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Vi i Bråttensby
Februari 20�0

Lång vinter i år
Tar den aldrig slut?
Men det är vackert

Bilden tagen på Ekeberget i början av januari
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Vi i Bråttensby
Redaktionsgrupp:
Kjell Johansson 0�22-628��� brattensby@tele2.se
Barbro Johansson  0�22-628��� barbro.jo@tele2.se
Margareta Håkansson 05��-40042 mchakan@swipnet.se 
Paul Johansson 05��-40008 paul-johansson@swip-
net.se
Cecilia Frändberg 05��-40250 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@tele2.se så får du information om 
när tidningen är utlagd på hemsidan.

Annons
För att täcka kostnaderna för tryckning säljer vi en annons 
för 250.-. Sponsring är ett annat alternativ för dig som vill 
bidra till tidningens tryckkostnader. Hör av dej om du vill an-
nonsera 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@tele2.se. 

Har du sett den här silhuetten i Bråt-
tensby nyligen? I så fall är du inte ensam. 
Christer Håkansson och Solveig och Bengt 
Lundell har vid olika tillfällen observerat en 
sådan här mäktig fågel nedanför Skrädda-
regården, vid gränsen mellan Eggvena och 
Bråttensby.

I Sverige finns två arter av örn, kungsörn 
och havsörn. Kungsörnen har ett vingspann 
på �50 - 240 cm, och väger 2,5 - 7 kg. Havs-
örnen är något större, 2,5 meter i vingbredd 
och 4-7 kg i vikt. 

För några hundra år sedan var örnar van-
liga i Sverige, men de minskade kraftigt ge-
nom jakt fram till �924 då kungsörnen frid-
lystes. Sedan ökade den fram till �950-talet, 
då miljögifter som kvicksilver, PCB och 

DDT höll på att ta död på örnstammarna. 
Man startade då projekt med giftfri utfod-
ring av örnar, vilket fortfarande görs.

Idag räknar man med att det finns ca 
500 par havsörnar och 400 par kungsörnar 
i Sverige, enligt Sveriges ornitologiska för-
enings hemsida.

Kungsörnen lever av fåglar och däggdjur, 
t.ex. hare, kanin och även räv och renkalvar 
samt kadaver. Havsörnens huvudsakliga 
föda är fisk och sjöfågel, men även dägg-
djur. 

Vuxna örnar stannar i sina revir, men 
ungfåglar kan flytta till Syd- och Mellan-
sverige under vintern. Så passa på att spana 
innan våren kommer!

 Barbro

Örn har siktats i Bråttensby

Kungsörnen kan mäta 2,5 m mellan vingspetsarna

I förra numret skickade vi ut en enkät om 
vilka aktiviteter som Bråttensbyborna är 
intresserade av att delta i. Sju svar kom in, 
vilket gav följande resultat:
Berättarkväll 7
Studieresa av allmänt intresse 6
Påskeld 6
Samhällsinfo 6
Filmvisning 6
Smakprovning 5 (varav 2 choklad, � kryd-
dor, � vitt vin)
Midsommarfirande 5
Studieresa med historiskt tema 5
Blomsterresa 4
Cykelturer 4
Växtbytardag 4
Boule �
Teaterresa �
Ljusstöpning 2
Pyssel �
Studiecirkel (trädgård �, fåglar �, bygga 
gärdesgård �)
Studiecirkel ang. fåglar �
Egna förslag:
Föreläsare �
Stavgång  �
Färganalys �

Aktiviteter i Bråttensby
Svaren kommer nu att lämnas vidare till 

aktivitetsgruppen och på årsmötet kommer 
vi att diskutera hur vi kan gå vidare med re-
sultaten från enkäten. Fundera redan nu på 
om det är någon av de här aktiviteterna som 
du själv skulle vilja ta ansvar för!

Tipsfrågor
Bilagan i förra numret innehöll också en 

tävling i Bråttensbykunskaper, där utslags-
frågan bestod i att med högst 20 ord mo-
tivera varför man bör läsa Vi i Bråttensby. 
Fem svar med �2 rätt lämnades in och tre av 
dem får pris i form av blomstercheckar.

�:a pris:  Mona Claesson. ”Kul att läsa 
om aktuella händelser och vad som hänt un-
der åren som gått. Bra jobbat!”

2:a pris: Maj och Bo Frändberg: ”Att hål-
la sig uppdaterad om vad som händer i vår 
bygd. Intresset är stort även för utflyttade.”

�:e pris: Margareta Håkansson: ”Det som 
händer nära är alltid av intresse!”

