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Vi i Bråttensby
Maj 2009

Tomtebloss på Påsk

Frändberg hade med sig stora tomtebloss till påskelden på Ekeberget.
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Vi i Bråttensby
Redaktionsgrupp:
Kjell Johansson 0���-6�8��� brattensby@tele�.se
Barbro Johansson  0���-6�8��� barbro.jo@tele�.se
Margareta Håkansson 05��-4004� mchakan@swipnet.se 
Paul Johansson 05��-40008 paul-johansson@swip-
net.se
Cecilia Frändberg 05��-40�50 cecilia.frandberg@utb.
herrljunga.se

Hemsida: http://home.swipnet.se/brattensby/

Prenumeration
För de personer som bor i Bråttensby är tidningen gratis. Tid-
ningen delas ut. Om det är någon som inte får tidningen inom 
Bråttensby så informera redaktörerna.

Pressstopp och utdelning
Tidningen planeras att delas ut 4 gånger per år med pressstopp 
den �5 februari, maj, september och november. 

Du kan ladda ner tidningen på vår hemsida se ”Hemsida”. 
För att få veta när tidningen kommer så kan du skicka din e-
postadress till brattensby@tele�.se så får du information om 
när tidningen är utlagd på hemsidan.

Annons
För att täcka kostnaderna för tryckning säljer vi en annons för 
�50.-. Sponsring är ett annat alternativ för dig som vill bidra 
till tidningens tryckkostnader. Hör av dej om du vill annon-
sera eller sponsra.

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 
redaktionsgruppen.

Tidningen är till för att ge oss i Bråttensby en sammanhåll-
ning och gemenskap. Hjälp oss att fylla den med text och bild. 
Kom gärna med material, helst via mail till 
brattensby@tele�.se. 

�880 Började funderingar på tv.
Ordet television  används  för första gången  
på Paris utställningen  år �900. 
�9�6 En skotte Baird sänder rörliga bilder 
från ett rum till ett annat.  Hans mekaniska 
tv-system utgörs av en lampa bakom ett 
snurrande  hjul  med hål i. Detta var en 
mycket enkel förklaring.  För att begripa gå 
ut på nätet. www.tvhistory.tv. Mest  ameri-
kansk.
�9�8 sände Baird från London till New 
York.
1935 Tyskarna  börjar  sända. Det finns 
dock inte så många tv-apparater.
1937 finns det ca 9000 tv-apparater i 
London och �8 st experimentella tv-statio-
ner i USA.
Under slutet av �0-talet fanns det tv i Eng-
land, USA, Tyskland, Frankrike, Ryssland.
�9�8 Elektronisk tv börjar säljas.
�9�9 ca �0000 st tv-apparater  i London.
Under  kriget  upphör  sändningarna.
Tv-sändningar  kom igång efter 7/6 �946 i 
England.
Det finns  44000 tv-apparater i USA 1946.
En tv �0 �948 kostade i dagens värde 
�8 000 $.
Tv i bilar förbjuds i USA �949.
1950 okt I USA finns 8 miljoner tv-appa-
rater.
�95� kan man i Sverige se sändningar från 
Danmark om man har en tv.
�954 börjar färg-tv säljas i USA.
�956 börjar tv-sändningar i Sverige. I USA 
kan man köpa elektroniska fjärrkontroller,
90 000 färg-tv säljs. Videospelare börjar 
användas av tv-bolagen.
�957 ca �0 000 tv-apparater i Sverige.
�958 ��0 000 tv sålda i Sverige.
�959 Över 400 000  tv-licenser i Sverige.

�969 Tv �.
�970 Färg-v.

Man tror att det finns ca 200 tv-apparater 
kvar från före andra världskriget i England.

 
Sune Johansson

Vem var först med TV i Bråttensby? 
Paul och Svea köpte TV 1958 och flera 
kom till oss för att se på TV på kvällarna. 
Svara gärna till Sune eller mig.

Kjell

TV-historia

Denna bild på en tidig TV betecknas: 1928 
GE ”Octagon” och är hämtad från www.
tvhistory.tv. Det verkar vara en mycket 
liten bildruta på denna TV.

