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Julvandring på Brännö 
Söndagen den 8 december, kl. 11 – 16
Den första julmarknaden, som blev startskottet till 
nuvarande Julvandring på Brännö, ägde rum den 
6 december 1992 i ladan på Dunderstigen, då 
deltog hela 17 utställare som lyckades få plats på 
ett och samma ställe. Det kom väldigt många besökare och efter några år med 
liknande koncept, kändes det väldigt roligt när fler och fler hakade på och 
medverkade i det som numera blivit en årlig tradition här på ön. 
Den första s k Julvandringen startade år 1999 då Röda Ladan, Gula Ladan, 
Brännö Lagård och Millans bod hade öppet. Efter hand har det rullat på och fler 
och fler har anslutit sig, i år är det öppet på 18 ställen som alla förgyller 
Julvandringen på olika sätt. 
Välkomna att vandra runt på vår fina ö och ta del av utbudet av olika slags 
hantverk, ullgarn, honung, julsill och mycket annat samt kanske lyssna på musik, 
ta lotter, eller äta något gott… Brännö Värdshus håller även öppet på kvällen då 
man har chans att äta ett trevligt julbord i mån av plats.
Följande ställen håller öppet, se även lokala affischer och pilar på ön, som visar 
vägen .

1   Röda Ladan
2   Kroa
3   Brännö Lagård
4   Elisabeths Veranda
5   Onkels
6   Café Betel
7   Stig åt sidan
8   Spontana kören, Kyrkan 12.00
9   Brännö Handel
10 Fiskboden
11 Amnesty international
12 Gelborns Damklubb
13 Anitas Lada
14 Brännö Värdshus
15 Krokens Hantverk
16 Hos Joel
17 Brännö Ull & Garncafé
18 Ingrids Blommor

Framsidan och bilder på denna sida
Lisbeth Ek

Välkomna önskar
Utställarna genom Karin Colliander

Utgivare Brännöföreningen



Stängt Juldagen och Nyårsdagen.
Stängt Trettondagen pga inventering
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Bilder från julvandringar de senaste åren
Foto: Karin Colliander. Bild 6: Peter Jonsvik
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till stånd.

  

www.brannoforeningen.se
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Har grillat i över 30 på Brännö marknad
Färskgrillad makrill på Brännö brygga eller varm korv med bröd. Du  kan 
välja vad du själv känner för. Grillning av makrill har pågått alla år och de 
flesta åren har paret Olle och Margareta Skoglund gjort detta. I år grillade 
Kai Lingheimer.  Willy Brink serverar korv från Brännöföreningens korvvagn.
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Foto Peter Jonsvik
Ordföranden har ordet
Nu går år 2013 mot sitt slut. Blickar bakåt och konstaterar att mycket 
roligt har hänt under året. Arbetsdagar vid baden, nya Galterövägen 
har blivit klar, alla trevliga sommaraktiviteter drog mycket folk, unga 
som gamla. Brännö rundgång och konstvandring en tropisk natt i 
augusti. Ja listan kan göras lång. Men nu blickar vi framåt mot 2014 
och nya roliga möten på Brännö. Agendan för nästa år ligger klar. Men 
innan den tas i bruk vill jag och övriga i styrelsen tacka er medlemmar, 
sponsorer och funktionärer för det gångna året och önska er en riktigt 
trevlig jul och ett Gott nytt år. 

Matts Eriksson
Ordförande Brännöföreningen
Många möten har det blivit med nya såväl som med gamla ansikten



Betala för 2014 innan det nya året börjar
Som medlem så stödjer du inte bara vår verksamhet utan hela Brännö. 
Vi organiserar städning av stränderna på våren och sköter badplatser på 
sommaren. Tömning av olika soptunnor, skötsel av toaletter mm. Sen har 
vi vår föreningsverksamhet - torsdagsdanserna på Brännö Brygga, fotboll 
och idrottsverksamhet, kultur, uthyrning av Brännögården och mycket 
annat. Inte minst Brännöbladet som i år kommer ut två gånger - ett 
sommar och ett julnummer.

