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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
Margareta Kylén 05��-40047 m a rg a r e t a . k y l e n @

gmail.com 
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 press-
stopp 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 
annonsera 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. 

Årsmöte hölls i 
bygdegården i år den 
�5 mars och ett tju-
gotal personer mötte 
upp. Ordförande Ce-
cilia Frändberg häl-
sade alla välkomna 
och öppnade mötet. I 
år blev det en del om-
fördelningar på styrel-
seposterna, eftersom 
tre personer avgick ur 
styrelsen: ordförande 
Cecilia, sekreterare 
Barbro och ledamoten 
Sören. Valberedning-
en hade lyckats hitta 
två ersättare, men inte 
fått någon som ville 
ta ordförande- och 
sekreterarposterna. De föreslog därför att 
styrelsen skulle konstituera sig själva, vil-
ket mötet också beslutade, liksom att Sune 
skulle vara sammankallande till första sty-
relsemötet. 

Avslutningsvis avtackades Cecilia och 
Barbro med blommor. (Sören var inte med 
men fick sina blommor vid ett senare till-
fälle.)

Efter fikat, som avgående ordförande och 
sekreterare bjöd på, tog Kjell och Johnny 
vid och informerade om Nossans fiber, som 
arbetar vidare med att värva medlemmar för 
att kunna påbörja nedläggning av fiberkabel 
i bygden. Många frågor ställdes och diskus-
sionen blev lång. Förhoppningsvis har alla 
fått svar på sina frågor innan grävningen 
börjar och man måste ta ställning till om 
man vill vara med eller ej.

Några veckor senare konstituerade sig 

styrelsen och fick följande utseende:

Ordförande: Sune Johansson, kassör: Börje 
Aronsson, sekreterare: Tore Aronsson, leda-
möter: Christer Håkansson, Ninni Johans-
son och Eva Bayard. 
Övriga uppdrag:
Revisorer: Dan Johansson och Sven Arons-
son, ersättare: Birger Yngvesson.
Aktivitetsgruppen: Elsie Valdemarsson, 
Anna Nilsson, Christer Håkansson. 
Torpgruppen: Ingvar Valdemarsson, Roger 
Mattsson, Lars-Rune Hermansson. 
Tidningsredaktionen: Barbro Johansson, 
Kjell Johansson, Margareta Håkansson, 
Paul Johansson, Margareta Kylén. 
Bokgruppen: Sune Johansson, Cecilia 
Frändberg, Ingvar Valdemarsson, Kjell Jo-
hansson, Tore Aronsson. 
Bygdegårdsansvarig: Börje Aronsson.
Valberedning: Birger Yngvesson, Bo Fränd-
berg.

Årsmöte

Cecilia avtackas av Christer Håkansson

Dämpa hastigheten
Ingvar Torkildsson, Karl-Åke Lindgren och Kyrkan 

tar initiativ till en träff i Bråttensby bygdegård för att 
diskutera trafiken på 181-an. 

Många bilister kör för fort över krönet och kör om 
där det är omkörningsförbud.

Kom gärna till Bygdegården den 31 maj kl 19.00

IT-snickeri 
Bygdens eget fönstersnickeri 
Fönsterbågar bytes på dagen 

0513-40166
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Påsken och de första sommarda-
garna inföll samtidigt i år, till mångas 
glädje.  Inte minst var det behagligt för 
påskkäringar att fara runt i bygden och 
förgylla tillvaron med påskhälsningar 
och fina påskkort. 

Till oss kom först Linda Johansson 
tillsammans med kompisen Linnéa Es-
kilsson från Tarsled, och strax därefter 
kom Amanda Gustafsson, med två sys-
kon från Eggvena: Linnéa och Eveline 
Palmberg.

