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Julfest 2003

Rune Gustavsson spelar Hej tomtegubbar för de dansande B   råttensbyborna.

Mona Andersson sjunger till Runes ackompanjemang i kyrkan efter festen i 
bygdegården.

Åke Brunngårds avskedspredikning i kyrkan. 
Mer på annan plats i tidningen.  

Avskedspredikan



Som representant för LRF och även för 
”Vi i Bråttensby” har jag varit med på 
många möten hösten –02 om turismens 
utveckling i vårt område.  De intryck jag 
fått har visat att det nns en uppsjö på 
goda förslag och möjligheter att få hit 
betalande turister.  Med betalande turister 
menas att om man investerar bra kan man 
få högbetalande turister och vid lägre 
investeringsgrad turister med lägre krav.  De 
är ekonomiskt försiktigare.  Dessa senare 
skulle nöja sig med att ska i Nossan.  

Denna å är en pärla i Västra Europa då det 
gäller skarter och det nns fritidsskare 
som gärna drar upp en ”rre” för att se 
på den, väga den, notera den och sedan 
släppa tillbaka den.  

  De mera lönsamma turisterna kan ”Bo 
på lantgård” med god standard eller kanske 
ta in på Hotell Kärven med tillgång till 
god mat och fullständiga rättigheter medan 
de under dagtid skall underhållas med 
bygdens speciella kultur eller resa kring i 
Västergötland på buss.  

Vi i Bråttensby har lagt ytterligare ett 
aktivt år bakom oss. Mer än 20 tillfällen att 
träffas har planerats och genomförts. Det 
har varit allt från våra traditionella fester 
som vi har året runt till studiecirklar och 
sporter med olika klot som skall kastas eller 
rullas mot ett mål. Syftet med alla dessa 
aktiviteter är att ha roligt och att försöka 
få en sammanhållning i Bråttensby. Jag 
tror att det är det som behövs för att få 
folk att vilja bo här och vilja vara med och 
utveckla bygden. 

Det är många Bråttensbybor som kommer 
på våra aktiviteter och jag hoppas att få se 
er av er som bor i Bråttensby eller som 
känner en tillhörighet  till Bråttensby på 
våra aktiviteter. När vi träffas i bygdegården  
kan det ibland vara ganska trångt men 
bygdegården klarar er personer. Många 
av våra aktiviteter är ju även på annan plats 
som boule i Lennart och Monas trädgård 
eller midsommarrande på Gröna berg 
eller påskeld på Ekeberget.

Kan föreningen fylla andra behov som 
vi har i Bråttensby där någon form av 
samverkan behövs så vore det bra. Detta är 
en fråga som vi har diskuterat i styrelsen 
och på förra årsmötet men vi har inte hittat 
något konkret ännu. Vi har bla pratat om 
behovet av er bostäder, bostadshus eller 
tomter. Det har vid något tillfälle pratats 
om att tillverka råmjölkspannkaka för 
försäljning men vi har inte kommit fram 
till något konkret ännu. Har du något 
som du vill framföra så ta gärna kontakt 
med  styrelsen eller undertecknad. Det 
kan naturligtvis även gälla någon speciell 
aktivitet som du vill att vi skall genomföra 
eller som du vill ta i och göra till gemensam 
för hela byn.

Bråttensby bygdegårdsförening eller 
som vi också säger Vi i Bråttensby skall 
ha årsmöte som framgår av annonsen på 
sista sidan. Då kommer styrelsen att väljas 

för 2003. Valberedningen är i full gång att 
förbereda valen så det nns kandidater till 
alla platser i styrelsen på årsmötet. 

Under året har styrelsen haft följande 
utseende: ordförande Kjell Johansson, 
sekreterare Annika Gustafsson, kassör Börje 
Aronsson, ledamöter Paul Johansson och 
Ingvar Valdemarsson och ersättare Berndt 
Larsson och Christer Håkansson. 

Paul har varit 
med på några 
möten med 
Leader+ för styrel-
sen som framgår av 
hans artikel.

Styrelsen har 
också deltagit i 
några möten med 
Kommunbygderå-
det.