GOD JUL 

PG 4 85 85 - 4

Nytt år 2014 - 
medlemsavgift  
Vi vill få en bra start på 2014 och att 
medlemsavgifterna, som är per 
kalenderår, kommer in så snart som 
möjligt och inte när vi har som mest att 
göra. Vi är tacksamma om du i 
månadsskiftet kan betala årsavgiften 
för dig och din familj. Se bifogat 
inbetalningskort.

Vuxen 200 kr
Barn <20 år 50 kr (max 
100 kr för alla barn i 
samma familj)
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Nya vandringsleder 
kommer att röjas 
och stärkas upp 
under vintern/våren 
på västra Brännö. 
Naturvårdsförening
en behöver villig 
arbetskraft till detta. 
Hör av dig till Lars 
Hellman på epost: 
lars.hellman51@tel
ia.com
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Närproducerat på Brännö

Vinga Deli : Burfångade 
kräftor och ekologiskt 
bröd från Cum Pane
Brännö Värdshus: eget 
bageri 
Filip Fhager fiskare:  
hummer, kräftor, 
plattfisk, och annan fisk 
fångas runt Brännö 
Fårskötsel: Fåren 
vandrar fria på Galterö 
och ger både ull och fint 
kött. 

Vi har börjat att göra en lista på vad som är närproducerat. Vet du fler 
som närproducerar så hör av dig så kompletterar vi listan till nästa gång.

På Brännö kan man köpa honung, inlagd 
gurka, julsill, julbröd, fisk, skaldjur, ull, 
lammkött, bröd och bakverk från bageri.    
Flera hushåll producerar även egen el,                  
 bergvärme mm som gör Brännö
   mer hållbart. 
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Kan Brännö blir självförsörjande på energi ?
Solcellsel i sju hus på Brännö. 

Solcellerna har blivit mycket billigare de senaste åren vilket gör 
att det kan vara en bra investering även rent ekonomiskt. 
Solceller gör el, vilket är något annat än solfångare som gör 
varmvatten. Solcellerna monterar man på taket eller på marken. 

De som nu har kommit igång med sina anläggningar vill gärna 
att fler skaffar solceller och de kan hjälpa dig att skaffa 
utrustning och komma igång. Det verkar lovande för den mer 
långsiktiga visionen om att göra Brännö självförsörjande på 
energi. Delmålet som solcellsgruppen har satt upp är att det ska 
bli 50 hus som drivs av solceller på Brännö. Kan du inte sätta 
upp på ditt hus så kanske det går att tillsammans med grannar 
ha en anläggning.                                                          

Läs mer på www.solcellshus.se

Sommaren 2013 var det 
sju grannar på vårt 
soliga Brännö som köpte 
solceller till sina hus.    

Hjälps åt
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Foto Peter Jonsvik
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Följande historiska Brännöberättelse 
från 1927 är skriven och upplevd av 
Agne Hamberg som i år fyller 93 år. Han 
är född och uppvuxen på Brännö. 
Numera tillbringar han varje sommar i 
sitt gamla familjehem. Hans far var 
mästerlots i 5:e generationen av lotsar 
och fast boende på ön. Han hette 
Wilhelm Hamberg (1892-1959) och 
modern var Anna Hamberg (1890-1976).

Förberedelserna
Tiden gick fort i skolan och allt var så 
spännande. Strax innan det var jul fick vi 
lära oss att tillverka julgranskarameller i 
något som hette glanspapper i olika 
färger. I mitten av karamellen hade man 
gömt en godis, kanske en kola eller en 
sockerbit. I ändarna klipptes och 
veckades fransar av pappret och till sist 
klistrades det en bild av en ängel eller 
en tomte på mitten av karamellen. 
Sedan fick den hedersplatsen i granen 
hemma. Så länge min mor levde fanns 
min julgranskaramell kvar, alltid på 
samma ställe i granen.

