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Grattis 
Till nygifta Kristine Bayard 

och Tobias Holmén, här utanför 
Ornunga kyrka den 20 septem-

ber 2011.
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Vi i Bråttensby
Redaktionsgrupp:

Kjell Johansson 03��-6�8��3 brattensby@tele�.se
Barbro Johansson  03��-6�8��3 barbro.jo@tele�.se
Margareta Håkansson  05�3-4004� mchakan@swipnet.se
Paul Johansson 05�3-40008 paul-johansson@swip-

net.se
Margareta Kylén 05�3-40047 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. 

Nu har informationstavlan vid Guntorps 
tegelbruk blivit tillrättad och ny text kom-
mit dit. Det har varit en lång väg dit, att få 
ordning på tavlan som har stått där sedan 
�990.

Men som en trädgårdsmästare lär ha sagt 
när dom frågade vilket som var svårast när 
han anlade trädgården: Att få på sig stöv-
larna!

 Vi hade en promenad som handlade om 
namn i Bråttensby den �� juni. Nu hann vi 
inte med hela sträckan, så jag tänkte att vi 
fortsätter där vi slutade, vid Christer Bengts-

son, söndagen den �� september kl �5. Nu 
när jag skrev detta datum kom jag på att det 
är �0 år sedan attacken. 

Vi kommer under hösten att ha en film-
kväll med filmer som visar tex tillverkning,  
jordbruk och platser från förra årtusendet, 
närmare bestämt en bit in på �900-talet, 50-
talet  plus några årtionden till.

Exakt vad får vi bestämma då, vi får väl-
ja något ur samlingarna. När återkommer vi 
om, men det blir i oktober eller november.

Sune Johansson

Några rader från ordföranden

Allt I Bygg AB 
Utför nybyggen och reparationer 

070-5661142

Projektor till dator eller DVD
Vi i Bråttensby har en riktigt bra projektor som du kan hyra för 

200.-/tillfälle. Kontakta Barbro eller Kjell Johansson på 0322-628113.
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Margareta Håkansson, Lisbeth Lindgren, Ulrika Lindgren, Peter Westerberg, Ingvar Valdemarsson, 
Ingvar Thorkildsen, Sune Johansson, Karl-Åke Lindgren och vår gäst Ingvar Karelius mötte upp i 
bygdegården för att prata om den farliga vägen.

Tio personer mötte upp i bygdegården 
för att prata om trafiksituationen på 181:an 
som går genom Bråttensby. 

Det var Ingvar Thorkildsen som tog ini-
tiativet till ett möte i bygdegården eftersom 
han ser och upplever den höga hastigheten 
och farliga situationer från sin gård. 

Ingvar Karelius, som är polis i Herr-
ljunga och Vårgårda, medverkade och tog 
till sig det som de närvarande hade att säga 
i frågan. 

Vi konstaterade att vägen är mycket hår-
dare trafikerad nu än före ombyggnaden av 

�8�:an genom skogen. Från Falköping och 
ev. från Skövde kör man oftare denna vägen 
med tung trafik. 

Från parkeringsplatsen vid kyrkan fram 
till Myrebäcken valde man att inte bygga 
när man byggde om vägen, trots att det var 
planerat från början. Den sträckan är nu den 
kanske mest trafikfarliga delen av 181:an 
med alla utfarter.

Kjell

Trafikfarlig väg
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Den 5 juni, i bästa försommartid, bjöds 
det på bröllopsmusik i Bråttensby kyrka. 
Den lilla kyrkan på höjden 
har de senaste åren varit en 
populär bröllopskyrka, så 
det passade bra.

För musiken svarade Pe-
ter Bengtsson, kören Voca-
pella och Peter Westerberg. 
Vocapella bestod av sju da-
mer från Herrljungatrakten.

I de flesta av sångerna 
sjöng alla sju, men det   sjön-
gs även ett par duetter. Bröl-
lopsmusiken var både gam-
mal och ny. Peter inledde 
med Gotländsk brudmarsch 
och sedan följde en rad 
sånger av modernare datum, 
som t.ex. Det vackraste, För 
kärlekens skull och When 

you tell the world you´re mine, sången som 
Björn Skifs och Agnes sjöng på Victoria 

Bröllopsmusik

Peter Westerberg och Peter Bengtsson spelar gånglåt från Äppelbo 
framför kyrkan.

Kören Vocapella sjunger.
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och Daniels bröllop.
Ett lokalt inslag var Herrljungas bröl-

lopsmarsch av Otto Gustavsson. Det var en 
oerhört snabb marsch och de ca 40 besö-
karna undrade hur brudparet hann  att gå i 
den takten.