Föreningen har 
en torpgrupp som 
har bestått av 
Annika Gustafs-
son, Ingvar Val-
demarsson och 
Berndt Larsson och dom har bytt ut några 
gamla torpstolpar under året.

Vi har också en aktivitetsgrupp som 
bestått av Christer Håkansson, Annika 
Gustafsson och Gunvor Johansson som har 
planerat och hållit i ett antal aktiviteter.  

Tidningen har utformats av Annika 
Gustafsson och Kjell Johansson. Den har 
kommit ut med 5 välmatade nummer. Det 
är många andra som har skrivit och lämnat 
material vilket har gjort tidningen mer 
läsvärd. Tidningen ligger ute på Internet så 
att den kan laddas ner från hela världen. 

Bygdegården har använts itigt i år. Det 
har fungerat bra med gräsklippning vid 
bygdegården i år liksom förra året, vi har 
ju delat på arbetet genom att de som kunde 
hjälpa till har skrivits upp på en lista som 

sattes ut i tidningen. Jag hoppas att det 
skall fungera så även i år. Har du möjlighet 
att klippa en gång under säsongen så hör 
av dig till Kjell.

Bråttensby har ca 120 boende men alla 
är inte skrivna i Bråttensby. Om vi bara 
skall räkna de som är skrivna här så blir det 
troligen 116 personer. Tabellen visar hur 

de 116 fördelar sig i ålder.
Alla som bor i Bråttensby räknas som 

medlemmar i föreningen. De som har hus 
i Bråttensby, är födda i Bråttensby eller 
som på annat sätt känner en tillhörighet 
till Bråttensby utan att bo här är ganska 
många, kanske 20-30 personer. Flera av 
dessa personer kommer på våra aktiviteter 
vilket jag ser som ett gott tecken på att vi 
har lyckats med våra aktiviteter. 

Jag hoppas att  ni alla som läser denna 
tidning känner er välkomna till våra 
aktiviteter och att föreningen kan ge oss 
den gemenskap och samhörighet som skall 
nnas i en by. 

Kjell

Sedan nns det massor med enklare 
bussturer på några timmar där guider från 
trakten medverkar.  Sådana kan vi vanliga 
västgötar organisera för dagsutykter. 

Matställen nns det i många ladugårdar i 
Skaraborg.  Bara det kan vara en upplevelse 
och kanske en kick.

  De som har planer på något sådant 
kan få ekonomisk hjälp från EU stöttade 
”Leader+”,  men ansökningar och idéer 
måste alltid komma från vanliga människor.  
Från de som vill arbeta med projekten.                                    

Paul Johansson.

Turism i våra trakter

Ett år har gått och vi är inne i ett nytt 



 Snön lyser vit på fur och gran
  Snön lyser vit på taken
  Endast tomten är vaken.

  Så var det förr i världen.  Nu är tomten 
vaken och ska träffa alla de snälla barnen 
i Bråttensby bygdegård på julfesten –03.  
Utanför står inga slädar, där står na bilar 
i mängd.  Tomten är lite villrådig.  Han 
vet att han får komma in och till och med 
träffa prästen, men han vet inte säkert om 
han får komma till himlen.  Kanske är det 
som Erik Stagnelius skrev om tomtens like 
–Näcken- för två hundra år sedan, då denne 
satt och spelade giga i silverbäcken:

  Arma gubbe varför spela?

  Guds barn skall du 
dock ej bliva!

  Tomten får slå bort 
sådana tankar, och istäl-
let banka på dörren och 
komma in i en fullsatt 
lokal med många glada 
människor och många 
livade barn.  De lugnar 
ned sig medan tomten 
rister sitt gråa skägg och 
läser en gammal dikt om 
händelser i ”Zodiakens 
ban”.  Efter att dagens 
barn har fått sina gottpå-

Mer från julfesten
sar och all den goda gröten och smörgåsarna 
ätits får vi kaffe och kaka och lyssna till 
en musikgissningstävlan som sköts av 
Rune Gustafsson på dragspel och Christer 
Håkansson på munläder.  Alla kunniga 
musikälskare kan glädja sig åt många 
rätt.