Påskdagen infaller ju första sönda-
gen efter första fullmånen efter vårdag-
jämningen, vilket innebär att det kan 

skilja nästan en månad på den 
tidigaste och den senaste pås-
ken, och i år så var påsk den 
näst senaste dagen som den 
över huvud taget kan vara. 
Därför var det fortfarande 
ljust klockan 9 när påskelden 
på Ekeberget tändes. Dessut-
om brann det friskt i det torra 
riset. Det var t.o.m. så att en 
gnista flög iväg och antände 
torra löv nedanför berget, vil-
ket väl aldrig har hänt förut. 

Det gick dock lätt 
att släcka. 

Över �0 per-
soner kom och 
beskådade elden 
samt fyrverke-
rier som tändes 
runtom i trakten. 
Men i år sköts det 
inga raketer från 
Ekeberget. Vi har 
så snälla påsk-
käringar i vår by, 
så de behöver inte 
skrämmas bort.

Barbro

Sommarvarm påsk

Linda Johansson tillsammans med 
kompisen Linnéa Eskilsson från Tarsled 
var de första påskkärringarna på Guntorp.

Amanda Gustafsson, med två 
syskon från Eggvena: Linnéa 
och Eveline Palmberg kom lite 
senare till Guntorp.

Vi tände elden klockan nio på kvällen och sedan brann det fort. Det var 
fortfarande ljust.

Många från bygden kom och tittade på elden.
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Ett festligt långbord var 
dukat när vi steg in i bygde-
gården i aprilkvällen. Värd-
paren Elsie, Ingvar, Marga-
reta och Christer tog emot 
oss och längst fram i salen 
riggade kvällens spelemän, 
Rune Gustavsson och Stel-
lan Åström, sina instrument, 
för nu skulle det bli musik 
och sång hela kvällen lång.

Platserna fylldes snabbt 
av gäster, både från Bråt-
tensby och utsocknes ifrån, 
t.o.m. ett extra bord fick stäl-
las fram. Jag räknade till �6 
personer allt som allt. Efter 
en soundcheck där Rune och 
Stellan spelade en rivig låt, 
bjöds vi på en välkomstdrink 
och en god västkustinspire-
rad måltid med grönsallad, 
räksallad, ägg och bröd. Se-
dan delades sånghäftena ut 
och Taube-temat inleddes 
med Inbjudan till Bohuslän 
framförd instrumentalt. Men 
för att få den rätta känslan 
för sång behöver förstås 
Evert Taube själv vara med, och mycket 
riktigt dök han plötsligt upp i dörren iklädd 
sin karakteristiska basker och halsduk. Det 
var Christer som hade hittat dessa passande 
attiraljer hemma i garderoben. 

Christer ledde sedan allsången, varvad 
med berättelser ur Taubes händelserika liv. 
Att Evert Taube arbetat som eldare till sjöss 
och kofösare i Argentina och att han bott 
både i Bohuslän och Roslagen, vet väl de 
flesta. Men vi fick också veta att han vid föd-
seln först lades åt sidan som dödfödd, men 

räddades till livet av en uppmärksam läkare, 
att han misslyckades som student och star-
tade sin yrkesbana som dekoratörsassistent, 
att han varit förlovad tre gånger och varit 
argentinsk medborgare i fem år. Vi fick ock-
så veta en del om inspirationen till Taubes 
innehållsrika ballader. Eldarevalsen kom 
till exempel till efter en händelse där Taube 
lånat skotten Charlie Barrs hacka utan lov 
och skotten hotade med att stänga in honom 
i ångpannan och elda inunder.  I visan är det 
eldaren Charlie Barr som av misstag blir in-

stängd i ång-
pannan och 
slipper ut i 
sista stund, 
tack vare en 
snål skotte, 
som saknar 
sin hacka. 
Han var bra 
på att få till 
det, Evert!

