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Påskaftonsskandal!
Läs allt om det som inte fick hända!

Prenumeration
Vid årsmötet i år beslutades det att 

man skall kunna prenumerera på pap-
perstidningen om man inte bor i Bråttensby. 
Detta för att personer som inte kan ladda 
ner tidningen på datorn och som bor utanför 
Bråttensby skall kunna få tidningen. Vi har 
lagt in en faktaruta om tidningen på sidan 
två där det framgår hur man gör och annat 
som har med tidningen att göra.
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Prenumeration
För de personer som bor i Bråttensby är tidningen gratis. 
Tidningen delas ut. Om det är någon som inte får tidningen 
inom Bråttensby så informera redaktörerna.
Tidningen delas ut när det nns behov och det har de senaste 

åren varit 5-6 tidningnar per år. 
Du kan ladda ner tidnigen på vår hemsida se ovan. För att få 
veta när tidningen kommer så kan du skicka din e-postadress 
till kjellj@tele2.se så får du information om när tidningen 
är utlagd på hemsidan.

För dej som bor på annan ort och som vill ha papperstidningen 
kan vi erbjuda en årsprenumeration för 100.-. Vi kommer 
då att skicka tidningen med post till er.

Du som kan få tidningen levererad av någon i Bråttensby kan 
även fortsättningsvis få tidningen levererad av denne.

Annons
För att täcka kostnaderna för tryckning säljer vi en annons 
för 250.-. Hör av dej om du vill annonsera
Övrigt
Vi behöver hjälp med att dela ut tidningen och vi har några 
som hjälper till. Vill du dela ut tidningen så hör av dig 
till redaktörerna.

Tidningen är till för att ge oss i Bråttensby en sammanhållning 
och gemenskap. Hjälp oss att fylla den med text och bild. Kom 
gärna med material, helst via mail till kjellj@tele2.se. 

Vi var ca 20 personer som mötte upp 
på årsmötet den 15 mars i bygdegården. 
Kvällens gäst var Leif Brunnegård från 
Asklanda. Leif är ofta ute i trakterna och 
talar kring ämnet ”Tankar från bögda”. 
Under den rubriken kåserar han även 
i AT en gång i månaden. Han skriver 
på dialekt och undertecknar sina kåserier 
med Håkansson. Varför Håkansson och 
inte sitt rätta namn förklarade han med 
att han inte ville skämma ut 
släkten och för att allt inte 
skulle tolkas som sanning, 
bara sannolikt. Dessutom är 
han Håkan Brunnegårds son. 

Tankar från bögda handlade 
hans muntliga kåseri i bygde-
gården om. Han berättade 
små episoder som han hört 
eller varit med om, både i sitt 
arbete som handlare och från 
privatlivet. 

Vi skall vara rädda om 
våra dialekter. I klass 1 i en 
småskola på 70-talet skulle 
fröken gå igenom bokstaven 
y, hon försökte  få barnen att 
säga ordet yxa, men då utbrast 
en elev:

-Jaså, ena öx!

Vad är e´ stunn? 
Mormor hade tantkalas 

och Leifs syster tittade på 
marsipanrosen på mockatårtan 
och frågade mormor om hon 
kunde få den. 

-Du får vänta ”e´stunn”, sa 
mormor. När sedan tanterna 
skulle börja ta av tårtan var 
rosen borta. Systern blev 
tillfrågad om hon hade tagit 
den och det hade hon, men 
hon hade väntat ”e´stunn” 
först!

Leif har varit söndagskol-
lärare i många år, mest för 

de äldre barnen. En gång ck han ha de 
mindre barnen. Efteråt kom en tös fram 
till honom och sa:

-Dom säger att du är så rolig, men det 
tycker inte jag.

Vi som var i bygdegården håller inte 
med tösen, vi tyckte att Leif var både rolig 
och intressant.

Årsmötesförhandlingar.
Styrelsen för Vi i Bråttensby består av 

ordförande Kjell Johansson, sekreterare 
Cecilia Frändberg, kassör Börje Aronsson, 
ledamöter Paul Johansson, Ingvar Valde-
marsson, Berndt Larsson och Christer 
Håkansson.

Revisorer: Dan Johansson och Sven 
Aronsson, ersättare Birger Yngvesson.

Aktivitetsgrupp: Elsie Val-
demarsson, Gunvor Johans-
son och Christer Håkansson.

Torpgrupp: Lars-Rune 
Hermansson, Ingvar Valde-
marsson och Berndt Lars-
son.

Tidningsgrupp: Kjell 
Johansson och Cecilia 
Frändberg.

Boulegrupp: Ylva Lars-
son, Lennart Andersson och 
Ingvar Torkildsen.