Barbro
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Att minnas gamla 
tider, saker, tekni-
ker, fordon, maträt-
ter och traditioner 
tycks vara något 
som lockar Bråt-
tensbyborna. Upp-
slutningen var i alla 
fall stor när Sören 
och Sune anordnade 
Minnenas afton i 
bygdegården. In-
ledningsvis bjöds 
de 22 besökarna på 
en rätt som ätits i 
flera generationer i 
Sverige, nämligen 
risgrynsgröt. Elsie 
hade tillagat denna 
goda gröt, som vi åt 
smörgås till.

För att komma in 
i historisk stämning fick vi sedan lyssna till 
några ljud, som inte längre är så vanliga: en 
tändkulemotor (användes förr för att driva 
t.ex. båtar, tröskverk och sågverk), en fiske-
båt, ett tröskverk, slåttermaskin och solhjuls-
räfsa dragen av hästar, lieslåtter och en Saab 
tvåtaktare. I takt med att jordbrukslandska-
pet förändrats har också växt- och djurlivet 
förändrats. Fåglar som förr var vanliga hör 
nu till sällsyntheterna. Två fåglar som är på 
tillbakagång är storspov och sånglärka, som 
dock fortfarande sjunger sina vackra vår-
sånger i Bråttensby. Men nattskärran hade 
vi inte hört på länge, när Sören denna kväll 
spelade upp dess entoniga låt. Sune läste 
också en berättelse som handlade om ljud 
som man ville respektive inte ville ta med 
sig in i framtiden.

Samtalet kom snart igång och vindlade 
fram mellan olika teman. Fordon och ma-
skiner var ett ämne som väckte intresse och 
deltagarna berättade om erfarenheter av 
ambulerande sågverk, självbindare, mer el-
ler mindre väl fungerande slåtterbalkar, bi-
lar och lättviktare. 

Sen kom vi in på temat mat och det vi-
sade sig att det framför allt är i jultraditio-
nerna som de gamla maträtterna finns kvar. 
Här framkom att många Bråttensbybor äter 
lutfisk och doppar i grytan och att grisfötter 
ännu förekommer på julbordet. Sagogryn 
till julens fruktsoppa går ännu att få tag i i 
mataffärer, fick vi också veta, och korvkaka 
serveras som lunchrätt på restauranger.

Vi försökte också komma fram till när 
olika saker kommit och när de försvunnit. 
Frysboxen kom på 50-talet och innebar en 

Minnenas afton
stor förbättring för husmödrarna, 
som inte längre behövde kon-
servera kött och andra matvaror. 
Vinterdäck kom också på 50-ta-
let, dubbar långt senare. Video-
kameran kom i början på 80-ta-
let. Svårare var det att avgöra när 
man slutat använda olika saker. 
Det händer fortfarande att män-
niskor hässjar hö, kör med häst 
i skogen, konserverar äpplemos, 
fotograferar med polaroidkamera 
och filmar med smalfilm, men av 
andra skäl än tidigare, t.ex. för 
att bevara gamla tekniker eller av 
miljöskäl. 

Inte minst när det gäller medi-
eteknik är det intressant att se hur 
nya medier inte ersätter gamla, 
utan istället hittar sin egen nisch. 
Radion ersatte inte dagstidning-
en, tv:n ersatte inte radion, datorn ersatte 

inte boken. Istället fortlever de i god sam-
existens och samtidigt utvecklas nya medier 

som fungerar som 
blandningar mellan 
flera tidigare. 

Naturligtvis finns 
det också sådant 
som funnits länge 
och nu oåterkalle-
ligen är förvisat till 
museivärlden. Men 
att minnas det som 
varit är alltid intres-
sant!

Barbro 

På sin bärbara dator hade Sören tagit med sig både gamla ljud och bilder 
på gamla jordbruksredskap. Barbro, Eva, Birger och Lars-Rune tittar 
närmare på en solhjulsräfsa.

Många roliga minnen väcktes under kvällen. Bengt och 
Solveig hade mycket att bidra med.

Birger, Christer, 
Lars-Rune och Bengt 
begrundar kanske 
tidens flykt.
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Rättelse artikel om väg 181
Den uppmärksamme läsaren noterade att 

i artikeln om väg �8� i förra numret stod det 
samma text på båda sidorna. Här kommer 
den text som fattades:

Maj 2001
Nu har ”Förstudie och beslutshandling-

ar” från Vägverket kommit in till Vi i Bråt-
tensby. Här finns remissvaren samt skisser 
och kartor. Vägen mellan Fagrabo och Bråt-
tensby skola ska bli nio meter bred och uträ-
tad, vägen ska sänkas två meter vid Säteriet 
och få en del vägbankar som blir �-4 meter 
höga. För sträckningen Bråttensby skola - 
Bergagärde finns två alternativ, där det ena 
går via Remmene och Tarsled medan alter-
nativ 2 går norr om Remmene-dal, under 
järnvägen och genom skogen till Boråsjärn-
vägen och under den.