Västra stambanan har funnits sedan 
mitten av �800-talet till både nytta och för-
tret. Nytta har vi alla haft av järnvägen som 
har möjliggjort snabba och bekväma resor 
genom landet. Varutransporter och postbe-
fordran har vi också haft stor glädje av.

För dem som bor vid järnvägen och 
för dem som brukar jord och skog har 
naturligtvis järnvägen och tågen varit ett 
störningsmoment och ett hinder, men för 
allmännyttans skull får vi acceptera vissa 
intrång. 

När järnvägen ursprungligen drogs fram 
var det kanske över ljunghedar och trädfria 
mossmarker. Under de mer än �50 år som 
har förflutit har naturen undergått stora för-
ändringar.

För att göra tågtrafiken säkrare vill nu 
Banverket bredda den trädfria gatan till �0 
meter från närmaste spårmitt och genom 
servitut få rättighet att hålla detta område 
fritt från träd och buskar. För detta utbetalas 
en ersättning till markägarna, dels för mark-
värde, dels för virkesvärde. 

Västra stambanan…

Skogsstyrelsen har nu gjort en uppmät-
ning och en värdering av träden. Troligtvis 
kommer avverkningen att ske till hösten 
eller kommande vinter. Först skall Lantmä-
terimyndigheten fatta beslut i frågan och 
detta skall vinna laga kraft.

Ingvar på Backgår’n
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Kassabehållningen rörde sig om sju-åtta 
tusen kronor. Kassören och styrelsen fick 
årsmötets godkännande och ansvarsfrihet 
för det gångna året. 

Till ny ordförande valdes Cecilia 
Frändberg och till ny sekreterare blev 
Barbro Johansson utsedd. 

Verksamheten ansågs kunna gå vidare 
i ungefär lika banor som förra året. Dock 
fanns det en önskan att kunna köpa in mera 
porslin till serveringen samt en kanon. Då 

jag växte upp kallades det Skioptikonap-
parat sedan blev det Diabildvisare och nu 
heter det Kanon. Priset var nog kring sex 
tusen kronor. 

Avgående ordföranden och hans sekre-
terare avtackades och årsmötesförhand-
lingarna avslutades.

Sedan fick vi mat i någon speciell form 
och kaffe. Alla pratade på en gång och 
Svea var med och tyckte att det ekade i 

lokalen, men ingen var särskilt ledsen.
Detta kommer jag ihåg och saknas det 

något, skriv en insändare.  

Paul.

Då jag gick in i bygdegården, till års-
mötet sa en av redaktörerna att jag skulle 
deltaga som reporter. Det skulle nog gå bra 
tänkte jag. Det var bara att komma ihåg vad 
som behandlades. 

Nu är det påskdagen och nu ska jag skriva 
ner det jag kommer ihåg. Årsmötet var en 
tisdag i början av mars. Vi var sexton per-
soner och alla trivdes. Elden var inte tänd i 
öppna spisen men det var varmt och skönt 
ändå. Mötet öppnades på stående fot av sit-
tande ordföranden Sune Johansson. Han 

valdes att hålla kvällens förhandlingar och 
hälsade välkomna. Sekreterare för kvällen 
blev den hittillsvarande, Anna Johansson.

Föredragningslistan upplästes och god-
kändes.

En justeringsman valdes att jämte ordfö-
randen justera protokollet.

Verksamhetsberättelse upplästes där 
det anmärktes att tipspromenaden var en 
givande tillställning. En sådan skulle även 
bli detta år.

Vi i Bråttensbys årsmöte 

Avgående ordförande Sune Johansson leder förhandlingarna.

Sune berättar om TV-s intåg i våra hem.