Valberedning: Sune 
Johansson och Roger Matts-
son, ersättare Birger Yngves-
son.  

Livet i byn diskuterades, 
verksamheten nu och i fram-
tiden. Hur skall vi få er 
invånare till Bråttensby och 
hur skall vi få de yngre att 
stanna kvar och bosätta sig 
här? Börje och Tore skall titta 
på nya boendeformer i byn 
och de kommer att redovisa 
sina undersökningar i en 
kommande tidning.

Prenumeration på tid-
ningen diskuterades och det 
bestämdes att utsocknes kan 
få tidningen hemsänd till en 
kostnad av 100 kr per år.

 Margareta Håkansson

Årsmötet

Leif Brunnegård  alias Håkansson kåserar om människor han mött.

Vi i Bråttensby



Måndagen den 3 maj tog jag en tur till 
Hästängen på förmiddagen för att se hur det 
vårsådda hade tagit sig. Jag såg då på håll 
hur en stor svart fågel lyfte ur Myrebäcken, 
ög en bit och slog sig ned ca 80 m bort 
på Birgers ägor. Med kikarens hjälp kunde 
jag se att det var en mycket sällsynt gäst vi 
hade fått på besök. Det var en svart stork 
(Ciconia nigra). Den ser ut som en vanlig 
stork men är svart på kroppen och har vitt 
bröst, benen och näbbet är röda. Den är ca 
1 m lång samt har en vingbredd på ca 2 m. 
Svart stork häckade i Sverige fram till slutet 
av 1800-talet, nu förekommer den endast i 
Baltikum och Ryssland. Den är skyggare än 
sin vita släkting och häckar i gammal skog. 
Kan i sällsynta fall observeras i Sverige, då 
främst i augusti eller september.

På ”nätet” kunde jag se att det hade 
observerats en svart stork på Ottenby 
fågelstation på Öland den 18 april. Sträcket 
gick sedan rakt västerut från Ottenby mot 
Blekinge. Vem vet, det kanske är samma 
svarta stork som syntes här den 3 maj.

Christer i Gäddegården

Ovanlig fågel i Bråttensby!!

Måndagen den 5 april var det nal för 
årets bowlingspel. Vi hade blivit tillfrågade 
om vi ville gå en match mot Annelunds 
damlag. Nicke på bowlinghallen som tränar 
damlaget trodde det skulle bli en jämn 
match. Vi hade en överläggning i gänget 
och alla var överens om att det var synd att 
”neka fruntimmer”, vi var väl gentlemän! 
Vi skulle vara åtta spelare i varje lag och 
spela 4 serier var.

De esta i Bråttensbygänget hade under 
säsongen investerat i så kallade ”svängklot” 
(Runes benämning på klot av reaktivt 
material) och hade sista tiden tränat varje 
vecka.

Laget togs ut efter sista träningskvällen, 
vi tyckte nog att vi hade fått ihop ett 

för att tvättmaskinen eller radiatorerna inte  
ställer till med vattenskada men han får 
inte ta ansvar för sitt eldningssystem. Skall 
han sota rökgaskanalen måste han gå en 
utbildning som enligt vad räddningschefen 
säger blir dyrare än att kalla på sotaren.  
Den kommunala myndigheten som ska ge 
tillstånd till enskild sotning känner sitt 
ansvar så hårt att de ser nedbrunna hus 
över hela landsbygden som ett resultat. 
Vad ska du då själv göra för att få sota? 

Jo, du ska anmäla att du vill detta hos 
berörd kommunal myndighet. Sedan har 
du att vänta på tillåtelse och betala vad 
det kommer att kosta. Du kan ju även visa 
intresse och ringa och tala vid dem som 
från ditt politiska parti ingår i Miljö- och 
Byggnadsnämnd. Det är roligt för dem att 
du visar intresse för vad de håller i sin 
kommunala befattning.

Paul Johansson

Fastighetsägare blir Sotare

”slagkraftigt” lag. Dagarna gick och det 
blev dags för match!

Nicke gav oss namnet Bråttensby Old 
Boys, inget att protestera mot, åldern på 
spelarna låg mellan 30-80 år. Damlaget 
hade fått namnet Dragons (drakarna), nu var 
väl inte spelarna där så draklika, tvärtom! 
Det var åtta trevliga tjejer ca 20-40 år, som 
hade meriter från serie- och korpmatcher, 
samt jul- och påskcupspel. Fyra från varje 
lag började spela sina serier, de andra 
kade och följde spelet från cafeterian. 
Efter ca 1,5 tim bytte spelarna plats med 
dem i cafét.