April 2004
I detta nummer finns en annons för en 

träff den � juni om vägutredningen av väg 
�8�. Margareta Yngvesson, som medverkat 
vid förarbetena finns på plats och man ska 

också sammanställa ett remissvar (igen!). 
Hur det gick med detta möte rapporteras 
dock inte i något senare nummer av tid-
ningen. 

Januari 2007
Nästa gång det händer något har det gått 

tre år sedan sist. Nu rapporteras om ett väg-
möte i Vårgårda, där Vägverket informerar 
om den nya sträckningen av vägen. Här 
kom beskedet om att de 54 miljonerna inte 
räcker längre än till Bråttensby kyrkas upp-
fart och att vägen kommer att få två omkör-
ningsfält, ett i vardera riktningen, men inga 
cykelbanor. 

Augusti 2008
Paul rapporterar i detta nummer om ett 

möte med folk från Vägverket. Förhopp-
ningen från vår sida var att vi skulle få Väg-
verkets hjälp att flytta bygdegården upp till 
kyrkan där läget är bättre. Men resultatet 
av mötet blev istället att vägen inte skulle 
komma att ligga närmare bygdegården än 
tidigare och att Vägverket skulle hjälpa till 
att utvidga bygdegårdens parkeringsplats.

Ibland hittar man kul 
grejor på nätet. Härom-
dagen ville jag kolla om 
det fanns något ställe  
där man kunde hitta rätt 
tid. Klockan på datorn 
hämtar ju rätt tid men 
av någon anledning  
verkar det som att olika 
datorer ger olika tid. Jag 
tänkte att om jag kan 
hämta tiden som skulle 
vara rätt, skulle jag 
kunna få mer exakt tid. 
Jag sökte på ”rätt tid” 
och fann rl.se. Där finns 
en massa roligt förutom 
rätt tid, (om den nu är rätt vet jag inte helt 
och hållet).

Soluppgång, se bilden nedan, är ganska 
kul att titta på. Där ligger även månen och 
andra planeter och stjärnor och jag kan välja 
att den skall räkna ut tid för uppgång från 
Bråttensbys horisont. Dessutom kan jag 
göra en karta där planeternas position kan 

utläsas. Testa gärna.
Är det någon som vet vad biorytmer är så 

kan man kolla sin egen. Det finns fler grejor 
som man kan kolla. På bilden ovan ser vi 
Eurons värde från �978 till nu.

Har du något som du vill skriva om så 
gör gärna det så vi kan få in fler kul gre-

jor på nätet 
i tidningen. 
Skicka till  
brattensby@
t e l e 2 . s e . 
Vänta inte 
till att nästa 
tidning skall 
gå i tryck 
utan skicka 
på en gång. 

Kjell

Kul på nätet

Ljudanläggning
Vi i Bråttensby har köpt en projektor som kommer att finnas 
i bygdegården för visning av film och bilder med dator eller 

DVD 
Det behövs även en enklare stereoanläggning för att få ut  

ljudet i filmer mm

Har du något som är överflödigt men fungerar?
Det som behövs är högtalare och förstärkare

Kontakta Kjell på 0322-628113 eller kjellj@tele2.se
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slutade lässtunden med dikten Vintergatan 
av Z. Topelius. Den dikten har förekommit 
tidigare i Bråttensby, Paul har läst den några 
gånger och för längesedan framförde Naemi 
i Lillegården den vid några tillfällen.

Det var fikadags och det blev en lång och 
trevlig stund med mycket prat och spontana 
historier och berättelser. Detta är en viktig 
del av berättarkvällen. Det är inte bara det 

Här har vi en stor och fin parkeringsplats, 
men inte en enda har parkerat där, utbrast 
Sune, när han sist av alla anlände till berät-
tarkvällen den 4 december. Den stora parke-
ringsplatsen kändes väldigt mörk och ödslig 
denna mörka kväll, så vi hade parkerat så 
nära bygdegården och den starka gavellam-
pan som möjligt.

Inne i bygdegården hälsade Paul oss väl-
komna. Brasan i den öppna spisen sprakade 
hemtrevligt och vi bänkade oss i en halvcir-
kel runt den.