  Efter detta ställer vi upp utanför 
beväpnade med facklor som dock har det 
svårt i den friska vinden.  Vi kommer till 
kyrkan och kan lyssna till vår egen präst 
och sjunga psalmer till dragspel samt njuta 
stämningen av ett annorlunda kyrkobesök.  
Efter detta kan vi med tillfredsställelse 
återvända till våra hem och nattens vila.             

Tomten Paul Johansson.

Kerstin Gustavsson och Berna Bengtsson tar för sig av gröt och 
skinksmörgåsar

Tomten läser en dikt innan den åtråvärda godispåsen delas ut.



vår kyrka. Nu var 
det några år sedan, 
så därför var det ett 
kärt återseende.

 ”Det är en nåd 
att få vara präst”, sa 
Åke inledningsvis 
i sitt tacktal. Som 
präst får man möta 
människor i både 
glädje och sorg. Det 
har hunnit bli många 
människor i flera 

generationer 
runt om i pas-
toratet, som 
Åke har lärt 
känna under 
de nästan 32 
åren som 
präst här. Det 
var den 1 sep-
tember 1971 
som Åke bör-
jade i Herr-
ljunga pas-
torat. Det 
nygifta paret, 
Ulla och Åke, 
hade då yt-

Åke 
Brunngård 

går i pension

tat in i Eggvena prästgård. Ulla har under 
alla åren varit ett stöd och en hjälp.

 Efter Åkes tacktal var det dags för 
kyrkorådets ordförande Lennart Anders-
son och ordförande i kyrkostämman 
Paul Johansson att framföra Bråttensby 
församlings tack. Den 15 mars, när en 
avtackningsfest ordnas för Åke i Eggvena 
bygdegård, kommer en gemensam present 
från församlingarna att överlämnas.

 Gudstjänsten avslutades med kyrkkaffe. 
En del av brödet hade bakats av ett par 
bosniska kvinnor. Kaffeavgiften, som togs 
upp, skall bli ett bidrag till sommarvistelse 
i Sverige för bosniska barn. 

 Kyrkkaffet blev en stunds trevlig 
samvaro med möjlighet att prata med 
varandra och att tacka Ulla och Åke.

Text och bild Margareta Håkansson

Den 16 februari avskedspredikade Åke 
Brunngård i Bråttensby kyrka. Många 

Bråttensbybor hade mött upp i kyrkan den 
här söndagskvällen.

 Texterna för dagen handlade om Guds 
nåd, det var även ämnet för Åkes predikan. 
Extra högtidlig och allvarlig kändes dagen 
och därför valde Åke att predika från 
predikstolen.

 Fin musik inramade gudstjänsten, Anna 
Hallberg och Anette Jonsson sjöng till 
Peter Bengtssons ackompanjemang. På 
90-talet sjöng Anna och Anette ofta i 

Ulla och Åke Brunngård har fått en blomma. 

Anette Jonsson och Anna Hallberg som sjöng 
till Peter Bengtssons ackompanjemang.

Stina Lindgren, Solveig och Bengt Lundell och 
Erik Lindgren tar sitt kyrkkaffe i kyrkbänkarna.



Den stora 
gemensamma räv-
jakten genomför-
des i söndags 
(23/2) i skogen 
mellan Bråttensby, 
Eggvena och 
Tumberg.

  Mer än 100 
jägare var sam-
lade vid Eggvena 
bygdegård och 
kl.8.00 blåstes 
jakten igång med 
en hornsignal. 
Efter att alla 
hälsats välkomna 
gicks säkerhets-
b e s t ä m m e l s e r 
igenom, pass för-
delades och hun-
darna och deras 
ägare presentera-
des. Klockan 8.30 
var alla jägare 
framme på sina pass och hundarna ck 
komma loss för att söka efter rävslag.

  Det såg ut att bli en n dag i skogen, 
lagom kallt och solen började titta fram. 
Strax före nio fann schillertiken Bössgårds 
Ronja, från Alvhem, rävslag på Luttorp och 
snart gick drevet för fullt. Det blev ett kort 
intensivt drev innan räven blev skjuten i 
kanten av Vitamossen.