Nu blev det jullov med allt spännande 
som hände inför julen. Vi barn var nog 
mest ute och lekte hela dagarna, så 
gjorde man på den tiden. Det var också 
nästan alltid snö och kallt när det var 
vinter så alla barn hade en kälke. Jag 
hade en som var grönmålad som 
kallades för Bönan. Vi brukade tävla om 
vem som kom längst i backarna med 
våra kälkar. Tänk er en dag utomhus i 
backarna, när kölden biter i kinderna, 
snön yr och detta var långt före 
termobyxornas tid. Att sedan efter 
avslutad lek få gå hem till mor och få 
varm choklad med goda smörgåsar, 
värmde så gott och smakade ljuvligt. 
Och så småningom tinade man upp igen 
i stugvärmen.

Innan julen var kommen så läste jag 
skolans läsebok "Tuppen". 

Hade man varit duktig med sina 
hemläxor så kunde "Tuppen" värpa på 
natten. När man sedan öppnade boken 
på morgonen kunde det där ligga en 
femöring eller ibland en tioöring! För fem 
öre kunde man bland annat köpa en stor 
strut med blandade karameller på ön.

Man började med julens förberedelser 
redan i november månad. Först av allt 
skulle den stackars grisen slaktas. Då 
kallade man på slaktaren från Styrsö, 
även kallad Ko-Johan. Kom ihåg att 
detta var långt före kylskåpens och 
frysarnas tid. Istället fick man salta in 
köttet i stora kar som sedan förvarades i 
jordkällaren för att det skulle hålla sig 
ätbart. Allt från huvud till svans skulle tas 
tillvara på grisen. Man började med 
grishuvudet som sedan skulle få 
hedersplatsen på julbordet. Där skulle 
det ligga med ett rött äpple i munnen 
och krusat papper i rött och vitt i vart 
öra. Sedan tillverkades bland annat 
hemlagad julkorv, rullsylta, pressylta, 
blodkorv, leverpastej, köttbullar och 
julskinka såklart. 

Brännö jul och nyår 1927 av Agne Hamberg
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FIBER - 30 är med men vi behöver bli 70 
Vill du ha fiber som kan ge dig supersnabbt 
bredband, TV och IP-telefon så anmäl dig 
till peter@jonsvik.se  Du gör bara en 
intresseanmälan nu. När vi har fått ihop 70 
så kan vi få en offert från Scanova.
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Efter det gjorde man dåtidens inlagda 
delikatesser såsom grisfötter inlagda i 
gelé och grisknorren som bara 
husbonden i familjen fick kalasa på. Man 
tillverkade även hemlagad senap, 
inlagda rödbetor, hemlagad julost och 
eget smör.

Sedan skulle det självklart också bakas 
och storstädas. Alla skulle bada innan jul 
och fisken skulle lutas in på Anna-dagen 
(9/12). Lutfisk var ju ett måste till 
julaftonen. Saltlaken blandades till av far 
enligt gamla traditioner. Man slog en 
femtums spik rakt igenom en rejäl 
potatis och när den flöt var saltlaken 
lagom salt. På julbordet hade vi även 
något som hette syltefläsk. Det var en 
finmelerad fläskbit som man kokat och 
sedan förvarat i ett kärl med salt och 
sockerlag tills det var dags att skära upp 
den i tunna skivor.

Korvhornen på kvarnen, väl rengjorda 
fjälster och bomullssnöre fram. Nu var 
det tid för julkorven! Fläskköttet skars i 
bitar och maldes i en köttkvarn för att 
sedan blandas med kokt potatis, lök och 
kryddor. Med hjälp av morteln maldes 
kryddpeppar, timjan och mejram och 

härliga lukter spreds. När allt var väl 
blandat skulle det smakas av. Mor tog 
fram en stekpanna och stekte små fina 
bullar som vi övriga i familjen fick 
avsmaka och godkänna. Efter att man 
knutit korvarna i lagom stora storlekar 
förvarades de i en speciell mindre kagge 
som innehöll pappas saltlag. Korven fick 
även en bestrykning av salpeter som 
gjorde den lite rosa i färgen och gavs på 
så vis ett aptitligare utseende. Förrådet 
var nu välfyllt för den kommande julen 
och det var bara julbaket som saknades. 
Först gjordes kakbröd som sedan 
förvarades uppe på vinden på en stång. 
De höll sig i flera månader. Det var inte 
bara kakbröd som bakades utan huset 
fylldes av både vörtbröd, kaffebröd och 
kakor av olika slag.

