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FARAO I HAVSJÖ
Anders Andersson hette en man som arrenderade en gård i Havsjö på 1850-talet. Han fick
öknamnet Farao för han var en bråkstake och var illa omtyckt och fruktad i bygden. Han
fick sluta sitt liv på galgbacken i Komstad den 11 februari 1858 efter att ha blivit dömd
för mord, han hade förgiftat 2 personer. Den ene var hans blivande efterträdare som
arrendator, Nils Petter Andersson Blick från Tovik, den andre var Sigrid Catarina Andersdotter från backstugan Sigridsholm under Havsjö. Båda hade överraskats av Faraos
vänlighet. Den förre när han kom med ett flyttlass till Havsjö, den senare när hon skulle
lämna ett par hemstickade vantar som Farao beställt av henne. Blick blev inbjuden på en
sup och smörgås och Sigrid att provsmaka julosten. Båda kunde med nöd och näppe ta sig
hem och väl hemkomna avled de i de mest kvalfyllda magsmärtor den 24 och 26 januari
1857. Farao blev genast misstänkt och vid husrannsakan fann man arsenik gömd under ett
skåp i Faraos kök. Giftet hade han köpt av en gårdfarihandlare för en riksdaler. Om mordutredningen och avrättningen finns redan mycket skrivet i diverse skrifter.
Märkligt nog lever ännu en del muntlig tradition om Farao kvar i Havsjöbygden. Morden
hade föregåtts av en hel del andra otyg. Således berättas att han en juldagsmorgon
preparerat några brödkakor med arsenik innan han som övriga bönder begav sig med häst
och släde till julottan i Bringetofta kyrka. Hans grannar i byn gav en av sina drängar i
uppdrag att gömma sig i kyrkstallet och försöka iaktta om Farao hade något skumt för sig
då han band in sin häst. Farao skakade höet ur sin säck och gav sin häst att äta.
Brödkakorna som han förvarade i säcken kastade han över i grannhästarnas krubbor. Så
fort Farao lämnat stallet tog drängen hand om brödkakorna och la dem till Faraos häst.
Farao hade räknat ut att dosen arsenik borde göra att grannarnas hästar först skulle
skena och sedan stupa under hemfärden. Till saken hör att det var tradition med
kappkörning hem efter julottan. Farao skulle bli den som kom först hem. Innan ottan var
slut smög han sig ut ur kyrkan och begynte hemfärden som slutade med att hästen föll ner
död på grund av förgiftningen.
När Havsjös övriga slädfordon nådde södra änden av Längelöcke, just där vägen förr var
lite brant och kröker av längs åkern där, höll Farao på att flå skinnet av hästen för att om
möjligt rädda något. Att fira julen så hade han nog inte tänkt. Han ville ju njuta av
grannarnas olycka. Det påstås att Farao är orsak till ett kraftutryck som man ännu kan
höra – fy farao!

BRINGETOFTA IDROTTSFÖRENING
Knattegympa
Alla barn mellan 3 och 5 år är varmt välkomna på knattegympa i Tunasalen.
Vi gympar, leker och har kul tillsammans 10 fredagar i höst med start den
10 september kl. 16:45-17:30. OBS! Ingen knattegympa den 5:e och 12:e
november. Kom själv eller ta med en förälder! Vid frågor ring
Sara Lindqvist tfn 0382-106 14.
Välkomna hälsar Julia, Therese och Sara!
Basic aerobics i Tunasalen
Höstterminens första aerobicspass börjar onsdagen den 22 september
kl. 19:30 - 20:30 i Tunasalen. 10 ggr kostar 150 kr (medlemsavgiften
inräknad). Ta med yogamatta eller liknande. Nya som nuvarande
medlemmar är varmt välkomna!
Vid frågor, kontakta gärna Åsa tfn 0382-530 64.
OKTOBERFEST
Vår årliga oktoberfest med mat och musik sker i år den 2 oktober.
Inbjudan kommer till er brevlåda under september månad. Vi hälsar alla
hjärtligt välkomna.
HEMBYGDSKVÄLL
Fredagen den 12 november kl 19:00 hälsar vi alla bygdens invånare
välkomna till en trevlig kväll i Tunasalen. Samhällsföreningen kommer att
ge de nyfödda i bygden en grötskål, utse årets Bringetoftare samt visa
vår nya hemsida. Kvällen ger även utrymme för fika och samkväm.

