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Prova nu att surfa och kom gärna med förslag på innehåll mm.

Om du inte fått något mail om att sidan är upplagd så beror det på att vi inte  har 
en aktuell epostadress. 

Skicka ett mail till info@brattensby.se och skriv Bråttensby i ämnet så lägger jag 
till dig i Bråttensbygruppen.

Kjell

Hemsidan som den såg ut 22 november

brattensby.se
Från och med nu övergår Vi i Bråttensby till en hemsida där vi lägger in nyheter, 

reportage och information om kommande aktiviteter. 

Skälet till detta är att det sparar arbete, tid och pengar när tidningen inte behö-
ver tryckas och delas ut. Dessutom är det lättare att lägga in en enskild artikel eller 
information om kommande aktivitet istället för att vänta på att nästa nummer ska 
komma ut. Hemsidan kan läsas i dator, läsplatta eller smartphone.  

Förutom att vi, som tidigare, har en redaktionsgrupp som bevakar vad som hän-
der, kan i fortsättningen vem som vill lägga in något i tidningen. Det kan vara allt 
som är Bråttensbyrelaterat: bygdegårdsföreningen och dess aktiviteter, andra aktivi-
teter som genomförs av privata och andra föreningar eller verksamheter i Bråttens-
by, historiska och andra berättelser, bildgåtor, debattartiklar m.m. Vi i redaktionen 
hoppas att hemsidan blir en levande sida där vi delar med oss av information, en 
plats för utbyte mellan Bråttensbybor och en källa till gemenskap!

När något nytt läggs in på hemsidan kommer vi att skicka information om detta 
i ett gruppmail till alla som vill. Det förutsätter då att vi har fått in e-postadresserna 
från er som vill ha informationen. Den kan du skicka till info@brattensby.se.

Sidan har startats upp den 21 november 2014 och det kommer kanske att ta lite tid 
innan vi har kommit underfund om alla finesser och möjligheter. Är det någon av er 
som får tidningen som kan hjälpa oss med detta så vore vi mycket tacksamma. Du 
kan i så fall skicka ett mail eller ringa Kjell på 073-5518686.

Just nu finns det fyra sidor: framsidan där vi lägger in alla nyheter mm och tre 
sidor som man når från menyn. De tre sidorna har än så länge rubrikerna: Kontakt, 
Tidningar och Om Bråttensby. Det kommer att bli fler och innehållet kommer att 
utvecklas. Nu ligger tidningarna från de femton åren inlagda på hemsidan och kan 
laddas ner som PDF.

På nästa sida ser du en av artiklarna på hemsidan. Det är den annons som åter-
finns på sista sidan i denna tidning. 

Tidningen är uppbyggd med en mall i WordPress som heter Perses mag och den 
bestämmer typsnitt mm. En fördel med den är det enkla utseendet och att man slip-
per en massa information som inte behövs. Det finns säkert problem med den också, 
men det har jag inte sett än. Hemsidan ligger i Manufrogs webhotell med i dag 700 
mb utrymme. Men vi ser att det behöver vara större pga alla tidningar som tagit stor 
plats.
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Kossorna lugnade sig emellertid efter en stund 
och kom till sans när de kom till insikt om vad 
detta handlade om. Det var förmodligen i deras 
ögon vårens «folksläpp». 87 svartvita, rödvita och 
vita mjölkproducenter stannade och tittade koögt 
på drygt 100 människor i olika färgsättningar på 
kläder som tittade lika mycket på dem. Nåväl allt 
gick lugnt och städat till i kohagen, Joakim stod 
vid hörnet av ladugården och var ordningsman 
så att ingen av attraktionsindividerna ville vända 
in det lugna båset och matbordet igen. Lite gnabb 
mellan några av de yngre korna blev det men 
inget allvarligt, detta är kanske ganska naturligt, 
alla vet vi hur det kan bli om man släpper ihop så 
många damer samtidigt. Otto som är vallhund till 
börden ville även assistera med att hålla ordning 

på kossorna men han var till hans förtret kopp-
lad, detta missnöje hörde vi gick ut över korna, de 
fick sig en utskällning.

Efter denna uppvisning var det bra strukture-
rat att inträde till själva gårdsplanen ägde rum, 
detta gällde endast folket och Otto. För att akti-
vera den besökande allmänheten arrangerades 
även en trevlig poängpromenad i Hermanssons 
trädgård i syfte att höja allmänbildningen på säll-
skapet. 