Något man inte fick glömma var 
tillverkningen av likör och punsch. Då 
kokades sockerlag som sedan 
blandades med sprit och essens, som 
såldes i små flaskor. På julen skulle det 
alltid vara grön Curacao och Opal, som 
skiftade mellan gult och grönt. Punschen 
blandades med Arrak som luktade 
väldigt gott och vad jag minns så var 
mor och far aldrig snåla utan alla som 
kom på besök skulle smaka. Kaffekitteln 
stod alltid på spisen så att gubbarna 
kunde få sig en "kaffehalva", även kallad 
"kaffegök". Efter ett par gökar började 
gubbarna att berätta roliga historier som 
vi småpojkar snappade upp och sedan 
berättade vidare för våra kompisar. 
Julstädning kom också däremellan, allt 
skulle gås igenom. Bland annat kökets 
väggar och tak skulle få sig en grundlig 
städomgång. När sedan även 
kopparbunkarna hade blivit putsade, var 
julen nära förestående.

Julens ankomst
Julgranen sattes aldrig in förrän kvällen 
före julafton. På den tiden fanns inga 
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julgransfötter att köpa utan man satte 
granen i en rejäl metallspann fylld med 
sand. Med stammen djupt nedstucken i 
sanden stod den stadigt och när man 
vattnade sanden i spannen kunde 
granen hålla sig grön och fin väldigt 
länge. Granen kläddes med stjärna på 
toppen, svenska flaggor, kulor och 
karameller i olika färger samt levande 
ljus och tomtebloss. Inte undra på att 
våra ögon tindrade!

Nu var det bara att vänta på tomten. 
Han kom alltid när far hade gått ett 
ärende till sin bror som bodde granne 
med oss. Julklappar till barnen var inte 
så vanligt, istället var det en julbock som 
knackade på dörren och slängde in 
några små paket i farstun. Då var det 
alltid något användbart som sockor, 
vantar eller mössor. Leksaker fick man 
kanske när man fyllde år annars fick 
man tillverka dem själv. Julklapparna var 
som sagt oftast mjuka. Jag minns de 
ribbstickade strumporna i ylle som kliade 
och irriterade. Pyjamasen, alltid gjord i 
flanell, var desto mjukare. Till skillnad 
från idag var julklapparna oftast 
tillverkade i hemmet.

En jul kommer jag alldeles särskilt ihåg. 
Det var för att jag då fick en segelbåt 
med gaffelsegel tillverkad av en granne 
som hette Melander. Det var en man 
vars hobby var att bygga olika båtar, 
stora som små. Min segelbåt har jag 
fortfarande kvar på Brännö och jag är 
väldigt rädd om den. På den tiden var 
denna segelbåt en stor sensation och 
jag var väldigt stolt när jag visade upp 
klenoden för mina kompisar. Väntan blev 
sedan lång innan jag kunde provsegla 
den i Valmossen på våren. Valmossen är 
den största sötvattensdammen på 
Brännö och på vintern kunde man åka 
skridskor där.

Klockan tolv på julaftonen hade mor 
dukat fram dopp i grytan. Det var en 
stor, svart, trebent kittel fylld till brädden 
med fläskspad uppe på vedspisen. 
Brödet som inte var dagsfärskt doppade 
man i spadet och åt sedan tillsammans 
med julens hemlagade delikatesser. 
Maten och fläskspadet var salt, därför 
behövdes mycket dricka. Många hus 
bryggde sitt eget julöl som man 
förvarade i kaggar nere i källaren. På 
Julen hade alla chansen att äta sig 
mätta.

Vid fyratiden serverades det middag. 
Den bestod av lutfisken, god sås med 
kryddpeppar och potatis såklart. Efter 
det kom grötfatet fram. Julgröten var 
gjord av risgryn och man gömde en 
mandel i gröten. Den som fick mandeln 
sa man skulle bli gift innan nästa jul. En 
annan sed var också att man skulle 
rimma till gröten. Exempelvis: "Denna 
gröt är kokt i gryta och inte på en vägg, 
och får inte ätas av någon annan än den 
som har skägg."