JULKALAS
Nu har vårt kalas blivit en populär tradition som måste leva vidare.
Lördagen den 4 december dukar vi upp vårt julbord och bjuder på
musikunderhållning. Mer information om kvällen kommer i din låda.

MOBERGSKA FONDEN
Bringetoftaungdomar som studerar vid gymnasie- eller högskola kan
söka stipendiet från Mobergska fonden. Stipendiet söks hos barn
och utbildningsnämnden i Nässjö kommun tfn 0380-51 80 00 (växel)
eller www.nassjo.se/stipendier, sista ansökningsdag 15 september.
MEDLEMSAVGIFT
Har ni betalt medlemsavgiften i samhällsföreningen för i
år (20 kr/hushåll)? Om ni inte har gjort det går det bra
att kontakta Anders Sjödahl under marknadsdagen
eller på tfn 530 80.
PRESENTATION AV STYRELSEN
Styrelsen i Bringetofta samhällsförening består av 9 ledamöter och
2 suppleanter. I kommande blad framöver presenteras styrelsemedlemmar lite närmare och denna gång är det Stefan och Ann-Sofi
som intervjuas:
Namn: Ann-Sofie Karlsson
Bor: Hjälmseryd
Yrke: Lärare
Styrelsen: Vice ordförande
Intressen: Motionera, läsa
böcker och heminredning.
Jag gillar: Att shoppa samt umgås
med min familj och vänner.
Bästa film/bok: ”14 år till salu” en
bok av C Engwall, skildrar en otäck
verklighet.
Jag äter helst: Vällagad mat hos vänner
Bott antal år i bygden: 12 år
Vad saknas i Bringetofta: Göra om
de gamla kyrkvägarna till motionsspår.
Det bästa med Bringetofta:
Gemenskapen och viljan att förbättra
och utveckla vår bygd!

Namn: Stefan Hylander
Bor: Ekelsjö
Yrke: Lärare
Styrelsen: Ledamot
Intressen: Arbeta i skogen,
renovera hus och köra MC.
Jag gillar: Positiva och kreativa
människor som tar egna initiativ.
Bästa film/bok: Så som i himmelen
(film), Stig Larssons trilogi (böcker).
Jag äter helst: Fisk, helst röding.
Bott antal år i bygden: 9 år
Vad saknas i Bringetofta: En
lanthandel och en utomhusbastu.
Det bästa med Bringetofta: Naturen
är underbar och det geografiska läget
är toppen.

FORSA BADPLATS
Vår fina badplats har använts flitigt under sommaren. Man har grävt bort
dy och vass samt fyllt på sand för att få ett trivsammare och renare bad.
Det har uppskattats av de yngre besökarna. De ungdomar som har skött
badplatsen kommer få sin betalning under marknaden.
ÅRETS BRINGETOFTARE
Du har väl inte glömt att lämna in förslag på Årets Bringetoftare?
Du kan lämna in förslaget på Bringetofta marknad eller via hemsidan
www.bringetofta.com.
KOKBOK
Samhällsföreningen har tryckt upp fler kokböcker som kommer
att finnas till försäljning under marknadsdagen till en kostnad av 100 kr.
INSAMLING AV BONADER
Under marknadsdagen ska vi ordna en utställning av gamla
bonader i församlingshemmet. Leta i Era gömmen efter bonader som vi
kan visa upp under denna dag. Inlämning sker till Anders Sjödahl i
församlingshemmet senast den 20 augusti. Glöm inte att tydligt märka
bonaderna med namn, adress och telefonnummer på baksidan. Finns det
årtal när den har tillverkats vill vi gärna veta det också.
Ansvarig för utställningen är Berit Arvidsson. Om det är något du undrar
över kontakta Berit på tfn 0382-530 79.
BRINGETOFTA MARKNAD
I år äger marknaden rum lördagen den 28 augusti kl 13:00-16:00.
Vi hoppas på fint väder och stor publiktillströmning.
Marknaden inleds med agilityuppvisning bakom skolbyggnaden kl. 12:30.
Vi önskar att knallar från bygden vill sälja det ni tillverkat eller odlat.
Boka ett marknadsstånd – ring:
Gunn Crona Hjärtquist 070-346 80 97
eller Ann-Sofie Karlsson 0382-530 63

Hjärtligt välkomna hälsar Bringetofta samhällsförening!