Kö anordnades till hamburgertältet. Där serve-
rade utsökt grillade hamburgare med bröd och en 
lättare dryck. Grillmästarna gjorde ett fantastiskt 
jobb som höll grillarna varma och även de som 
serverade denna kulinariska servering. Sedan 
blev det kaffe med hembakade kärleksmums 

 Av Monika och Lars-Rune blev vi inviterade 
till deras kosläpp, denna tilldragelse i Guntorp 
(eller säger man på Guntorp) kunde vi ju inte 
tacka nej till.

 Denna inbjudan fick vi i den kulturella 
staden Rom där vi lärde känna denna trev-
liga mjölkbondefamilj. På fredagsmorgonen 
hängde vi på husvagnen, lastade in drevern 
Zorro hemma i Lödöse och anträdde resan mot 
Herrljunga. Färden gick utan missöden. An-
slöt vid Hols lilla vackra kyrka med familjerna 
Anita och Janne samt Sonja och Arne som även 
dessa kom medelst husvagn. Vi fortsatte vår 
resa och med hjälp av GPS fann vi Hermanssons 
vackra gård utan några som helst problem. Vår 
lilla husvagnskaravan bestående av två ekipage 
svängde in på avfartsvägen som kantades med en  
karakteristisk koskylt. Husvagnskolonnen (två 
vagnar) körde andäktigt genom den vackra 
lindallén upp till Hermanssons vackra man-
gårdsbyggnad (byggd 1905). Där blev vi varmt 
välkomna av Monica, Lars-Rune och Otto. Lars 

Rune stod som en campingvärd med elkabel i 
beredskap och anvisade platser till våra ekipage. 
Efter att hälsat och kramats blev det fika med 
hembakat. 

Kl. 18.00 anlände en omfattande inva-
sion med bilar, med cyklar och till fots med 
kosläppsgäster, bland dessa anlände även  
Varbergarna Ulla och Jan (även dessa be-
kantskaper från Rom). Efter en stunds ming-
el med kända och okända (snart blev dock 
alla kända) kom det stora ögonblicket som 
alla med stora förväntningar väntat på. 
Det var dags för det stora KOSLÄPPET på eller i 
Guntorp. 87 st gröngrässugna kossor gjorde entré 
ut från ladugården. En imponerande syn. Även 
bland korna finns det olika personligheter (eller 
heter det koligheter). En del av kreaturen kom 
lite blygsamt ut runt hörnet och undrade vad som 
var på gång. Andra rusade ut i kohagen utan sans 
och balans, likheter fanns om man tänker sig att 
några symötesföreningar släpptes in på Ullared i 
samband med realisation.

Kosläppet på Guntorp 2 maj! 

Anette och Ninni serverar hamburgare.

Glada kor.
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bakat av Monika, samt utsökta bondkakor från 
Lars Runes mammas bageri.

 När mörkret började sänka sig över nejden och 
luften blev svalare var det till att gå en trappa upp 
och bänka sig på Hermanssons Loftpub. Mycket 
trevligt inredd. Fantastiska gardinuppsättningar 
kan nämnas som en parentes. Trubaduren satte 
sprätt på strängaspelet. Vi avnjöt skön repertoar, 
musik av allehanda karaktär. Det var en bland-
ning med bl.a. Elvis och Cornelis, dessa behöver 
ju inte presenteras ytterligare. Vi tackar för denna 
trevliga underhållning. Kvällen avrundades med 
allmänt mingel samt gött tjöt i puben samtidigt 
som det svingades en och annan ja kanske flera 
pilsner som bartendern Joakim serverade bakom 
den trevliga baren där man kunde se en kollek-
tion av bilar och traktorer.

Över allt detta kunde man se Mjölkbon-
den himself övervaka arrangemanget med 
ett mysigt och förnöjt leende på läpparna.  
Bondmoran Monica som vi alla förstår till sy-
vende och sist stod för hela arrangemang- och 
strukturansvaret for omkring och hade en enorm 
split vision. Henne kunde man faktiskt se på flera 
ställen samtidigt. Givetvis en stor eloge även till 
hembygdsföreningen inte att förglömma, som vi 
förstått har varit mycket engagerade och aktiva i 

denna förnämliga show.
Slut på detta skrivande från oss i Lödöse, men 

vi tror att vi kan tala för hela det s.k. Järngänget 
från Romresan i mars.