Peter Westerberg höll en kort andakt 
inramad av två bröllopspsalmer. Musik-
konserten av-
slutades med 
en utmarsch till 
musiken Gång-
låt från Äp-
pelbo ledd av 
Peter B på fiol 
och Peter W på 
gitarr. Efter en 
liten pratstund 
på kyrkbacken 
a v s l u t a d e s 
kvällen med ett 
glas cider i va-
penhuset.

Till sist en 
påminnelse om 

den fina tiaran, tillverkad av Jenny Karlsson 
(Aronsson), som finns i Bråttensby kyrka 
för utlåning.

Margareta Håkansson

Tiaran som finns för utlåning.

Här ser vi de som lyssnade på Peter och Peters gånglåt.
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Söndagen den �� augusti anordnades en 
resa i torvets tecken. Vi som ville se och 
förstå, vilka arbeten som utfördes under nit-
tonhundratalets första hälft på många plat-
ser i Sverige, kunde följa med på en resa 
till Ryttarens torvströfabrik. Den ligger mot 
sydöst sett från Falköping och hade funnits 
sedan �906. 

Älgare torvströfabrik i Fölene är några år 
äldre och detta med torv var ett nationalpro-
jekt vid denna tid. Tidigare hade bönderna 
använt fina, hackade grankvistar som strö 
under korna. Det fina med torvströ var att 
det samlade upp urinen, med sitt innehåll av 
kväve och fosfor och det gav skördeökning 
då det kom ut på åkrarna. 

Torven kunde även kvarhålla fuktighe-
ten bättre på torra jordar och även det gav 
bättre skörd. Allt detta motiverade att lämp-
lig myndighet gav bidrag till byggandet av 
dessa fabriker och många arbetstillfällen 
skapades i glesbyggda skogstrakter både för 
män kvinnor och barn.   

Vi var åtta Bråttensbybor som i två bilar 
och i vackert väder, under gott humör kom 
fram till fabriken. Där var många besökare 
och varje timme gick de enkla torvvagnarna 
i lugn fart ut över den gamla järnvägsrälsen. 
De besökande satt på plankor i vagnarna 
och hörde knirkandet och kände alla sken-
skarvarna och ingen av dem tyckte att has-
tigheten skulle ökas. 

Torvtig resa 

Det är uppvuxen skog där man tidigare tog torv.
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Det vi såg på de äldsta mossarna var 
gammal och ung skog som växte på de ut-
grävda markerna. Det var ingen skön skog. 
För att kunna ta vara på den skogen behövs 
vinter med barfrost så att maskinerna kan 
gå fram. 

På ett ställe stannade tåget vid en hus-
grund där det fanns många rostiga järnsäng-
ar och ciceronen förklarade vad vi såg. Hon 
sa att här hade luffarhotellet legat och det 
var ett tvåvåningshus och hit hade luffarna 
samlats då det fanns arbete för dem. Här 
kunde de sova och koka sin mat och känna 
den gemenskap som många gånger odlades 
bland de människor som gick landet kring 
och då och då träffades under olika omstän-
digheter. Här stannade de tills de kände att 
något bättre kanske kunde finnas på någon 
annan plats. 

Nu hölls grunden fri från buskar och 
järnsängarna låg staplade både innanför och 
utanför husgrunden.  

Vi fortsatte med tåget och kunde vid någ-

ra tillfällen mot norr se den senast uttagna 
mossen. Där blänkte vattnet och där fanns 
inga träd men detta sågs bara glimtvis mel-
lan annan vegetation. 

Vi kom till tågets vändplats och då kopp-
lades loket bort och kördes på ett sidospår 
till tågets motsatta ände där det kopplades 
fast och drog vagnarna tillbaka till fabri-
ken. 

Där hade vi redan tidigare sett fabriken 
inifrån och det fina i kråksången där, var 
att vagnarna som kom utifrån mossen vin-
schades på den lutande tågbanan högt upp. 
Där blev ett stort lagringsutrymme och torv-
strörivarna kunde gå jämnt och fint. 

Trots att luften var fylld av torvstoff var 
det ingen som hade blivit lungsjuk av detta. 
Dels var stoffet, relativt sett, grovt och det 
fanns inget dolt gift i torven. 

De viktigaste maskinerna var rivaren 
och sedan pressarna som gjorde att balarna 
blev kompakta. Dessutom fanns det många 
skopelevatorer som flyttade det rivna mate-

Det är bäst att hålla sig i när tåget går.
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rialet dit det skulle. 
Efter detta köpte vi kaffe med dopp och 

satt och såg på reklamaffischer för olika 
museer i torvbranschen. 