Första serien spelade vi bättre än 
damerna, fem av åtta gick till Bråttensby 
Old Boys, sedan var det roliga slut. Det 

visade sig att Drakarna var mycket jämna 
i sitt spel. De kanske inte ck så många 
strikar som vi, men å andra sidan var de 
suveräna på spärrspelet. Den ende som 
kunde ge damerna rejält motstånd var lagets 
Benjamin, nämligen Fredde, han spelade 
som en riktig ”kärring” och blev näst bäst 
individuellt.

Trots förlusten var det inga dystra miner 
hos förlorarna, samtliga tyckte att det hade 
varit en trevlig match och vi blev lovade 
revansch i höst.

Bowlinggängets ”slutpåsäsongenfest” 
blir den 21/5 i bygdegården.

Christer i Gäddegården

Tanken bakom detta är att fastighetsä-
garen som eldar med ved är mest intres-
serad av att värmepannan är ren och att 
rökgaskanalen inte har beläggning som 
kan fatta eld.  En statlig eller kommunal 
myndighet har ingen förståelse  för att en 
fastighetsägare kan ta ansvar för detta.  
Fastighetsägaren kan visserligen klara att 
skaffa pengar till fastighetsskatten.  Han kan 
klara att se om taket behöver läggas om eller 
väggarna behöver målas. Han får ta ansvar 

Bowlingen slut för säsongen!



Ingen anade något, allt var som vanligt. 
Rishögen på Ekeberget hade växt vecka 
för vecka, rejäla mängder med halm hade 
forslats fram och vädret var torrt och 
blåsigt. Klockan närmade sig 9 på kvällen, 
förväntansfulla folkskaror drog upp till 
berget, första tändstickan sattes till den 
torra halmen, som ammade upp. Halmen 
brann, det knastrade lite i riset – men när 
halmen brunnit upp, falnade elden igen. Ny 
halm, nytt försök, samma resultat. 

Fortfarande anade dock ingen vidden av 
det som höll på att hända. Sune hämtade 
en dunk olja, stora lågor ammade mot 
himlen, åskådarna skrattade lättade, ett 
par fyrverkerier avfyrades i glädjen. 
Då hände det: Det slocknade igen! Skan-

Ovälkommet 
vårtecken!

Christer Håkansson vid ett 
skadat träd vid förra årets 
älgskador

Påskelden tog sig inte

dalen var ett faktum! 
För första gången i 
modern historia tog 
sig inte påskelden på 
Ekeberget! 

Snopna och frusna 
droppade åskådarna 
hemåt. Kvar på berget 
tronar nu en gles och 
sur rishög. Enda trös-
ten vi kan ha när vi 
nu under ett helt år 
framöver blir tvungna 
att beskåda den oel-
dade rishögen är att vi nästa år kommer att 
ha riktigt torrt ris i påskelden.

Barbro Johansson

Även i år har älggnag på 
gallrad granskog dykt upp som 
ett säkert vårtecken. Fredagen 
den 7 maj upptäckte jag de 
nyskadade träden i min skog. 
Vid en senare kontroll har 
skador upptäckts i samma 
område som tidigare år; Back-

gården och Kungegården i Eggvena samt 
Guntorp, Östergården och Gäddegården i 
Bråttensby. Ko med fjolårskalv har synts 
i området, förmodligen samma ko som 
tidigare år. Tillstånd för skyddsjakt är 
sökt!

Christer i Gäddegården

Anna Johansson med sina långväga (Borås) påskgäster som fick 
gå hem utan att få den stora påskupplevelsen.



Kl 9:30 samlades alla som skulle gå runt 
i Bråttensby hemma hos Linda Johansson. 
Tyvärr blev vi bara fyra stycken, Christoffer, 
Linda, Moa och jag. Lindas mamma vinkade 
iväg oss med lite godis. Vi traskade först 
till Cecilia och Roger. Deras katt hade fått 
4 kattungar några dagar tidigare som vi 
ck klappa. Cecilia ck ett målat kort av 
Linda och Christoffer. Vädret var nt så vi 
gick vidare. När vi gått i en timma skulle 
Christoffer hem för han skulle ra påsk 
någon annanstans. När vi kom till Kurt och 
Berna bjöd de oss på ka och som tack ck 
de ett påskkort av Linda.

Vi genade över en åker, för vi skulle 
till Paul och Svea. När vi kom dit kom 
två påskgubbar cyklande, det var Jimmy 
Aronsson och Daniel Bayard. Paul och 
Svea bjöd på saft. Vi stannade ett tag och 
pratade lite om vart vi skulle gå sedan  
Jimmy och Daniel skulle cykla till några 
andra. När vi skulle gå ck vi torkad frukt 
av Svea. Linda hade hittills gått bra men 
hon började bli trött så hon ck rida på 
min rygg en stund och sedan på Moas. Vi 
gick till Monika Hermansson där vi ck 
en påse med smått och gott. Vi gick vidare 

till Bengt och Solveig. De 
hade inget godis att bjuda 
på för de hade haft många 
besök av påskgubbar och 
påskkäringar men Solveig 
hittade en chipspåse som vi 
tackade för och tog emot. 
Vi avslutade vår vandring 
och hos Moa delade vi upp 
godis och pengar som vi fått. 
Jag tycker att det är kul att 
gå runt i Bråttensby för alla 
bråttensbybor är alltid så 
trevliga när vi kommer.