Välkommen som ny ordförande, Cecilia 
Frändberg.
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Årets påskväder var det bästa tänkbara, 
varmt och soligt. Även på påskaftons kväll 
var det ljummet och det blåste en stilla vind 
som hjälpte elden att ta fart, så den lyste vida 
omkring. Ett trettiotal personer, Bråttensby-
bor såväl som tillresta gäster, samlades på 
Ekeberget och beskådade brasan. En och 
annan raket sköts också upp. Ekeberget är 
en bra utkikspunkt för att kunna se påskel-
darna runtomkring, men i år var det inte 
många som eldade. Kanske var man orolig 
för brandfaran. Ett nytt inslag i påskeldstra-
ditionen var att vi, på ungdomarnas initiativ, 

sjöng några vårsånger. Linda och Amanda, 
som gått omkring som påskkäringar under 
dagen, sjöng även en påskvals, som alla 
som ville fick dansa till. Det gick bra, ingen 
dansade nerför berget.

Barbro

Påsk och påskelden 2009

Påskelden tog sig bra i år.

Några av besökarna i eldens sken.

Påskkärringarna kom även 
i år. Detta var Amanda 
Gustafsson, Lovisa 
Edvardsson och Linda 
Johansson.
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Målet var Fraser Island, som är världens 
största sandö. Den är dock inte någon öken, 
utan beväxt med buskar, gräs och träd efter-
som det finns gott om sjöar och floder på 
ön. Ja, det finns t.o.m. en regnskog. Här 
växer jätteträden Hardwood, som är mot-
ståndskraftiga mot saltvatten, och därför var 
populära att använda till pirer. Men numera 
är ön skyddad som världsarvsområde. 

På denna ö fick besökarna uppleva ral-
lykörning med buss, vilket var en intressant 

upplevelse, berättade Birger.
Längs piren i Hervey Bay står fiskare 

på rad och drar upp sin fångst. Marga-
reta fick också en rejäl firre på kroken, 
eller om hon kanske fick låna den av en 
fiskare. Småfisken som man fick upp 
slängde man till pelikanerna. I Australien 
äter man liknande mat som i Europa, och 
gärna stora stekar av t.ex. fårkött. Vissa 
restauranger serverade kängurukött.

Birger och Margareta besökte också 
broderns dotter och måg som bor nära 
Melbourne. Här finns en speciell konst-
form, ”Moo-ving art”, som består av 
koskulpturer, målade i olika färger och 
utplacerade på olika platser i staden. En 
ny ko tillkommer varje år. 

Andra – levande – djur som resenä-
rerna fick uppleva under sin resa var 
opossum, koala, emu, blåtungeödla, 
kakadua och flygande hundar. Kolonier 
av denna fladdermusart var en riktig 
plåga för de omkringboende. De väsna-
des på nätterna, och bajsade ner träden, 
så dessa dog, förutom att lukten var 
besvärande. 

Margaretas bror flyttade till Austra-
lien redan som ung. Han har bott där i 
50 år och försörjt sig på att bygga järn-

väg, jobba i gruva och att köra drickabil och 
godisbuss. 

Efter bildvisningen bjöds det på fika och 
de som ville kunde titta närmare på kartor 
och känna på ett känguruskinn och fortsätta 
samtalet om kontinenten på andra sidan 
jordklotet. Tack för en intressant och trevlig 
kväll!

Barbro

En fredagskväll i mars samlades Bråt-
tensbyborna i bygdegården för att ta del av 
bilder och berättelser från Birger och Mar-
garetas resa till Margaretas bror och hans 
familj i Australien. Margareta var sjuk, så 
det var Birger och Erik (som också varit i 
Australien, men vid en annan tidpunkt) som 
tog hand om det hela, och visade ett litet 
urval av de 575 bilder, som tagits på resan. 

Efter en flygtur på 50 timmar, via Frank-
furt, London och Singapore, kom Marga-
reta och Birger fram till staden Hervey Bay, 
som ligger på Australiens östkust. Här bor 
Margaretas bror och hans fru, och vi fick 

se bilder på bougainvillea, amaryllis, kaffe-
buske och bananplanta som de har i sin träd-
gård. Att få färdigt kaffe kräver både tid och 
arbete. Kaffebönorna mognar efterhand och 
blir röda. Då ska de jäsa i solen och sedan 
torka, rensas och rostas, innan de mals. Till 
trädgården kommer även slaktarfågeln, som 
inte tackar nej till en fläsksvål eller två och 
en liten känguru mötte de också på gatan 
under en kvällspromenad.