 Tack Monika och Lars-Rune och  
Joakim och sist men inte minst Otto (trots 
att du inte gillade Zorro) för ett fantas-
tiskt arrangemang och Er stora gästfrihet. 
Detta gör vi gärna om.

  
Eva och Kenneth i Lödöse

Vem tittar på vem?

Vi i Bråttensby vill tacka familjen 
Hermansson för det trevliga 

kosläppet. Det var ett roligt initiativ! 
Tack alla som ställde upp och alla 

som kom.
Vi tackar Hermanssons för 

pengarna som Vi i Bråttensby fick.
Föreningens ekonomi fick ett rejält 

tillskott.
Styrelsen i Vi i Bråttensby.
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också på årstid, väder och väglag, om det var 
torrt eller lerigt, djup 
snö som hindrade eller 
frusna sjöar som erbjöd 
genvägar, skriver Wad-
bring. 

- Var det vårflod så 
kunde vattendragen 
vara svårpasserade, 
dessutom gick vägarna 
allt annat än rakt fram. 
Om Västergötland läser 
man i gamla berättelser 
att ”där voro stora och 
vitt begrepne ödemar-
ker, genom vilka man 
icke utan svårighet 
kunde komma fram när 
tjälen var ur jorden”. 
Att gå mellan Lödöse 
och Skara via det svår-
tillgängliga Risveden 
(ca 8,5 mil fågelvägen) 

skall enligt Karl J Gustafsson 
ha tagit ungefär fyra dagar i 
anspråk, dvs ungefär två mil 
per dag.

Några sådana svårigheter 
upplevde knappast de nutida 
vandrare som denna kväll njöt 
av Bråttensbys vackra natur.

Barbro

Årets tipspromenad i Bråttensby avhölls den 
15 maj i soligt och ljummet försommarväder. 64 
vuxna och 5 barn gick rundan, som utgick från 
bygdegården. Fikat sköttes av Margareta H, Mar-
gareta K, Ingrid och Eva, och tre ringar med lotter 
gick åt.

Vinnare av barnfrågorna var Lina Johansson. 
Moa Johansson kom tvåa och Samuel Ågestedt 
3:a. Vinnare av vuxenfrågorna var i tur och ord-
ning Annika Svensson, Annika Qvarnström och 
Gullbritt Ågestedt. Skiljefrågan gällde hur myck-
et garn som hade gått åt till att virka en snodd. 
Margareta Edmundson lyckades pricka exakt 
rätt, 487 cm.

Den efterföljande statis-
tiska analysen visade att de 
lättaste vuxenfrågorna var:
• I höstas avslöjades 
att Skånepolisen upprättat re-
gister över en grupp svenskar. 
Vilka? (romer)
• Herrljunga gränsar 
till sex västgötska kommu-
ner. Vilka av dessa kommuner 
gränsar inte till Herrljunga 
kommun? (Alingsås)
• Varje år registrerar 
Språkrådet nya ord och fraser i 
svenskan. Ett nytt ord 2013 var 
selfie. Vad betyder det? (Själv-
porträtt publicerat i sociala 
medier)

De svåraste frågorna var:
• Vad betyder det dia-
lektala ordet ”hors” i Väster-
götland? (häst)
• Vad heter den presi-
dent som fick avgå efter oro-
ligheterna i Ukraina? (Viktor 
Jusjtjenko)

Hålvägen
En av frågorna handlade 

om den hålväg som tipsrun-
dan följde strax ovanför byg-
degården. Hålvägen är en sorts 
fornlämning som består av en 
fåra i marken där en forntida 
väg gått fram. Fåran har bil-

dats av slitage från hovar, klövar och fötter, samt 
av förstärkande regnvattenserosion. När en väg 
på grund av upprepande slitage blev för ”dikig” 
eller på annat sätt obekväm, valde man att gå vid 
sidan om och därför kan man i hålvägstäta om-
råden ofta se flera parallella stråk intill varandra. 
(källa: Herrljunga-Gäsenebygdens pilgrimsleder, 
www.svenskakyrkan.se)

På Bengans historiesidor (wadbring.com) skri-
ver Bengt Wadbring att man till fots kunde gå un-
gefär tre till fyra mil per dag på en hålväg, och 
ungefär lika långt med lastad häst. 