  Meddelande kom på radion att räv 

Årets stora rävjakt

setts i kraftledningsgatan vid gränsen 
mot Tumberg. Det dröjde inte länge 
förrän schillertiken Abba, hemmahörande 
i Gillstad, var på plats och drevet gick för 
fullt. Efter en bukt kom drevet tillbaka 
och en skytt placerad där kraftledningen 
går över Långåsen kunde skjuta en av de 
två rävarna som kom. Hunden fortsatte 
sedan driva den andra räven  och den sköts 
senare i Tumberg.

  På middagen sköts senare den fjärde 
räven vid Skogvaktaregården i Eggvena.

  Flera andra rävar observerades, både 
friska och skabbangripna. Älgko med kalv 
sågs passera av många jägare. Många såg 
även rådjur och harar under dagen.

  Klockan 13.30 samlades jägarna åter 
i Eggvena bygdegård, där det serverades 
varm korv och pilsner. Det blev sedan en 
stunds jaktprat vid borden innan dagens sju 

hundförare ck ta emot en säck 
hundmat var, som tack för att 
de ställt upp med sina hundar. 
Hundmaten hade skänkts av 
Doggy.

  I samband med avslutningen 
i Eggvena bygdegård ck de 
som ville lägga en frivillig 
avgift för att täcka utgifterna i 
samband med jakten. När utgif-
terna var betalda skänktes de 
överskjutande pengarna, 1345 
kronor, till barncancerfonden!

Text och bild 
Christer i Gäddegården.                                                       

Jägare samlade framför bygdegården.

Erik Yngvessons ”gäng” som passade efter skogsvägen in till ”Östergårdsbergen”, fr.v. Peter Malmqvist, Daniel 
Malmqvist, Erik Yngvesson, Peter Hast, Per-Olof Knutsson, Lars Johansson, Robert Jansson (hundförare) och 
Bengt-Inge Larsson.



Hej igen i knåprutan! Jag har 
varit borta ett tag från rutan. 
Vår son Anders dog 6/11 under 
en operation i Umeå. Livets pro-
blem blev oss övermäktiga ett 
tag. Dock, livet måste gå vidare! 
Här kommer lättare problem.

1. Knatte,Fnatte och Tjatte 
letade bärnsten på Skånekusten. 
Knatte  hittade 15 st, Fnatte hit-
tade 9 och Tjatte hittade ingen 
sten alls. Tjatte vill då att de 
skulle dela broderligt, så att alla 
ck 8 st var. Han var då villig att 
betala 80 kr till bröderna tillsam-
mans. Hur skulle pengarna förde-
las mellan Knatte och Tjatte?

2. En man testamenterade 
21 vinfat till sina tre söner. Sju 
av vinfaten var fulla, sju halvfulla 
och sju tomma. I testamentet 
stod det att alla sulle få lika 
mycket. Hur klarade sönerna den 
uppgiften? (Tomfaten hade också 
ett värde.)

Denis knåpruta

Angående tidningen
Tidningen läggs ut på den hemsida 

vars adress nns i sidhuvudet på första 
sidan av denna tidning. För att få informa-
tion om när tidningen kommer ut och 
annan information som inte kan vänta 
på en ny tidning så skicka ett mail till 
kjell.johansson@mbox334.swipnet.se så 
kommer du att få den informationen som 
epost. Tänk på att informera utyttade från 
Bråttensby som kan vara intresserad av 
detta att de kan skicka ett mail till mej så 
får de denna information.

Kjell

3. Att tänka på!
Jag kan bevisa att en katt har tre 
svansar!

a. Ingen katt har två svansar.      
Eller hur?
b. Och en katt har ju en svans mer 
än ingen katt.
c. Ingen katt=2         2+1=3  Enkelt!  
Eller hur???

Svar på Barbros förra knåp

Flytta de tre hörncirklarna så har 
du vänt triangeln.
 

Höstens bowling-
kvällar har varit väl-
besökta, det har varit 
10-12 spelare vid 
varje tillfälle. Sista 
spelkvällen var den 
17 dec. Då hade vi 
beställt smörgåstårta, 
som avnjöts efter spe-
lets slut. Vandrings-
priset har erövrats 
av ett antal spelare. 
Vem som erövrade 
priset inför julup-
pehållet, förbjuder 
min blygsamhet mig 
att berätta!! Det gäller 
nu för alla att ”toppa 
formen” för att kunna 
ta priset inför 
sommaruppehållet.