Vädret var varmt, �8-�0 grader och till 
det ska läggas att luftfuktigheten var runt 70 
procent, så det var skönt att ge sig ut på en 
utflykt på havet, där de bl.a. kunde se valar. 

Bilder från Australien

Erik Yngvesson skötte bildvisningen och hjälpte sin far att berätta. Han har ju egna 
erfarenheter från Australien.

Erik och Birger Yngvesson visar ett känguru-
skinn som Erik köpte på sin Australienresa.
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Ja, så kunde 
jag faktiskt börja! 
Då det som utspe-
lades tisdagens 
fm den �4 april, 
på Nordgården i 
Bråttensby, enligt 
ryktet inte hade 
inträffat på över 
�00 år!!!

Denna tisdagen 
var en helt vanlig 
sketen tisdag 
som Pettssons 
katt Findus hade 
uttryckt det. Den 
började så ja

Jag stod i vår 
hästhage, alldeles 
nedanför väster-
gaveln, i den goà 
vårsolen. Det jag 
hade för händerna 
var lite fixande 
med stängselrep 
och hållare. Christer Bengtsson hade hållit 
på en stund med att köra ut gödsel, på åkern 
intill hästhagen. Nu såg jag att han kom 
med ett lass till. Men han stannade borta vid 
brevlådorna. Vad gör han nu? grunnade jag 
över.

Några minuter tidigare hade jag sett 
Lindas häst Philip stå och titta upp mot 
kullen, en bra stund. Men inget annat hade 
jag noterat. Nedhukad som jag satt, undrade 
jag igen varför Christer bara satt och vän-
tade i sin traktor. 

Nu tittade jag bort mot Frändbergs, och 
såg då en varg komma travandes mot mig. 

Hm.. en VARG! 
Helt förvånad 
reste jag mig upp 
och bara stirrade! 
Vargen som måste 
sett mig just då, 
saktade av i sin 
trav och tittade 
noggrant på mig. 
Vilken känsla! 
Helt klart fann han 
mig både ofarlig 
och tämligen oin-
tressant, för han 
ökade lite i sin 
trav och försvann 
runt vår trädgård. 

Nu förstod 
jag varför Chris-
ter hade stannat 
traktorn vid brev-
lådorna. Senare 
berättade han att 
han först trott att 
vi skaffat en hund. 

Att jag just kallat in hunden, för den var på 
väg mot mig. Men sedan såg han att detta 
inte var en hund. 

Jag tog mig sedan smygande till huset för 
att hämta vår videokamera, vilket visade sig 
vara helt fel gångart. Jag borde ha rusat in, 
för när jag kom ut igen hade han hunnit så 
långt bort att det var svårt att få med honom 
tydligt på film.

Nåväl ,utsprungen ur huset såg jag en röd 
bil på gården, detta var Christer Håkansson, 
med kikaren i högsta hugg. Hade han åkt 
efter vargen!? Nädå det var honom Christer 
Bengtsson hade pratat med, där borta vid 

Det var en gång
brevlådorna.

Nu stod vi alla tre och tittade efter vargen 
som just hade hoppat över Myrebäcken, och 
tog sig bort över åkrarna på andra sidan. Jag 
fick med honom på filmen, men fick zooma 
mycket, så allt ser mest darrigt ut. Men man 
kan dock urskilja att det var en varg. Som 
Christer Bengtsson sa var det ju bra att vi 
var fler som såg vargen, då en kanske haft 
svårt att hävda att det verkligen var ulven 
vi såg.

På kvällen ringde en kille som heter 
Göök (säkert) från Länstyrelsens  rovdjurs-
avdelning. Han och flera andra skriver rap-
porter om observationer rörande varg, örn, 
och lo. Han ville höra alla detaljer om mitt 

möte med vargen, vilket han fick. Han talade 
om att samma varg setts i Alingsåstrakten 
dagen innan, samt sedan vid Strängbetong, 
efter han passerat Bråttensby.