Hur lätt det var att ta sig fram berodde förstås 

Tipspromenad 15 maj

Här kommer tre för redaktionen 
okända personer med stadiga steg.

Nedan ser vi Ingvar och Britta 
Pettersson från Herrljunga

Stig Blom mfl tar sig uppför backen bakom kyrkan.
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I slutet av november infaller Domssöndagen. 
Med detta framför mig har jag fått i uppdrag att 
skriva om en sammankomst som skedde under 
våren. Vi träffades vid kyrkan och kunde se alla 
gravarna med den sköna vårkänslan som säger 
att vi lever och mår ganska bra. 

Jag har fått en skriven rapport som utförts av 
Hushållningssällskapet Väst. Den skall användas 
som underlag inför underhålls- och förändrings-
arbeten vid handläggning av tillståndsärenden 
och remisser. Den som skrivit rapporten tackar i 
den för trevligt samarbete vid arbetet med rap-
porten och önskar lycka till i det långsiktiga för-
valtningsuppdraget. 

Här sitter jag och läser utredarens beskriv-
ning av den nya kyrkogårdsdelens utformning. 
Beskrivningen andas ingen kritik och jag tänker 
att hon borde ha känt till vilka mängder av kritik 
den vållat. Domkapitlet som skulle ge tillstånd 
till utbyggnad hade fått flera olika förslag på var 
utbyggnad var tänkbar. Bråttensby kyrkoråd var 
beställare och betalare och godkänt ritkontor an-
vändes att göra de olika förslagen. Kyrkorådets 
förslag förkastades, dock aldrig för att det skulle 
finnas fornlämningar som hinder. Domkapitlet 
hade ansett den nuvarande parkeringsplatsen 

som det rätta stället för gravar och detta synsätt 
övergav de ej. Att den låg ett stenkast från Skat-
tegårdens trädgård bekymrade inte någon som 
bodde i Skara.

I rapporten påpekas sedan från sida nio och 
fem sidor framåt att om något ska ändras på kyr-
kogården finns generella krav på att tillstånd ska 
sökas hos länsstyrelsen och många andra myn-
digheter. 

På sidan nitton står att vid anläggningsarbe-
tena för nya kyrkogården utplånades ett område 
med fornåkrar. Man kan även påstå att där fanns 
en mindre varggrop som även demolerades. 

Efter alla dessa tankar ser jag nu fram mot 
Domssöndagens allmänna syndaförlåtelse och 
minns många trevliga stunder tillsamman med 
sockenbor. Vi kan minnas då vi flyttade bort das-
set från kyrkogården och placerade det vid byg-
degården. Det hade inte lyckats med enbart en 
kraftig lastmaskin. Det behövdes även kraftiga 
gubbar som motvikter på lastmaskinen. Eller då 
hela Bråttensby byggde uppfartsvägen till kyr-
kan på en låång dag. Utsikten från kyrkbacken 
är vacker. Det kan vara högstämt att tänka på i 
framtiden och i dag.

Paul

Bråttensby kyrkogård

Promenaden på kyrkogården var välbesökt.

Dessa träd växer någonstans i Bråttensby. De går alla att se från allmänna vägar 
genom byn, d v s väg 181, Eggvenavägen och Landavägen. Foton är från 2013.
Vilken sorts träd är det? 
Var växer de? 

Eva Bayard

Bildgåta, träd i höstskrud
1. Ek - Ekeberget Gunntorp, 2. Lönn -  Landavägen Kloa, 3. Gran eller Kjolgran 

- Uddetorp, kan ses om man tittar rakt fram när man ska köra ut på väg 181 vid 
Bråttensby skola, 4. Ask -  Bygdegården, 5. Asp - Landavägen infart Liskaheden

Svar

1 2

3 4 5
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Berättarkväll vid brasan
Fredagen den 5 december 

kl 19.00 i Bygdegården
Vi lyssnar på varandras berättelser och 

uppläsningar i brasans sken. 
Du kan komma och lyssna och, om du vill, läsa 

eller berätta något för oss andra. 

Det serveras gröt och smörgås under kvällen

Välkommen!