Text och bild 
Christer i 

Gäddegården

Bowlingrapport

Bowling-gänget samlat efter sista 
spelkvällen före juluppehållet.
Spelarna på bilden, nedre raden fr.v.: 
Christer H., Ingvar V., Emma, Jonas.
Övre raden: Rune, Ingvar T., Berndt, 
Fredde, Bosse, Bo-Lennart, Christer B. 
och Sven.



Det bodde en ryttare i Skattegården i 
slutet av 1600-talet, Per var hans namn. 
Som ryttare var han befriad från skatt för sig 
själv och för sin gård mot att han höll häst 
och gav sig ut i kriget om det kom, men han 
blev gammal och förlovades innan Stora 
Nordiska Kriget 
utbröt 1700 och 
undslapp troligen 
all strid.

Per var gift med 
Elin Andersdotter som kan ha varit dotter 
till en Anders Andersson som bodde i Skat-
tegården på 1660-talet. När Per dog 1709 
gifte Elin om sig med Gunnar Bryngelsson. 
I mantalslängden 1724 står det om Gunnars 
hustru att hon var ”fånig”. I början av 
1730-talet dog hon och Gunnar gifte om 
sig med Britta Månsdotter.

Flyttade till Landa
Gunnar ägde och brukade längre än de 

esta sin tredjedel av Skattegården, men 
1747 sålde han och köpte sig istället en lite 
mindre gård i Landa av sin broder Bengt. 
Man kan väl tänka sig att han ville dra 
ner på tempot och få en lugn och behaglig 
ålderdom och kanske var det till och med 
sitt gamla barndomshem han nu köpte. Hur 
som helst blev det väl inte precis så lugnt 
så att det blev tråkigt. 

På sommartinget för Kullings härad 
1750 stämde Gunnar Bryngelsson sina 
gårdsbor i Landa för att de överfallit 
honom med hugg och slag och åsamkat 
honom tre blodviten. Det framgår inte 
varför, men tydligen har det i alla tider 
emellanåt varit besvärligt för grannar att 
komma överens.

Gunnar levde 
i nio år till, han 
begravdes på 
nyårsdagen 1759 
och uppgavs i 
dödboken vara 
80 år. Man lade i 
regel på lite grand, troligen var han mellan 
70 och 75.

Vid tiden för Gunnar Bryngelssons död 
såg världen ganska annorlunda ut emot vad 
den gjort under hans första hustrus första 
make ryttarens tid. Bara som ett exempel: 
de som red i kavalleriet var inte längre 
frivilliga bönder utan mera en egen grupp 
liknande de indelta soldaternas. De verkar 
inte heller ha varit lika många som under 
höjdpunkten av bonderyttarnas epok. 

På andra halvan av 1600-talet hade det 
funnits gott om ryttare i Bråttensby, ofta en 
eller ett par bara i Skattegården, för att rida 

i krig var inte alls något man skydde – då 
var skatterna värre för bonden.

En anledning till att bönderna frivilligt 
valde att bli ryttare, förutom den rent eko-
nomiska, sägs vara att man verkligen ville 
Sveriges ender ont, att man ville hämnas 

gamla oförrätter. 
Särskilt gällde detta 
Västergötland där 
danskarna med sina 
tyska legotrupper 

era gånger härjade, brände och skövlade 
under andra halvan av 1500-talet och början 
av 1600-talet. 

Danskarna
Alla har nog hört folkminnen från den 

tiden, om hur Tarsleds fruntimmer skulle 
ha fört ett oväsen så att de låtit som en hel 
armé och skrämt iväg danskarna när de kom 
– fast ibland är det Lekåsas fruntimmer 
och ibland andra socknars fruntimmer. 
Men poängen är att historier från dessa 
bittra tider lever än idag – hur starka var 
de då inte under de första generationerna 
som följde? 

Det nns uppteckningar av folkminnen 
från trakten om att danskarna brände ner 
all den vackra ekskog 
som trakten var bevuxen 
med och att det glödde 
i mossarna i år efteråt. 
Hur länge glödde det då 
inte av vrede i sinnet på den som fått sitt 
hem förbränt eller våldgästat?