När jag sa att vargen tagit sig en ordentlig 
titt på mig, och jag tydligt sett hans ansikte, 
för avståndet mellan oss var bara �5 meter 
(vilket jag har måttat ut ordentligt), då sa 
han ”åh..var han så nära”. Och i herr Gööks 
röst kunde jag tydligt höra, både längtan 
och en svag nyans av avund…

Vid pennan Anna Johansson, enda kvin-
nan som sett en varg i Bråttensby �009!?

Bild hämtad från internet.
Kanske var vargen som observerades här 

i april den första som passerade Bråttensby 
på �50 år. Det sägs nämligen att vargen för-
svann när Västra stambanan kom, och den 
invigdes �86�. Innan dess var rovdjurssi-
tuationen en helt annan än dagens. 

I den intressanta skriften ”Bidrag till 
Sveriges Officiela Statistik. H. Kongl. Maj:
ts Befallningshafvandes femårsberättel-
ser. Landshöfdinge-embetets uti Elfsborgs 
län underdåniga berättelse för åren �856 
- �860” –  som för övrigt hittades på Bråt-
tensby kyrkvind i samband med isolering av 
kyrktaket på 1980-talet – finns bl.a. uppgif-
ter om ”rofdjur”. 

Här får vi veta att år �859, alltså för 
precis �50 år sedan, härjade rovdjuren hårt 
bland tamboskapen i Elfsborgs län. Detta år 

dödades i länet �6 hästar, �9 nötkreatur, 46 
getter, ��64 får, �9 gäss, � ankor och ��4 
höns av rovdjur. 

Dessa framfarter fick naturligtvis inte stå 
oemotsagda. Djurägarna gick till motattack 
och dödade året därpå 8 vargar, �� lodjur, 
�0�� rävar, �4 mårdrar/illrar/hermeliner, �6 
uttrar, 6 örnar, �44 hökar/ugglor/uvar och � 
falkar/glador. 

Ibland diskuteras det om det var bättre 
eller sämre förr. Det kan i alla fall säkert 
konstateras att det var annorlunda.

Barbro

Rovdjur i Bråttensby på 1800-talet
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Ett tillfälle att träffas under trevlig sam-
varo går under namnet ”Bowlingfesten”. I 
år ägde den rum fredagen den � maj. Drygt 
�0 personer, både bowlingspelare och andra, 
samlades vi �9-tiden i bygdegården för att 
avsluta bowlingsäsongen.

Bråttensby boys har under hösten och 
våren haft tre lag som spelat korpspel i 
Mörlandahallen. Säsongen inleddes i slutet 
av september och avslutades den �6 april 
med slutspel. Redan tidigt stod det klart 
att Bosse Johansson och Christer Bengts-
son hade kvalificerat sig till B-slutspel. Det 
var även ytterst nära att de två andra lagen 
gått vidare. Slutspelet blev en stor succé för 
bråttensbypojkarna, där Bosse och Christer 
krossade allt motstånd och vann överlägset. 
Träningen har varit förlagd till tisdagskväl-

lar jämna veckor och med alla matchkvällar 
har det blivit åtskilliga resor till Annelund.

Under kvällen i Bygdegården förrättades 
prisutdelning. Följande kategorier belöna-
des med de traditionella ”silverkäglorna”:
Årets prestation: Christer Bengtsson
Årets jämnaste spelare: Bosse Johansson
Årets överraskning: Sven Aronsson
Årets mest stressade spelare: Bo-Lennart 
Nydenfeldt
Årets flest oavgjorda: Ingvar Valdemarsson 
och Berndt Larsson
Årets coach: Kalle Kylén
Årets mesta spelare: Rune Gustavsson (både 
dragspel och bowling)
Årets husmor: Elsie Valdemarsson
Vandringspriset gick vidare från Kalle till 
Christer B.

Kvällens meny bestod av potatisgratäng 
med kallrökt kalkon från St. Levene, bröd, 
sallad och smarrig rulltårta till kaffet.