S å n g -
häftet var 
digert och 
alla sjöng 
med för full 
hals i Maj på Malö, Kalle Schewens vals, 
Den glade bagaren och alla de andra kända 
visorna. Därför var det skönt att ibland få 
vila stämbanden och avnjuta instrumental 
musik från de duktiga spelmännen. Bl.a. 
fick vi höra Katebovalsen, komponerad av 
Rune Gustavsson själv en gång i tiden, en 
härlig låt! Efter kaffe och kaka tog vi ett 
par låtar till. Den enda sången i häften som 
inte var skriven av Taube var Astrid Lind-

grens Fattig bonddräng. Den leddes av den 
för tillfället sammansatta kören Drängarna, 
bestående av alla manliga bönder som var 
tillstädes.

Tack till Rune, Stellan, Christer, Marga-
reta, Elsie och Ingvar för en glad och trevlig 
kväll!

Barbro

Taube-toner i bygdegården

Det finns en viss likhet mellan Evert och Christer, eller hur?

Alla sjöng så taket nästan lyfte.

Kören 
Drängarna 
sjöng Fattig 
bonddräng
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Nej, lamm så klart.
Nere på Uddetorp hos Eva Bayard har re-

dan vårens kull hunnit växa till sig. När jag 
hälsade på en kväll i maj fick jag bekanta 
mig med tretton söta lamm, sex tackor och 
naturligtvis en bagge. Efter alla historier 
jag hört om ilskna baggar var det med viss 
tvekan jag följde Eva ut i hagen. Men den 
här visade sig vara en godmodig en utan in-
tresse av att stångas.

Eva berättar att hon köpte sina första 
tackor redan år �000 för att hålla landskapet 
öppet (läs hålla busk och sly borta).Visst är 
våra svenska björkhagar vackra på våren. 

Skuttar där också bräkande små lamm höjs 
mysfaktorn ett snäpp.

Hos Eva har alla fåren ett eget namn. I 
år börjar alla på E. Där finns t.ex. Eskil och 
Erki och trillingarna Ebbot, Ebbe och Ebba. 
Förra året var bokstaven R ch då fanns det 
bl.a. en Rullgardina och en Ramel.

I Bondepraktikan är oktober slaktmånad 
men för Evas får bär det av till slakteriet re-
dan i aug/sept. Sedan kan beställare hämta 
sitt ”lamm i låda” styckat och klart.

Men fåren ger oss inte bara kött och ull 
som bekant. Det kan bli fantastiskt vackra 
fårskinnsfällar också. Eva visar mig ett stort 

Får får får?

härligt skinn som kommer från en av 
hennes baggar. På baksidan av skinnet 
syns två stämplar:

AB Tranås skinnberedning och Sov 
gott med ulltott.

Text och foto: Margareta K

Får vi något gott?

I fårhagen

Eva matar Eminen som blev moderlös vid 
födseln.
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Årets tipspro-
menad i Bråttensby 
var den kanske mest 
välbesökta någon-
sin. 80 vuxna och 
9 barn gick rundan, 
vilket resulterade i 
att tre stycken fick 

Tipspromenaden slog rekord

�� rätt på vuxenfrågorna och �7 stycken 
fick elva rätt. 

Frågorna var, liksom de senaste åren, 
konstruerade av Cecilia, Roger, Barbro och 
Kjell och den svåraste vuxenfrågan var vad 
Danmarks statsminister heter. Många föll 
i gropen och gissade på Anders Fogh Ras-
mussen, men det är en annan Rasmussen 
numera, nämligen Lars Løkke Rasmussen. 

Att Newcastle-sjukan varken drabbar 
kaniner eller nötkreatur, men däremot fjä-
derfä, att Therese Alshammar vann �0�0 års 
Jerringpris och att fornminnet i Södra Hä-
rene är en hällkista var det desto fler som 
kunde. 

Barnen var också duktiga och visste i all-
mänhet att de första tänderna kallas mjölk-
tänder och inte barntänder eller kindtänder, 
att ”skiner” är ett verb och att man kör cykel 
på höger sida och varken på vänster sida el-
ler vilken sida man vill.

