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Som arrendator på Brostorp kan jag berätta om ängen. Ett
område på ca 5 hektar beväxt med flera hundraåriga och
kanske tusenåriga ekar och med hassel, asp, al, oxel och
rönn. Någon avverkning har inte skett sen i början av 60talet, men stormen Gudrun ruskade om de gamla ekarna.
Under höstlövens bruna och täta lövmassa spirar vitsippor i
april-maj och bildar liksom ett snötäcke bland gråa ekstammar. Sen blommar gullviva och midsommarblomster, prästkragar, blåklockor, johannesört, smörboll, ”mandelblom,
kattfot och blå viol”, som vi sjunger om i visan.
Här får man lyssna till fågelsången, hackspettens trummande, ugglors hoande, duvors kuttrande och med tur även få
höra göken. Och den som inte har alltför bråttom får snart
sällskap med ekorrar, harar och rådjur och kanske någon
älg som korsar ängen på sin vandring från öst till väst.
Ekängen är en vacker syn för ögat vilken årstid det än är.
Försommaren med dess skira grönska, höstens guldröda
färger eller när de urgamla ekarna med dess väldiga
grenverk prydas med rimfrost och snö vintertid.
Välkomna att ta en tur till Ekängen.
Arne Thorell

Den 17:e maj ordnar vi en utflykt till Ekängen. Följ med då och
njut av Rappestads fina omgivningar. Hembygdsföreningen.

Rappestad-bladet utges av Rappestads Hembygdsförening.
www.rappestad-hbf.se
Kontaktpersoner: Uno Berntsson 218000,
Magnus Gröntoft 80410 samt Ulf Österberg 81609.

Rappestads veteraner
På Murgården, mittemot kyrkan, finns ett 30-tal veterantraktorer från 1936 och framåt. Där finns också andra
maskiner från 20-talet och senare.
Traktorerna drivs med olika drivmedel och det finns tändkulemotorer, fotogen- och bensinmotorer. Några exempel är:
• Munktell typ 25, 2-takts tändkulemotor på 30 hk med ett
varvtal på 900 v/min. Den är tillverkad 1935 i Eskilstuna och
riktpriset var då 5700 kr.
• Fordson 1938 med 4-taktsmotor på 26 hk. Den tillverkades i
England och drivs med fotogen. Priset 1936 var ca 5000 kr.
• GMV-25 från 1955 med en 2 cyl. 4-taktsmotor på 27 hk. Den
tillverkades 1955 i Älmhult i Småland och kostade 10800 kr.
Är du intresserad kan du kontakta mig på 81381.
Bosse Strålhake

B-son alltjänst
Utför arbeten inom såväl byggnads- som VVS-området, t.ex.
byta kök eller badrum, bygga eller inglasa altaner, nya tak
eller fasader, installera värmepumpar etc. Kontakter finns
med bra och billiga leverantörer. Innehar F-skattebevis.
Kontakta Uno Berntsson, 013-218000 eller 070-7763722

Försummad kronoskjuts
Den 16 januari 1784

Och när släden slog runt så slet Svarten sig loss;
Utav grannbyens gärdsgård fick Johan i hast
flera slanor ta bort där som släden satt fast
och så måste han fånga in hästen förstås

Drängen Johan i Sörgår’n var sent kommen hem;
det var dan efter Pålsmässo-söndagens helg
Där i drängstu’n han låg blev det plötsligt revelj
det var becksvarta natten fast klockan var fem

Det är kaos vid Bankebergs Gästgivargård;
inga hästar är framme och skjutsrättar’n har
till den välborne resanden ej något svar
blott att hästar beordrats, att vintern är hård

Pigan Brita hon skrek när hon skakade på’n:
Du har kronskjuts idag! Dä’ ä’ snöstorm och kallt!
Då kom Johan till sans och nu mindes han allt:
klockan sex, fyra hästar vid Gästgivargår’n!

Amiralen af Chapman så upprörd och vred
står där röd uti synen och gruvligen svär
Drängen Johan två timmar för sen, men nu här
får en örfil som hälsning och enda besked

Ej i manminne maken till snöfall man sett
han fick skotta sig fram till båd’ lider och stall
Han hann inte att äta, blev frusen och kall
när med selar och grimskaft och skacklar han slet

Från Carlscrona till Stockholm i Rikets affär
Reser Fredrik af Chapman med följe som bäst
och blir fast i en håla i väntan på häst!
Det är landbon i Sörgår’n som ansvaret bär

Bakom parsläden band han de löshästar två
och begav sig så ut ifrån stallbackens lä
Strax av yrsnö förblindades mänska och fä
ej ens bygatans led var de säkra uppå

Änkan Brita i Sörgår’n för Tinget blir ställd;
för försumning av kronskjuts hon borde ge “plickt”
Dock nu Vinterting, Sommar- och Hösteting gick
och en dombok skrevs full innan domen blev fälld

Emot Folåsa-gränsen var snön nu så djup
att ej väg eller grind eller hägne sågs till
Både Johan och hästarna helt kommit vill
ekipaget stod snart i en gärdsgård på stup

Ty vår tolvmannanämnd fann det säkrast och bäst
att herr Chapman fick glömma ett slikt bryderi
förr’n man nedlade målet och änkan gick fri!
- Var och en av de tolv nå'n gång missat en häst!
Hans Slycke

Julmarknad i Rappestad, för 3:e året

Händer i Rappestad med omnejd

Årets julmarknad i Rappestads församlingshem, med ett 20talet utställare, samlade många besökare. Här såldes allt
från textiler till glaskonst, kalvdans och träslöjdsalster. Allt
som såldes var av hög kvalité.

• 20 mars, kl. 19. Årsmöte i Hembf. Stay Close sjunger.

Anita Samuelsson sålde bl.a. handvävda dukar från sin vävstuga. Från Lilian Streims glaskonstateljé kom smycken och
tavlor i glas och tenn. Ulf Thörnkvist sålde svepaskar och i
ett hörn satt Birger Svantesson och täljde trägubbar och trägummor. Alice Andersson tillverkar bollakuddar i en gammal
vävteknik som hon är ganska ensam om. Skolbarnen i
Rappestad och Västerlösa skola sålde bröd av olika slag och
förtjänsten skulle gå till en skolresa. Två flickor, Madelen
Boog och hennes kompis, hade själva tillverkat julpynt, sylt
och marmelad. Förtjänsten skulle gå till det jordbävningsdrabbade Pakistan. Från köket serverades kaffe och nybakat. Ute på gården fanns konstsmeden Bertil Elmkvist samt
Per Berntsson, som sålde julgranar och julkärvar.
Uno Berntsson

• Under april, kl. 19. Familjeafton, Hembygdsföringen.
• 30 april. Dressyrtävlingar, Ridklubben.
• 30 april, kl. 20.30. Valborgsmässobål med fyrverkeri.
• 1 maj. Dressyrtävlingar ponny, Ridklubben.
• 14 maj. Konfirmation i Rappestads kyrka.
• 17 maj, kl. 18. Vårpromenad i Brostorp, Hembygdsf.
• 6 juni, kl. 18. Nationaldagsfirande i Bosses hage, Hembygdsf.
• 17 juni. Hopptävlingar, Ridklubben.
• 18 juni. Hopptävlingar ponny, Ridklubben.