Emma Gustafsson

Påskvandringen

Christoffer Åhman, Linda Johansson, Moa Johansson och Emma 
Gustafsson hemma hos Linda är redo att påskvandra.

Det är tröttsamt att gå i flera timmar. 



näsande” som försiggick i lekstugan i 
Lillegården.

Det intressanta är att det i mantalslängden 
för år 1708 framgår att Gustav gift sig med 
Ingeborg och blivit ny bonde i Gäddegården. 
Vi kommer aldrig att få veta alla detaljer 
kring detta.

Ingeborg dog och Gustav gifte om sig 
med Rangela. Deras dotter som kom 1716 
uppkallades efter den avlidna hustrun. 
Hon gifte sig första gången 1737 med 

Lars Johansson, och 
när denne avled 1755 
gifte hon raskt om sig 
med Anders Andersson 
född 1732 i Hoberg 
(vilken för övrigt var 

styvson till den ganska jämnårige grannen 
i Gäddegården Erik Olofssons storebror 
Per).

Anders Andersson i Gäddegården är en 
mycket kuriös och otursförföljd karaktär i 
Bråttensbys historia. Han hann nämligen 
bli änkeman inte mindre än fyra gånger. 
Ingeborg dog för honom 
redan efter ett år, i 
samband med att deras 
första barn föddes. Nästa 
hustru, Anna Ingemars-
dotter född 1740 ck han 
vara gift med i hela tolv 
år, 1757 till 1769. Den tredje, Ingrid 
Andersdotter född 1742, avled 1778 
och äktenskapet med den fjärde, Kerstin 
Eriksdotter född 1754, blev än kortvarigare, 
då hon dog 1785. Anders hann dock få barn 
med samtliga, 13 stycken totalt, varav de 
esta inte hann bli tio år. Efter sina fyra 
sorgliga äktenskap, yttade Anders från 
Gäddegården och lämnade socknen. Det är 

inte bekant om han gifte 
sig någon ytterligare 
gång.

Låt oss nu gå till-
baks till Kasper Nilsson 
i Frisegårdens dotter 
Elin och hennes make 
Hans och deras öden i 

Frisegården. Paret ck ett ovanligt långt 
äktenskap. I mantalslängden för år 1732 
nämns Hans ännu som brukare i Frisegår-
den, vilket han ju blivit 35 år tidigare. 

Faktiskt hade han varit skattebonde till 
en början, men på 1720-talet blev hela 
Frisegården kronohemman, det vill säga 
ägt av staten, eller kronan. På 1780-talet 
skulle Rutenskölds på Guntorp köpa upp 
Frisegården av kronan så att det istället blev 
så kallat frälsehemman (frälset var ju adeln, 
de var ”frälsta” från skatt). Inte förrän 1840 
skulle Frisegården bli skattehemman igen, 
som den sista av socknens gårdar.

Nå, Hans dog troligen i mitten på 
1730-talet och 1737 gifte sig dottern Britta 
född 1712 med Bengt Asmundsson och de 
blev det nya bondfolket på gården. Elin 
Kaspersdotter skulle dock leva länge än 
och antecknas begraven på nyårsafton 1750 
i Algutstorps pastorats dödbok.

Det var så sant, Bengt Asmundsson! Han 
tillhörde en vittbredd syskonskara i socknen 
och var bland annat storebror till sin namne 
Bengt Asmundsson i Östergården (Bengt 
och Britta i Frisegården hade förresten 
två döttrar som båda hette Elin. Måhända 
var fantasi inte ett släktdrag…). Asmund 

Gunnarsson och Elin hade 
1710 kommit med lille 
Bengt till Säteriet där dot-
tern Sigrid troligen föddes. 
Året därpå yttade de till 
Stommen där Bengt den 
yngre och Erik föddes. 

Asmund och Elin kom från början ifrån 
Eggvena Bajagården. Ett bevis på utbyte 
mellan de båda socknarna även i gamla tider. 
Det där var utbytet, nu till fejderna!