Rundan var nästan samma som förra året: 
start hos Börje och Carina, upp förbi Berna 
och Paul och Svea och sedan runt Nordgår-
darna, Gäddegården och Guntorp-Pajo. 

Vädret var soligt och fint, men blåsigt, så 
det var skönt att komma in i bygdegården 
efteråt, där Elsie, Ingvar, Margareta, Chris-
ter, Carina och Börje stod för serveringen 
och där det efterhand blev alltmer fullknö-
kat. Här såldes också lotter på bröd och 
blommor.

Redan halv 7 började folk köa vid starten. Man kunde också börja fundera på skiljefrågan: Hur stor 
är omkretsen på ringen?

Att gå tipspromenad är roligt. Humöret var på topp hela vägen!

Några fick åka, andra 
fick gå, några var 
stora och några var 
små. Alla kom fram 
till mål ändå!
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Vinnare av barnfrågorna blev �) Ida Jo-
hansson, �) Amanda Gustafsson, �) Klara 
Palmén, 4) Julia Johansson. 

Vinnarna av vuxenfrågorna var �) Jan-
Åke Josefsson, �) Sven-Olof Josefsson, �) 
Annie Öberg. Grattis till vinnarna och väl-
komna tillbaka allesammans nästa år!

Barbro

Vinterns stora snödjup och på slutet ska-
re såg länge till att omöjliggöra årets räv-
jakt. I mitten av februari bestämdes att göra 
ett försök att arrangera den gemensamma 
rävjakten den �7/�. Det hade varit sparsamt 
med jakttillfällen under vintern och jägarna 
var inte svårbjudna. Som vanligt infann sig 
ca �00 jägare vid Eggvena bygdegård på 
morgonen den �7/�. Klockan 8.00 begav 
sig jägarna ut till sina pass och en halvtim-
ma senare släpptes hundarna. Det var fyra 
schillrar från Bohuslän och Småland som 
skulle stå för musiken.

Det dröjde inte länge förrän det rappor-
terades om sedda rävar och snart var dreven 

igång. Det small ett skott och man kunde i 
radion höra att en räv var död. Under dagen 
fälldes fem rävar, vilket var ett bra resultat.

Efter jakten samlades jägarna åter i Egg-
vena bygdegård, där det serverades varm 
korv. Hundägarna avtackades med hundmat 
från Doggy. En frivillig avgift för jakt och 
korv togs upp och liksom tidigare år skänk-
tes pengarna till Barncancerfonden. Totalt 
har rävjakterna hittills gett ca �5000 kr till 
Barncancerfonden, ett bra resultat!

Rävarna sändes senare till SVA för att un-
dersökas på förekomst av dvärgbandmask.

Christer i Gäddegården

Rävjakt 
för tionde gången i Eggvena

Den frågan som vållade mest huvudbry gällde vem som är Danmarks statsminister.

Efter en blåsig promenad var det gott med hembakt fika i bygdegården, som fylldes till 

Tre nöjda jägare vid återsamlingen i Eggvena bygdegård: Kent Gunnarsson, Gislaved, 
Egon Molldén, Svanesund och Gert-Ove Hembäck, Landa.
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Vi var ett �0-tal fågelintresserade som 
träffades vid ”Fugela källare” tidig förmid-
dag den �� maj. Blåsten som hade friskat i 
ordentligt några dagar hade mojnat, skönt, 
nu skulle vi kunna höra fågelsången. Flera 
av deltagarna hade de senaste dagarna hört 
göken, skulle vi få höra den idag?