När smaklökarna fått sitt var det dags att 
gnugga geniknölarna. Även här blev det täv-
ling i tre lag. Det gällde bl.a. att sätta krydda 
på tillvaron genom att gissa vilken krydda 
som gömde sig bakom olika uttryck, vilka 
ortsnamn som gömde sig i melodier som 
Rune spelade osv. Även en praktisk övning 
hade smugits in. Vilket lag fick kulan längst 
genom labyrintspelet?

Innan det var dags att vända hemåt hade 
vi även sjungit alla sånger i allsångshäftet 
där herrarnas framförande av Fattig bond-
dräng brukar utgöra en av höjdpunkterna i 
programmet.

Christer Håkansson ”bowlingens klubb-
direktör” lotsade oss med van och säker 
hand genom kvällen ackompanjerad av 
Runes suveräna dragspelshantering.

Vi säger STORT TACK till Ingvar, Elsie, 
Margareta och Christer för ännu en trevlig 
och välarrangerad bowlingfest.

Vid pennan Margareta Kylén 

Säsongsavslutning i bowlingen

Christer B återigen i full koncentration!

Drängarnas årliga framträdande.
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Gräsklippning vid bygdegården
Här kommer en ny klipplista. Är det någon som vill byta så 
byt med någon på listan eller ring Sune på 0513-40025.
Vecka
22 Lars-Rune H                       30 Christer H
24 Gunnar L.                           32 Börje A.
26 Karl-Olof K.                        34 Kjell J.
28 Birger Y.                                36 Tore A.
                                                 38 Sune J.

Försvunna
Är det någon som har sett till kat-

terna Zelda och Trisse, som för-

svunnit?

Zelda (bilden) är mamma till Trisse 

(som ser ungefär likadan ut). Zelda 

hör hemma hos Barbro och Kjell 

(0���-6�8���) och Trisse är Eva 

Weissbachs katt (05��-4000�). 

Allt I Bygg AB 
Utför nybyggen och reparationer 

0513-40088 070-5661142
Jag gjorde under perioden �0/4 till 

��/5 en undersökning  om hur fort ett 
sädesstrå växer.

Mätte upp ett strå med hjälp av en 
linjal som jag tryckte ner intill strået. 
Exempelvis växte det den �0/5 mellan 
kl �� till �6  4 mm, från kl �6 till kl �4 
dagen efter hade det växt �� mm. Tror 
inte att det växer under natten. Hur 
mycket det hade växt per timme  är 
upp till var och en och räkna på.

Temperaturen dagtid var i princip 
över �0 grader de 5 dagar innan jag 
började mäta och sädesstrået hade 
kommit upp. Från den �0/4 till 4/5  
var medeltemperaturen �8 grader.Från 
den 5/5 till den ��/5 var högsta dags-
temperaturen sällan över �5 grader.

Hur soligt det var under tiden vet 

jag ej men jag har för mej att det var 
rätt mulet. Från den ��/5 var högsta 
temperaturen över �5 grader, närmare 
�0 grader, även om en del nätter  hade 
minusgrader.

Det kom en del regn vecka ��. 
Observerade att det var olika hur 
mycket olika sädesstrån växte på 
samma dag.  Lade även märke till att 
om strået var blött blev det längre. 
Det  gjorde �mm  på ett 50mm högt 
strå. Om det inte var så att linjalen 
åkte upp ock ner på grund av jordens 
fuktighet.

Sune Johansson

Havrens tillväxt
Millimeter dag för dag
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Växtbytardag
Kom och byt ut sticklingar, skott och 

plantor som du har fått över! 
Grönsaker och blommor, ettåringar, 

perenner och krukväxter, allt kan vara 
intressant för någon annan! 

Fika blir det också. 
Plats: Bygdegården.

Tid: söndag 14 juni kl 15.00
Välkommen!

Midsommarfirande på 
Gröna berg 

Midsommarafton 19/6 kl.14.00

Vi går tipspromenad (start vid kyrkans parkering), 
klär midsommarstången, dansar kring stången till 

musik av Rune Gustavsson 
Det blir även lekar och prisutdelning

Förtäring till självkostnadspris
Vid otjänlig väderlek blir det firande på Kyléns loge

Alla hjärtligt välkomna!