Här talade de om att det skulle gå att odla 
ny vitmossa i gamla tömda mossar, Ja, var-
för inte? Om fyra tusen år kan vi börja gräva 
upp strötorv igen. Det var den hoppfulla 
avslutningen på en fin och stressfri resa till 
Ryttarens torvfabrik.  

För Sune och mig var det inte slut med 
denna kontakt, vi flög upp till samma om-
råde och besåg det hela från ovan kvällen 
efter. Då såg vi det området där torv tagits 
upp senast. 

Taktiken var en annan. Nu lämnade man 
inga bänkar efter sig utan tog torven jämnt 
med sig och då blev det vatten i ytan så att 
det nästan såg ut som en sjö. Kanske hade 
de planterat in vitmossa också? 

Ytorna var stora där arbetare under sex-
tio år stuckit ner torvspaden i vinkel mot 
sig själva och intill bänken för att skära av 
torvans bredd. Därefter dragit upp torvspa-
den och måttat torvans tjocklek, trampat ner 
spaden och vickat till med skaftet så att tor-

van bröts av i neränden, lyft upp hela torvan 
och lagt den för torkning på bänken. 

Det var mycket arbete att ta upp torva ef-
ter torva till en yta som nästa var lika stor 
som Bråttensbys hela areal. Var detta ett 
trivsamt arbete? Kanske! Bilden av torvor-
na upplagda i jämna rader skänkte tillfreds-
ställelse och kunde man få hjälp av den rätta 
kicken då torvan bröts av i neränden gick 
det lite lättare att få upp den tunga våta tor-
van på bänken. Bänken är den obearbetade 
gamla ytan på mossen. 

För Sune och mig var det att lämna fan-
tasin och återvända till verkligheten i kabi-
nen. Utanför närmade sig solen horisonten 
och skogarna mörknade. Vindsnurrorna 
minskade i varv och en tur över Ålleberg 
visade landningsförbud med ett kryss ut-
lagt. Berget visade vägen hem och efter att 
motorn arbetat en viss tid syntes fältet och 
byggnaderna och färden var över. 

Paul Johansson 

Loket vänds.
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Promenaden där vi tittade på varför olika 
platser i Bråttensby har fått sina namn drog 
ett tjugotal personer.

Vi började vid Högsbacken på vägen upp 
mot Bernas,  där bautasternarna står. Varför 
och hur namnet  tillkommit är ett frågeteck-
en, det ligger högt men inte högre än något 
annat. 

Bäcken som rinner där har inget namn, 
däremot finns det en mindre äng på vänster-
sidan efter bäcken som går under namnet 
Gravåkern. Av namnet kan man dra slut-
satsen att det varit en plats där mänskor 
begravt sina anhöriga långt tillbaka i tiden. 
Det skall gå att hitta rester av en domarring.  
På Bengans historiska hemsida (www.wad-
bring.com) kan man hitta en text om att en 
redutt skulle ha legat där, men jag är skep-
tisk (redutt är en försvarsanläggning). 

Nästa anhalt blev Paul och Sveas Lunda 

Östergården där Lunda by låg före skiftet. 
Det är svårt att se några rester av gårdarna 
och det finns inget namn på platsen heller. 
Men man kan se var den stenmursomgär-
dade kålgården (köksträdgården) låg. Nu 
var folk fikasugna och vi tog paus.

Det fördes en diskussion om platsen. Se-
dan fortsatte promenaden till Håkanssons 
där alla Gäddegårdarna låg en gång. Förbi 
Fogela källare, men var namnet kommer 
ifrån vet vi ej. Fram till Bengtssons där vi 
med hjälp av olika kartor försökte utröna 
hur vägarna gått tidigare. Sedan var det 
lagom att avbryta. Längre hann vi inte på 
ett par timmar. Tiden gick fort med mycket 
prat om sådant som har anknytning till Bråt-
tensby. 

Sune Johansson

Namn på platser i Bråttensby

Här tar promenaden sin början på vägen upp mot Bernas.
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Strax söder om vägen in till 
PAJO finns en informations-
tavla som upplyser om det 
tegelbruk som en gång i tiden 
fanns på platsen. Under som-
maren har torpgruppen rustat 
upp tavlan, som sattes upp 
�990 och har farit illa under 
åren av väder och vind. Tav-
lans tak är täckt med Guntorp-
tegel, vilket är lätt igenkänn-
ligt, eftersom varje tegelpanna 
är märkt med ett G. Vem vet, 
kanske har du själv Guntorp-
tegel på ett tak nära dig!