Göran Andersson och Lars Barkestedt var 
våra fågelguider. Göran tog täten på skogs-
vägen och vi stannade första gången vid ha-
garna strax före skogen. Där lyssnade vi en 
stund och fick veta att det intensiva kvittret 
som kom från rönnen var trädgårdssånga-
ren. Göran berättade att den stora gruppen 
sångare numera kan komma redan i april, 

förr kom de aldrig förrän i maj. Detta be-
ror på klimatförändringar. En del fågelarter, 
som rödhake och koltrast, kan numera av 
samma orsak övervintra i Sverige. Förutom 
trädgårdssångaren hörde vi bofink, korp, 
gulsparv, hämpling, större hackspett, skata, 
ormvråk och tornseglare innan vi kom in i 
själva skogen. Vi ovana fågelskådare hörde 
bara de närmaste fåglarna, men Göran hade 
bra blick och goda öron och noterade även 
de fåglar som var längre bort och rörde sig 
kvickt.

Väl inne i skogen fick vi bekanta oss med 
andra fåglar ex svarthätta, en fågel som trivs 
i barrskog och vars läte liknar trädgårds-

Fågelexkursion

sångarens, men är lite kraftigare. En kol-
trast hördes från en grantopp och i en annan 
trädtopp satt en järnsparv. Göran liknade 
järnsparvens läte vid ett osmörjat cykelhjul 
som gnisslar. Vi hörde ringduvan och fick 

lära oss skillnaden mellan ringdu-
vans och skogsduvans läte.

På Birgers hygge satt en trädpip-
lärka i toppen av ett torrt träd. Den 
har ett karakteristiskt flygsätt, vilket 
vi fick se efter en stund. Den ”häng-
de” i luften, som en sånglärka, för att 
sedan dala nedåt och flyga till ett an-
nat träd. Trädpiplärkan är en vanlig 
fågel och hamnar på topp-tio-listan 
bland Sveriges fåglar.

Vid sista vändplanen på skogsvä-
gen i den solbelysta gläntan blev det 
kaffepaus. Benen fick vila, kroppen 
fick lite ny energi och vi fick umgås. 
Då hörde Göran göken! Långt borta 
hördes den, men dock. Vi kunde 
skriva upp den på vår fågellista, som 
totalt blev drygt �0 arter.

På hemvägen hade det börjat 
blåsa igen och vi gick i ganska rask 
takt, men vi hann observera en trana, 

en skogssnäppa och en gröngöling som flög 
över vår väg. Som avslutning seglade en 
tornfalk över Frisegården!

Vi tackade våra fågelguider för att de de-
lade med sig av sina fågelkunskaper på 

vår promenad! 
Margareta Håkansson

Göran Andersson kände igen alla kvitter, pip och drillar.
Krister Bengtsson siktade några av fåglarna i kikaren.

Fyra vinbergssnäckor i en öm omfamning fick vi 
också se på promenaden.

Trädgårdssångare, svarthätta, lövsångare, hämpling och gulsparv var några av de fåglar som sjöng 
för alla fågelintresserade personer som samlats på söndagsförmiddagen.
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Gräsklippning vid bygdegården
     
Vecka Klippansvarig   
19 Börje Aronsson 
21 Tore Aronsson    
23 Anders Johansson    
25 Ingvar Valdemarsson    
27 Birger Yngvesson    
29 Christer Håkansson    
31 Kjell Johansson    
33 Lars-Rune Hermansson  
35 Johnny Carlsson    
37 Sune Johansson    

Här kommer klipplistan. Är det 
någon som vill byta så byt med 
någon på listan eller ring Börje på 
0706-474�74

Promenad i byn 
Namn på platser i Bråttensby

Den 12 Juni kl 16 kommer vi att gå en promenad 
runt en bit av Bråttensby. Tanken är att vi pratar 
om namn på platser och varför dessa namn har 
tillkommit. Sträckan är ca 6 km. Om  tiden rinner 
iväg kan man avbryta på halva sträckan. Det är 
barnvagnsvänligt. Fika får var och en ta med. 

Vi startar vid Börje och Carina Aronsson. Tänkt 
rutt är Håkanssons, Åhmans, skolan tillbaka mot 
Aronssons, Pajo mek. Yngvessons, Aronssons

Styrelsen Vi i Bråttensby