På sommartinget 1721 stämde Bråt-
tensbys bönder kyrkoherden Herlenius 
i Herrljunga för att han efter förrättad 
gudstjänst i Eggvena kyrka när han stod kvar 
i predikstolen sagt sig förnimma att Bråtska 
var honom förnär då de gjorde sig krokar 
till att bortföra skogen för Eggvenaborna 
om nätterna. Bråttensbybönderna ansåg att 
det var otjänligt att komma med sådana 
ogrundade beskyllningar från predikstolen 
och kyrkoherden svarade med att hans 
mening aldrig hade varit att göra sig ovän 
med Bråtska bönder. Men det var ett faktum 
att bönderna i Skottstorp och Västereggvena 
var misstänksamma emot Bråttensbyborna 
sedan de sett klädesspår ifrån skogen åt 
Bråttensby socken och jämväl tecken på 

Fejden mellan Eggvena och Bråttensby 
är ju som bekant anrik, och faktiskt har jag 
belagt spår ända tillbaka till 1721, vilket 
vi snart ska se, men fejder har naturligtvis 
även funnits mellan Bråttensby och Lunda: 
det är inte alltid vi har stått eniga mot 
utsocknes.

Det bodde en ryttare i Frisegården 
på andra halvan av 1600-talet och hans 
namn var Kasper Nilsson. Han dog ännu 
ung i slutet av 1670-talet, men hade med 
sin hustru Elin hunnit 
få tre barn, Gustav, 
Ingeborg och Elin. 
Det var Elin, gift i 
juldagarna 1697 med 
Hans Gustavsson i 
Tumberg, som skulle ta över gården. Men 
brodern Gustav bodde länge kvar ogift 
på gården, vilket väl är en vanlighet med 
syskon i det gamla jordbrukarsverige. Hur 
det var, skulle emellertid tingens ordning 
ändras.

Det är höst 1706 och våra Frisegårdsbor 
är milt uttryckt i blåsväder. På bygden går 
rykten om Gustav och änkan Ingeborg i 
Gäddegården och dessutom har Lars och 
Per i Skattegården börjat irritera sig över 
de ovanliga vägar som Frisegårdsborna gör 
sig över deras marker. Klimax kommer på 
häradstinget. Länsman har instämt Gustav 
i Frisegården och Ingeborg i Gäddegården 
för att fria sig mot det rykte om olovligt 
umgänge som kringsusar dem. Erik i 
Skattegården har rentav kallat denna, för 
att använda protokollets diskreta ordval, 
”andens friare” Gustav, för horkarl. 
Erik instämmer dessutom Gustav för att 
ha stött hans pojke Olof i en lekstuga 
(danstillställning) som hållits hos änkan 
Ingjärd i Lillegården. 
Grollet mellan Gustav 
och Erik är gammalt 
och sommaren innan 
hotade Gustav Erik med 
stryk för att hans fåle 
en gång skulle ha gått 
över hans åker. 

I sista ändan kan dock inte Gustav och 
Ingeborg fällas då det saknas ögonvittnen för 
eventuella affärer. Tingsrätten passar istället 
på att beklaga sig över det ”oanständiga 

hann bli änkeman 
inte mindre än fyra 

gånger

En historia om fejder 
och äktenskap

det oanständiga 
näsande

bortföra skogen 
för eggvenaborna 

om nätterna



att en del gjort sig krokar och fört bort ved 
om nätterna. Förlikning kom emellertid 
till stånd sedan kyrkoherden tagit tillbaks 
sina beskyllningar.

För att inte väcka gammalt agg till 
liv kanske det är lämpligast stanna vid 
den här lilla historien som ju faktiskt 
slutade förlikande och lyckligt (särskilt 
för Bråttensbyborna). Men man ska inte 
glömma hur stor roll skogen spelade för 
1700-talets bönder, trots att den var mindre 
än idag. Vid varje ting kom skogvaktarna 

med stämningslistor på ibland era sidor 
med namn på de bönder som olovligt huggit 
på kronans eller allmänningarnas skog. 
Straffet var böter och när dessa inte kunde 
betalas blev det spöstraff. Eftersom ved var 
livsnödvändigt, känner man lätt sympati 
för de bestraffade bönderna.

Nu har vi talat både om fejder och 
äktenskap; vad så om fejder inom äktenskap? 
Då plockar vi fram Kasper i Frisegårdens 
tredje dotter Ingeborg! Hon blev hustru till 
Lars Månsson i Nolgården och de blev en 

stökigt par som hamnade i luven inte bara 
med grannen Anders Jonsson utan även 
med varandra. I domboken 1718 står det 
att Lars hade förövat otidigt leverne med 
sin hustru samt att han slagit henne, enligt 
honom själv för hennes ”hastiga sinne”. 
Sådant kunde en äkta man inte gå hem 
med i 1700-talets bondesamhälle, utan 
Lars ck sitt straff. På 1720-talet försvann 
paret ur socknen och Anders Jonsson ck 
lugnare grannar.