Det har blivit en tradition att kvällens 
värd Paul börjar läsa. I år läste han en text 
av Torsten Ehrenmark. Vi som är gamla nog 
att ha hört Torsten på radion på 60-70-talet 

kunde riktigt återuppleva radiostunderna 
när Paul läste om en resa som Torsten hade 
gjort till Balkan och Turkiet.

Christer H tog oss tillbaka till Sverige 
och början av �900-talet genom att läsa Al-
bert Engström. Texten handlade om ett be-
svärligt fruntimmer, men även en besvärlig 
katta!

Undertecknad läste en text av Margareta 
Strömstedt. Texten handlade om natten den 
20 maj �970, då kvinnan i berättelsen gav 
sig ut på en underlig utflykt mycket lätt-
klädd.

Ingen av texterna hade hittills handlat 
om varken vinter eller jul, men Barbro tog 
oss tillbaka till gällande årstid, när hon av-

Berättarkväll
skrivna ordet som gäller, utan en spontant 
berättad historia är minst lika hörvärd.

Vi tackade Paul för en mysig berättar-
kväll!

Margareta Håkansson

Berättarkvällen var en glad och trivsam tillställning i brasans sken.

Margareta läste en text av en annan Margareta.

Paul inledde traditionsenligt berättarkvällen, 
den här gången med Torsten Ehrenmark.

Ett himmelskt kärlekspar respektive en gumma 
och en katt var temana för Barbros och 
Christers berättelser.



�0 ��

Det var första sön-
dagen i advent med 
mycket folk i kyrkan. 
Herrljunga kyrkokör 
besökte Bråttensby 
kyrka och sjöng någ-
ra kända och vackra 
adventssånger. Sven 
Axelsson och Anders 
Einarsson på trumpet 
förstärkte både kör-
sång och psalmsång.

Per Ulvestig fram-
förde ett stort tack till 
Barbro för vaktmäs-
tararbetet inne i Bråt-
tensby kyrka och för 
det arbete hon utfört 
i Herrljunga. Barbro 
har varit vaktmästare 
här sedan �994 och 
det arbetet har nu El-
sie och Ingvar tagit 
över.

�989 började Bar-
bro som diakonias-
sistent i Herrljunga 
och fick då ansvaret 
för flyktingverksam-
heten. Otaliga är de somalier, romer och 
bosnier som hon har hjälpt med stöd i olika 
situationer, från läkarbesök till att söka up-
pehållstillstånd. Hon hade aktiviteter för 
flyktingarna, t.ex. systuga med kvinnor och 
matlagning med herrar. Den största händel-
sen var när kyrkan i Herrljunga tillsammans 
med Vårgårda och Alingsås genomförde en 
hjälpsändning till Bosnien �995. Kriget var 
precis slut och bilarna från Sverige var de 
första som passerade gränsen. Barbro var 

med på resan och det kan vara en anledning 
till att hon kommit de bosniska flyktingarna 
nära. Det märktes i kyrkan när några bos-
niska kvinnor kom för att personligen tacka 
”mamma” Barbro.

Barbro har slutat som vaktmästare, men 
fortsätter som kyrkvärd.

Margareta Håkansson

Barbro Jarl avtackad

Bosniska kvinnor avtackade 
Barbro som blivit som en mamma 
för de bosniska flyktingarna.

Barbro Jarl blev avtackad av Per Ulvestig med ett ljus.

Barbro med sina barn Jeanette 
och Monica och Monicas barn 
Filip och Vilma.
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Den �4 fe-
bruari var det 
bestämt att den 
stora gemen-
samma rävjakten 
med samling i 
Eggvena bygde-
gård skulle äga 
rum. Ägare till 
sju högt merite-
rade schillerstö-
vare, samtliga 
med minst �:a 
pris räv på jakt-
prov (fem hade 
någon gång kva-
lificerat sig för 
Räv-SM), hade 
tillfrågats om de 
ville ställa upp, 
samtliga tackade 
ja. De bästa räv-
hundarna brukar 
vara fulltingade i februari, så det gäller att 
vara ute i god tid. De stora rävproven går 
också i februari-mars, det är ”Hallandsrä-
ven”, ”Smålandsräven”, SM för schillerstö-
vare samt avslutningsvis Räv-SM för samt-
liga stövarraser.

Till jul kom snön, och det fortsatte att 
snöa. Rådjursjakten med hund tog tvärt slut. 
I delar av Skaraborg mättes snödjupet till ca 
60 cm och på västkusten blev det svår skare. 
I vårt område fick vi också snö men jämfört 
med andra klarade vi oss skapligt. Det var 
länge osäkert om snödjup och kyla skulle 
stoppa rävjakten, men vi hade tur, det blev 
mildare och snödjupet bedömdes inte vara 
för djupt.