Texten på tavlan lyder
Guntorps tegelbruk anla-

des troligen av släkten Ru-
tensköld som ägde Guntorp 
1745--1836. Bruket hade sin 
blomstringstid i mitten av 
1800-talet. Här tillverkades 
tegelsten samt tegelpannor 
med bokstaven G på baksidan. 

Leran togs på västra sidan av landsvä-
gen. Där låg också ugnen samt älten som 
drogs med vandring. Torkladorna låg på 
östra sidan av vägen. Sanden, som ingick i 
tegelmassan hämtades från en grop vid då-
varande skolan - numera bygdegården - på 
Säteriets mark. 

Ugnen eldades med torv som gav en 
jämn och inte alltför hög värme. Torven 

hämtades från Horsbergsmossen vid Tum-
bergs gräns.

Förmodligen var det jordägarna som 
drev bruket. 1861 anställde man en tegel-
mästare, sedermera kallad TegelSvante. 
Han hade sitt hus på östra sidan om vägen, 
medan ladugården och jordkällaren låg på 
den västra. Han odlade en bit jord vid Eke-
berget, norr om tegelbruket, och hans vill-
kor påminde om torparens. TegelSvante var 
kvar tills bruket lades ner.

Informationstavlan vid tegelbruket

Informationstavlan vid tegelbruket.
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Under åren arbetade 
många andra också i bru-
ket, jordägarna och deras 
barn, torpare m fl. 

Omkring 1900 lades 
tegelbruket ner. Anled-
ningarna var flera. Den 
bästa leran började ta 
slut. Transporten av sand 
och torv var lång och 
tidsödande. Dessutom 
hade ugnen spruckit och 
behövde göras om.

Efter nedläggningen 
fylldes lerhålan delvis 
igen med sten, avfall och 
skräp. År 1978 grävdes 
gödselbrunnar i socknen. 
Jordmassorna forslades 
till lerhålan som fylldes 
till en del med detta. 

Efter årensningen 
1980 transporterades jor-
den från Nossans strand 
på Geddegårdens Noläng 
hit, så att återstoden av 
lerhålan fylldes.

Idag finns endast grunden till en av tork-
ladorna kvar på den plats denna tavla står.

Elna Andersson född �898, Kjells far-
mor, som föddes på Guntorp och blev �00 
år har berättat om Tegel-Svante, som skötte 
bruket. Han levde �83�-�9�7 och var an-
ställd av bönderna på Guntorp. Hans villkor 
påminde mest om torparens. Han var gift 
flera gånger, men blev änkeman alla gång-
erna. En av hans hustrur dog i barnsäng. 

Det sägs att Tegel-Svante var en mycket 
god skytt och jägare. Vid ett tillfälle då han 

var ute och jagade rapphöns skulle han snu-
sa. Han ställde därför från sig bössan och 
tog fram sin snusdosa av näver. Just som han 
fått upp locket på dosan och skulle lägga in 
en kraftig mullbänk flög en rapphönskull 
upp. Svante yttrade: ”Dä va la tusingen, ska 
en inte få snusa i fre” och så grep han sin 
bössa, siktade och sköt två hönor i ett skott. 

Elna sa också att Theodor Åhman (Börje 
Åhmans farfar) hade berättat att han mindes 
när bruket var igång. Han kom ihåg att älten 
drogs med vandring som när man tröskade. 

Barbro

Informationstavlan vid tegelbruket

Utsnitt av skifteskartan där de olika byggnaderna är inritade.
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Bowlingsäsongen startar!
Fredagen den 16/9 är det ”kick off” 

på Lumber & Karle i Kvänum

Vi spelar bowling en timma och 
äter sedan i matsalen

Nya och gamla spelare med 
respektive, eller ni som bara 

vill åka med för att äta, hälsas 
välkomna

Vi åker kl. 18.00 från Bråttensby 
skola, spelar bowling kl. 19.00 

och äter ca 20.30

Anmälan till Christer i 
Gäddegården, 0513-40042, 

senast 12/9!
Välkomna!

Promenad i byn 
Namn på platser i Bråttensby

Söndagen den 11 september kl 15 kommer vi att fortsätta 
promenaden i Bråttensby. Vi pratar om namn på platser och varför 
dessa namn har tillkommit. Det är barnvagnsvänligt. Fika får var 
och en ta med. Vi startar hos Christer Bengtsson i Frisegården. 

Tänkt rutt är upp till Bråttensby gamla by.
Har du frågor ring Sune på 0513-40025 eller 0322-628029

Styrelsen Vi i Bråttensby