Petter Johansson

Många na minnen har jag och min 
barndomsvän Mikaela Waltersson från 
torpet där Martz Bengtsson bodde. Vårt 
hästintresse var starkt på den tiden och 
Martz hade en n fuxfärgad körhäst vid 
namn Julia. Tålmodigt lärde han oss 
”horsemanship” d v s hur man ska hantera 
och sköta hästar på ett bra sätt. Idag bor 
Martz i Vårgårda och Torpet har fått nya 
boende. I samband med att jag och Kjell 
delade ut ”Vi i Bråttensby”-tidningen gjorde 
vi ett besök hos Pia och Emelie Bengtsson 
för att hälsa dem välkomna till Bråttensby. 

Pia är Martz dotter och Emelie är Pias 
dotter. Efter en stunds samtal insåg vi att vi 
var lite sena med att hälsa dem välkomna 
då de redan hade bott där sedan hösten 
2003 men bättre sent än aldrig. Pia jobbar 
i Vara kommun med ”boende med särskilt 
stöd” vilket hon trivs bra med. Emelie går 
andra året på gymnasieprogrammet ”Barn 
och fritid”. Förutom Pia och Emelie bor 
där två små hundar, två katter, två hästar 
och sist men inte minst den stora lurviga 
hunden Smilla. 

-Hon är inte alls farlig, bara ivrig och 

glad att få hälsa, enligt Pia. Jag som inte 
är särskilt van vid hundar tycker hon var 
snäll och trevlig. Under våren kommer 
också Christoffer, Pias son, att ytta till 
Bråttensby då han ska gå på högskola till 
hösten. Pia trivs på Torpet och känner sig 
som hemma i Bråttensby. Det enda som har 
förändrats mycket är ridvägarna i skogen, 
mycket har växt igen.    

Cecilia

Martz på Torpet har blivit Pia på 

Emelie och Pia Bengtsson med några av sina husdjur i kökssoffan. 



Nu har den årliga tipspromenaden på 
torsdagskvällar ute i bygderna dragit igång 
och i år var det Bråttensbys tur att börja. 
Det var 54 vuxna och 6 barn som tog sig 
runt banan. Förra året när promenaden var 
i Bråttensby regnade det för fullt men i år 
kunde vi alla njuta av det vackra vårvädret. 
Efter promenaden var det ka och lotteri i 
bygdegården, i slutet av denna trevliga stund 
redovisade Margareta Håkansson lotterna 
och den rätta raden och vinnarna berättade 
Börje Aronsson för oss. Barnfrågorna 
tycktes vara lätta för alla barn, många 
tolvor bland dem, det var skiljefrågan på 
det krulliga 399 centimeters presentsnöre 
som avgjorde vem som blev vinnare. Det 
var många bland de vuxna som hade många 
rätt men här var det inte skiljefrågan som 
avgjorde utan det var en enda person 
som hade 12 rätt denna kväll och det var 
Lillemor Fritioff. 

Hoppas att alla som var med denna kväll 
hade det lika trevligt som vi.

Anna Aronsson och Jenny Aronsson

Tipspromenad i Bråttensby

Arne och Margareta Andersson och Svea Johansson läser och svarar på en fråga.

Eva Bayard, Hugo Johansson, Svea Johansson, Anna Johansson och 
Christoffer Sörensen lämnar in svaren till Börje Aronsson vid Jordbro 
där tipspromenaden hade start och mål. 

Ingvar Valdemarsson drar en lottvinst ur Margareta 
Håkanssons skål.



En solig och blåsig dag i början av 
april reste en samling Bråttensbybor, 
förstärkta med en eggvenabo på en utykt 
till slättbygden mellan Floby och Falköping. 
Målet var gårdarna Österås och Grimskul-
len, som ägs och brukas av Berndt Larssons 
bror Svante, hans fru Irma och sonen Göte 
och resan var ett samarrangemang mellan 
Vi i Bråttensby och LRF. 

Det var en imponerande verksamhet vi 
ck inblick i. Gårdarna har en sammanlagd 
åkerareal på 250 hektar och de stora åkrarna 
brukas med redskap som aldrig skådats i 
våra trakter: sjuskärig plog, 11 meter bred 
harv, 12 meter bred ringvält och en väldig 
skördetröska för att nämna några exem-
pel. Familjen 
har också en 
fördel av att 
Gr imsku l -
lens jord är 
lättare än den 
på Österås, 
vilket gör att 
det är dags 
att börja vår-
bruket på den 
senare, när 
man är klar 
på den förra. 
Gårdarna är 
kreaturslösa 
och man 
odlar vete, 
korn, havre, 
vår- och 

h ö s t o l j e -
växter och 
foderärtor.