Det kom ca �00 jägare till bygdegården 
på morgonen. Sedvanlig information om 

regler och presentation av hundarna gick 
fort och 8.�5 lämnade en karavan med bilar 
och jägare bygdegården.

Det dröjde inte länge förrän det med-
delades över kom.radion att en hund hade 
börjar väcka. Snö i träden och på marken 
gjorde dock att skallet hördes dåligt. Snart 
drev Spakarps Jana för fullt, räven klarade 
sig förbi några skyttar och gick in i ett gryt 
utanför jaktområdet. Samtidigt hade Orust-
markens Rita drivit fram en räv till Börje 
Andersson som stod på pass vid ett gryt i en 
gammal jordkällare. Räven blev på platsen 
och var den enda som fälldes under dagen. 
De flesta av hundarna fick upp räv som 
dock gick i gryt.

En skjuten räv är det ”sämsta” resul-
tatet under de nio rävjakter vi haft. Delta-
gande jägare verkade trots det belåtna och  

insamlingen till 
Barncancerfon-
den vid återsam-
lingen gav ett 
netto på 2500 kr, 
ett bra resultat!

Christer i 
Gäddegården

Rävjakten gav både dåligt och bra resultat

Trevlig samvaro kring elden, Björn Sandberg, Kurt Johansson, Ingemar 
Dahlkvist, Sverker Karlsson, Egon Molldén, Johan Ask och Anders Lundell.

Mycket folk som vanligt.

Hundpresentation, 
Roger Olsson 
Uddevalla, 
Jörgen Hedström 
Vetlanda, Kenneth 
Eriksson Mullsjö, 
Robert Jansson 
Holmestad, 
Kenneth 
Vangström Habo, 
Egon Molldén 
Svanesund, Kent 
Gunnarsson 
Gislaved 
och Christer 
Håkansson.
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INDIANLANDET

Fredagen den 19 mars kl 19.00 kommer
Mats Andersson från Sollebrunn 

till Bråttensby bygdegård och tar er med på en resa till 
Norra Canadas vidsträckta ödemarker

Där bor skogsindianer som Mats besökt 1987 och 2004
Hör berättelser om vardag och fest, jakt och fiske, tältliv och 

timmerhusbygge, möten med älg och björn och hur en ungdomsdröm 
gick i uppfyllelse:

Drömmen om att bli indian

Servering

Medarrangör

Våra representanter, Paul Johansson och Sune Johansson, har 
varit på stormöte tillsammans med bl a våra närmsta grannbyar 
och fått reda på att vi gemensamt kan få pengar till våra byar 
från Hela Sverige skall leva/Sjuhärad. (Övriga inblandade i pro-
jektet är Länsbygderådet, Coompanion och Vuxenskolan.) 

För att få utdelning skall en lokal plan för Bråttensby sam-
manställas och mailas in till Sassi Wemmer senast den �0 juni 
20�0. Sassi Wemmer är sekreterare för Länsbygderådet Sjuhä-
rad. 

Från stormötet fick Paul med sig en mall och beskrivning av 
hur en lokal plan kan se ut. I planen ingår bl a att ta fram en 
framtidsversion och åtgärdsplan för olika angelägenheter gäl-
lande Bråttensby. På årsmötet kommer denna lokala plan att 
vara en diskussionspunkt på dagordningen liksom på ett plane-
ringsmöte, se nedan. 

Ordf. Cecilia.

Planeringsmöte
Välkommen att delta i 

sammanställningen av den lokala planen 
för Bråttensby!

Måndagen den 19 april kl 19.00 
i bygdegården

Lokal plan för Bråttensby

Medarrangör

PAJO Mekaniska AB 
Legoarbeten utförs i CNC fleroperationsmaskin 

Reparationsarbeten Maskinbyggnader Bråttensby 
0322-628029
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Obs! Obs! Det kan behövas mer ris till elden så det går bra att köra dit ris för dig 
som har möjlighet.

Påskeld
på Ekeberget

Kl 20.30 på påskafton tänds påskelden på Ekeberget som ligger 
på vägen mot Eggvena. Kör in vid Pajo. 
Det finns möjlighet att skjuta raketer.

Alla är välkomna!

Årsmöte 
för Vi i Bråttensby 

onsdag 10 mars kl. 19.00 
i Bråttensby bygdegård

Bilder från Bråttensby från 1960-talet och 
framåt visas med vår nya projektor

Servering

Välkomna!
Styrelsen Medarrangör


