggnadsplatser både i Sverige och även i Danmark. På 
höger sida står de gamla byggnaderna kvar. Här nu garage och mycket 
annat.
  Så har vi den gamla vackra smedjan. Det var här som den gamle 
hedersmannen Sanfrid Hwass var bas. Denna byggnad bör bevaras som 
minnesmärke. Till höger litet längre fram en kontorsbyggnad. Till vänster 
går en liten genväg genom tipperna och förbi lämningar av äldre hus ner 
mot landsvägen. Vi kommer till ett vägskäl. Vägen till höger går mot 
Österplana och backen nerför till vänster för ned till det egentliga 
samhället. Mellan vägarna ligger här Gössäters egendom. Det var från 
början en stor egendom. Enligt gamla mått var den på 2,5 mantal. Till 
gården hörde också hemmanet Korsgården i Österplana. Ägare var 
naturligtvis Lars Kylberg på den tid det begav sig. Men han bodde inte på 
själva egendomen utan i villan Gransäter ett stycke upp i sluttningen. På 
vänster hand ligger en industri. Vi fortsätter nerför backen som svänger till
vänster. Här ligger flera fina fastigheter. På höger hand ligger skolan eller 
det som en gång var Gössäters skola. Folkskollärare var Ester Göthe- 
Gustavsson och småskollärare Margit Sandén. De gamla arbetarbostäderna
är ombyggda och fint moderniserade.
  Vägen svänger till höger. Trevliga villor på båda sidor om vägen. I 
skrothandeln kan man göra fina fynd av nyttiga saker. I själva svängen går 
vägen upp till Klockargårdens textilindustri. Här finns mycket att se och 
lära. Nedanför ligger ett litet kapell. Så kommer vi ned till stationen. Det är 
inte mycket kvar av dess storhet. Den fina trädgården är borta. En liten 
byggnad kvar.
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  Hur är det? Bussarna stannar väl till fortfarande. Det som en gång var 
Karlslunds affär och sedermera fröknarna Johanssons pensionat är nu 
upprustat till ett fint rumspensionat och STF:s vandrarhem. Vi går över 
”järnvägen” ut till Hönsäters hamn. På höger hand har vi en förnämlig 
affär. Litet längre bort Hedvigsborg. Det har varit mycket i detta hus. 
Hotell och affärer och administration för oljebolaget. Efter 
kommunsammanslagningen på 1950 – talet var det kommunalkontor här. 
Det var då kommunen hette Kinnekulle. Varför fick inte det namnet vara 
kvar då ny kommunsammanslagning skedde. Götene blev då namnet på 
den nya storkommunen. Så har vi en skyltfabrik. Ser vi längre fram mot 
höger, ser vi Kullebo, på andra sidan ”järnvägen”. Mitt emot affären ligger
Kinnesäter, där många äldre personer får en fin omvårdnad. Litet längre 
fram till höger ligger Flinkatorp. där familjen Allert bodde. Så kan vi i 
tankarna passera ”järnvägen” en gång till och kommer till platsen för 
Stampens banvaktstuga. Här var Persson banvakt. Här kan vi sluta vår 
lilla vandring genom Gössäters tätort. Ett välskött samhälle värt att besöka.

Rätt avskrivet intygar Ragnvald Johansson, Vänersborg
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