L ä n g r e 
tillbaka i 
tiden fanns 
på Österås 
både en stor 
herrgård och 
ett trädgårds-
m ä s t e r i . 
Mangårds-
byggnaden 
är riven 
sedan länge 
och trädgår-
darna upp-
plöjda. Det 
som nu nns 
är en stor 
byggnad för 
avancerade 

torkanläggningar samt maskinhall, det 
gamla stallet som byggts om för att lagra 
säd och ett gammalt sädesmagasin, som 
såg ut att kunna bli ett ypperligt kafé, 
om man skulle få lust att satsa på det. I 
skogsbrynet fanns rester av en gammal 
väderkvarn.

Efter Österås for vi till Bredablick och 
ck oss kaffe och en rejäl macka (bekostat 
av LRF) innan vi fortsatte till Grimskullen, 
där de båda familjerna bor. Här fanns 
er maskiner att beskåda och även några 
frigående höns och en glad hund. Uppe 
på en kulle en bit bort ståtade det 92 
meter höga vindkraftverket, som är både 
en betydande el- och inkomstkälla, här 

Resa till Falbygden
i det platta landskap där det blåser för 
det mesta. 

Vindkraftverket är ett Vesta på 850 KW. 
Det kostade nästan 8 miljoner kronor varav 
10% betalades genom statligt bidrag och 
vindkraftverket drivs som ett aktiebolag av 
Göte. På ett år producerar vindkraftverket 
ca 1.800.000 KWh vilket motsvar 70 
eluppvärmda villors behov av ström under 
ett år. Forturum Energi i Stockholm 
köper kraften och priset sätts timma för 
timma genom Nordpol som är ett nordiskt 
prissättningssystem. Enligt Svante går 
vindkraftverket ekonomiskt så bra att det 
betalar sina räntor och amorteringar och 
ändå blir det en vinst. Kostnaderna förutom 
de nansiella  är ca 20.000.- per år för 
service. Det är många som kommer och 
tittar och planerar att bygga i området. 

Barbro och Kjell Johansson

Joakim Unosson, Christer Bengtsson, Fredrik Åhman, Tor Yngvesson, 
Irma Larsson, , Göte Larsson, Christer Håkansson, Sven Aronsson. Elsie 
Valdemarsson, Karl Kylén, Birger Yngvesson, Barbro Johansson, Svante 
Larsson och Ingvar Valdemarsson framför det gamla sädesmagasinet. 

Vi står inne i vindkraftstornet av stålplåt och undersöker vad verket 
levererar för ström.



Den tredje april samlades vi till en 
teaterresa till Borås. Jag och Mona åkte 
med Kjell och vi var i god tid för att hämta 
biljetter till nitton stycken.

Vi såg ”Den farliga vänskapen”. Pjäsen 
är från sjuttonhundratalet och den var 
säkert mycket tidstypisk. Kvinorna hade 
enastående na kläder och uppförandet var 
snirkligt. Måtte vara ett elände att hälsa på 
någon på den tiden.

Mona var entusiastisk, kanske inte jag 
lika mycket. Men teater är ju teater.

Sedan blev det mat på grekiskt vis. Det 
var trevligt, mycket trevligt, inte minst för 
att bordssällskapet var så inspirerande.

Enda nackdelen var att jag åt för mycket, 
eftersom jag har en alldeles enastående 
brist på karaktär.

Lennart i Skolan.

Den farliga vänskapen

På Zeus Taverna sitter 19 personer som 
var med på vår teaterresa. 

Söndagen den fjärde april var det en 
musikgudstjänst i våran kyrka. Grabs från 
Vårgårda gästade oss. De sjunger och spelar 
på ett sätt som är svårt att beskriva. Man 
måste höra dem.

Men så mycket kan jag säga att våra tre 
barnbarn var helt fascinerade. De satt kvar i 
bänken och klappade med  så bra de kunde. 
(Annars brukar de smita ut i vapenhuset 
för att leka lite).

Ni, som var där, gör reklam för dem. De 
kommer igen.

Lennart Andersson

Grabs

Bo-Lennart Nydenfeldt, Seija, Ingvar Thorkildsen, Mona Larsson och Berndt Larsson i 
foajén i pausen på Borås stadsteater.

Boule
Det är ännu oklart när och var 
Boulespelet kommer att vara i 

Bråttensby i år.
Ylva Larsson 0513-40084, 

Ingvar Thorkildsen 0513-40166 
Lennart Andersson 0513-40148 

är kontaktpersoner

Grattis 
Cecilia Frändberg och 

Roger Mattsson gifte sig 
den 5 april i Storsäterns 

Fjällkapell

Grattis!
Kerstin och Mikael 
Källström har fått 

en dotter på mormor 
Solveig Lundells 

födelsedag 28 april



Knåp 1.

