Hillebygden från första början
Text: Ulf Olsson
Det första numret av Hillebygden kom ut år
1946. Då var undertecknad inte ens född.
Hille Hembygdsförening firade då 10årsjubileum och gav ut denna "festskrift". Om
det blev några fler skrifter med namnet
Hillebygden under mellanåren fram till 1979
vet jag inte. Men under sensommaren det året
började jag fundera på om inte Hille
Hembygdförening skulle kunna ha en
medlemstidning. Valbo hade ju sin
"Utanvessarn". Jag var då engagerad i Lantmäteriets personaltidning, Akt-X, och utformning och framställning av den kommande
Hillebygden kom att bli ungefär likadan.

Under åren har Hillebygden utvecklats en hel
del. Från det då ganska anspråkslösa, 8-sidiga
häftet till den nu betydligt omfångsrikare
moderna tidningen. Vi har fått datorer med
program som förenklar redigeringen. Det har
blivit billigare och enklare att trycka
färgbilder så därför kan vi nu glädja oss åt ett
innehåll med vackra färgfoton.
Men ingenting blir till av sig själv Vi skulle
inte ha någon tidning all om det inte vore för
medlemmars intresse för och arbete med den.
Så fortsätt nu! Skriv artiklar och/eller tipsa
redaktionen om gammalt och nytt i Hille.
Hjälp Hillebygden att leva vidare!

Den 11 september 1979 fick jag klartecken
från styrelsen i föreningen att starta en tidning
och sedan gick det fort. Den första
redaktionen hade fyra medlemmar: Karin
Lindqvist, Inger Engström, Aina Svensson
och jag själv. Under hösten samlade vi
material, skrev, fotograferade och ritade. På
den här tiden hade vi inga datorer till vår
hjälp. Allt skrevs på maskin eller handritades.
Det var mycket klipp- och klisterarbete innan
det slutliga manuset kunde skickas till
tryckning hos ToLi-Karttryck i Valbo.
Det första numret hade en upplaga på 300 ex
och tidningen levererades i plana A4-ark. Vi
fick själva vika och häfta hela upplagan,
vilket var ett drygt jobb bara det. Särskilt när
medlemsantalet senare kraftigt ökade och
upplagan likaså. Lagom till julen 1979 hade
medlemmarna premiärnumret i sina brevlådor.
Vi skrev bland annat om Kristinastigen,
kyrkans nya koppartak, minnesmärken efter
Utnorastigen samt en gammaldags julottefärd.
Hur många har den tidningen kvar?
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