Det var heller inte ovanligt att bönderna 
gjorde överfall på endehärarna när de 
kämpade sig fram i den oländiga terrängen, 
att man exempelvis anföll trossen, 

för att när und-
sättningen kom 
bakifrån eller 
framifrån av rus-
tade legoknek-
tar, snabbt dra 
sig tillbaks in i 

skogen. Och sedan upprepa det hela ett 
par sju åtta dussin gånger tills enden var 
alldeles förbittrad och modstulen. Sådant 
var effektivt. Och med Gustav II Adolf 

och Axel Oxenstierna kom också chansen 
att rustas och skeppas till Tyskland för att 
rida i strid vid Lützen och i andra stora 
internationella slag. 

Rusthållen
1759 hade folket ändrats och systemet 

ändrats. Krig hade inte nått in i inre 
Västergötland på nästan 150 år. En del 
stora gårdar, de så kallade rusthållen, 
höll nu både ryttare och ett par hästar 
åt denne, men bonden red inte längre. I 
Bråttensby var gårdarna, med undantag av 
adelsgodsen Guntorp och Bråttensby Säteri, 
bara medelmåttigt stora och 1704 sadlade 
den siste ryttaren någonsin i socknen av. 
Han var en ung bonde i Östergården, hette 
Johan och var för övrigt troligen svärfar 
till den Olof Jonsson som artikeln i förra 
numret kretsade kring.

Hästar och folk som kan rida dem har vi 
väl haft i bygden sedan dess. Inte minst idag, 
men våra enda tillfällen att få rida i strid 
numera är förmodligen på EU-toppmöten. 
Dock finns krigen ännu kvar. Världen 
ändras långsamt. Men vi har fortfarande 
inte haft något krig i det inre Västergötland 
sedan början av 1600-talet och idag ivrar 

till och med den gamla 
legoknektsstaten Tysk-
land för fred i världen, 
ja, bra mycket mer än 
vad vårt eget land gör. 

Detta tolkar undertecknad som ett klart 
framåtskridande i världen.

Petter Johansson

Ryttare i Bråttensby

står det om Gunnars 
hustru att hon var ”fånig”

överfallit honom med hugg 
och slag och åsamkat 
honom tre blodviten

framåtskridande i 
världen

Anders Lundell



Årsmöte 
Onsdagen den 5 mars i Bygdegården kl 19.00

Före detta Södra-medarbetaren

Rune Andersson
visar bilder från en resa i Peru

Alla välkommna
Medarrangör

Teaterresa 
till Borås med efterföljande restaurangbesök

Lördagen den 22 mars

Roy Smiles Bombad. Pjäsen utspelar sig 
på ett vilohem i amerikanska södern 
1962. Den f d bombpiloten Ralph Sher-
man ser tillbaka på sitt uppdrag att 
bomba Hiroshima 1945.  
Trots det allvarliga ämnet är pjäsen 
infernaliskt rolig, absurd, drastisk. En 
galen pjäs, där temat alltför väl känns 
igen i världsläget vi har idag.  Verk-
ligheten är mer drastisk och fantastisk, 
komisk och skrattretande än dikten.

Anmäl er till Kjell senast den 5 mars. Tel. 0322-628113.
Biljettpris 130.- ungdom 60.- (om vi blir fler än 10 st). 

Påskeld
på Ekeberget

Kl 21.00 tänds påskelden på påskafton på Ekeberget. 
Alla är välkomna!

(Det finns plats för mer ris för den som vill köra upp)

Kyrkans 
anslagstavla

Söndag den 23 mars kl 
17.00 mässa

Tisdag den 8 april kl 
19.00 passionsandakt

Söndag den 11 maj 

kl 19.00 musikandakt 

med Rune, Mona och 
Lennart

Söndag 20 april, Påsk-

dagen kl 15 familje-

gudstjänst tillsammans 

med Eggvena och Mis-

sionskyrkans söndagssko-

lebarn

Lördag den 15 mars  
kl 18 blir det avskeds-
fest för Ulla och Åke 
Brunngård i Eggvena 

Bygdegård.
Anmälan senast 9 maj 
till Mona och Lennart 

tel 0513  40148