Vi har en balansvåg och en halv-
kilosvikt.
10 kg cement i en säck.
Vi vill väga upp 3,5 kg i så få väg-
ningar, som möjligt.
Det går att göra på 3 st vägningar.
 Hur????

Lösningar  Mars:

Pågrund av ”tryckfels-Nisse” (Kjell 
och jag har olika datorsystem) 
blev Knåp 1. alldeles för lätt förra 
gången. Vi kör om den med rätta 
vikter.

Knåp 2. 
De kom hem 10 min tidigare. Alltså 
hade frun kört 5 min i bägge rikt-
ningarna. Han hade gått i
 55 min.

Knåp 3.
Lille 6-årige Elvis nådde bara upp 
till 9-ans knapp . Knapp 13 satt för 
högt upp.

Knåp 2.  

Jag har alla 13 spader i en kortlek 
med baksidan upp. Jag tar nu korten 
uppifrån ett och ett. Det första 
kortet under leken, nr 2 Esset på 
bordet, nr 3 under leken, nr 4 2:an 
på bordet, nr 5 under leken, nr 6 
3:an på bordet, osv. osv. varannat 
kort under, varannat på bordet, tills 
alla spader ligger i nummer-ordning 
på bordet.
 De första korten brukar gå bra, 
sedan märker man att det är inte så 
lätt, som man tror. Man måste ”lägga 
leken” på ett visst sätt i förväg, 
för att lyckas. Den ”lagda leken” är 
svår att komma ihåg. Kan ni ”lägga 
leken”, så skall jag visa nästa gång 
en genväg. 

Friluftsgudstjänst
I Bråttensby gamla skola

Onsdagen den 7 juli kl 19.00
Torbjörn Andersson predikar 

och sjunger
I vackert väder i det gröna

I fult väder i det gula
Kaffe välkomna

(övriga gudstjänster se kyrk-
fönstret)

Kyrkans 
anslagstavla

Träff angående. 

Väg 181, vägutredning
Torsdagen den 3 juni i Bygdegården

Kl 18.00 kan du komma och läsa utredningen
kl 19.00 gemensamt möte med möjlighet till att 

sammanställa ett remissvar.
Margareta Yngvesson, som varit med vid 

förarbetena, kommer att medverka.
Du kan även kontakta Paul Johansson för att läsa 

utredningen på tel 0513-40008

Inbrott - Vad kan vi göra?
Torsdagen den 27/5 19.00 i Bygdegården kommer 

polis Ingvar Karelius och ger oss tips om vad vi kan 
göra för att minska inbrotten.

Tipspromenader
I år har vi redan gått på 

tipspromenad i Bråttensby, 
Skölvene och Eggvena när 

tidningen kommer ut. 
20 maj  Remmene
Start hos Ingemar Helander 
Kronogården Horsby
27 maj Fölene  
Start vid bygdegården

Gräsklippning vid 
bygdegården

Vi brukar dela på arbetet med 
gräsklippning så att vi bara 
behöver klippa en gång per 
hushåll, de som var tillfrågade 
eller som klippte förra året. Vi 
har fått ihop en ny lista för i år. 
Passar inte den tilldelade tiden 
kan du ringa Ingvar Valdemars-
son 0513-40060 så kan han ta 
över eller ordna någon annan 
klippare.

Vecka
21 Lars-Rune H.
23 Denis S.
25 Gunnar L.
27 Christer H.
29 Berndt L.
31 Sune J.
33 Tore A.
35 Börje A.
37 Birger Y.

Denis knåpruta



Midsommar
På Gröna berg

Fredagen den 25 juni Kl 14.00

Vi samlas på Bråttensby kyrkas parkering för start av 
tipspromenad

Nere på Gröna berg klär och reser vi 
majstången (Ta gärna med blommar)

Sedan blir det lekar och dans som avslutas 
med medhavd ka och prisutdelning

Alla är hjärtligt välkomna!

Välkomna till Bowlinggängets vårfest!
Bowlinggänget firar säsongsavslutning med fest i Bråttensby bygdegård 

Fredagen den 21 maj kl.19.00.

Vi serverar mat, lättöl, kaffe och kaka till 
självkostnadspris. (Den som inte föredrar lättöl 

medtager egen dricka!)

Rune spelar dragspel och det blir garanterat 
allsång.

Även övriga i Bråttensby hälsas välkomna!

För att vi skall kunna beräkna maten vill vi att ni 
anmäler er senast ons. 19 maj.

Ring Christer 40042 eller Elsie 40060.

Bowlinggänget

Klackarna i taket!