Julstämningen var på topp och de 
hemstöpta ljusen tindrade i fönstren. 
Julgranen flyttades fram på golvet och 
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jullekarna och dansen runt granen 
startade. Vi sjöng även julvisor. När 
kvällen närmade sig var det dags för 
kaffe och saft. Alla fick varsin julhög som 
den kallades. Den bestod av mjuka 
kakor av olika smak och överst på 
toppen skulle det alltid ligga en 
sockerkringla.

Efter kaffet och juldanserna avbröts 
kalaset för nästa dag skulle man upp 
redan klockan fem för på juldagen skulle 
alla iväg till julottan i kyrkan. Innan 
husbonden gick till vila fick alltid även 
djuren lite särskild omtanke på julafton. 
Även de skulle känna av julstämningen. 
Hästarna och korna fick lite extra havre 
och andra godsaker, katterna fick 
grädde och man fick såklart inte glömma 
att ställa ut ett grötfat till hustomten. Det 
skulle stå på trappan som tack för det 
gångna året. Alla gårdar hade sin egen 
tomte och den skulle man vara snäll 
mot. Den som inte var det kunde det gå 
illa för. Då kunde skördarna slå fel, höet 
brinna upp och korna sluta mjölka, så 
trodde man då.

Juldagen
När julafton var över stod julottan på tur. 
På en ö är det snudd på omöjligt att 
kunna veta i förväg om man kunde 
komma iväg eller inte. Vädret var helt 
avgörande. En julotta kommer jag 
särskilt ihåg. Tänk er att ni sitter i en 
öppen båt klockan sex på morgonen, 
under en stjärnklar himmel med blysvart 
vatten och guppande isflak som stöter 
emot båten hela tiden. Vi barn var 
invirade i varma filtar under färden. I 
Styrsö kyrka var det en underbar 
stämning med tända levande ljus vid 
varje bänkrad i hela kyrkogången. 
Framme på var sida om altartavlan stod 
två granar med tända ljus. När orgeln 
klämde i med "När juldagsmorgon 
glimmar" sjöng alla med och då kändes 
det att det var jul. En rolig detalj var att 
klockaren stod och trampade luft till 

orgeln så att organisten skulle kunna 
spela för oss.

När julottan var över var det bråttom 
hem till Brännö igen. Där väntade 
kaffebordet med alla de goda kakorna. 
Juldagen förflöt sedan i lugnets tecken. 
Ofta hade man fått någon jultidning som 
noga lästes från pärm till pärm. 
Annandagen började alla julkalasen, det 
var ju fyra bröder i släkten som bodde 
på Brännö och alla ville bjuda! När alla 
dessa kalas var avklarade lekte vi 
kusiner tillsammans. Vi var totalt tolv 
kusiner och oftast var vi uppe på 
vindarna och lekte. Där fanns många 
skrymslen och vrår att gömma sig i.

Nyårsafton
Nyårsafton var det oftast vår tur att ha 
kalas för släkten. Det blev alltid lite extra 
när klockan närmade sig tolvslaget och 
det nya året stod för dörren. Det var en 
sed som sade att det nya året alltid 
skulle skjutas in. Då smög således 
skyttarna fram till fönstren och sköt ut i 
luften! Det blev då ett förfärligt högt 
knallande på ön. Sedan skulle alla 
skyttarna in och få sig en "Nyårssup" för 
att sedan snabbt skynda över till nästa 
hus för ytterligare förtäring. Många av 
dessa "skyttar" fick sedan fraktas hem 
på skottkärra...

När sedan det nya året grytt var det vi 
barn som satte igång med alla lekar och 
upptåg. På den tiden var det riktigt kalla 
vintrar. Tänk bara på kälkbackarna! Det 
var Ottos Li och Klaselia för att nämna 
några backar och jag hade ju min lilla                 
grönmålade kälke Bönan. Det fanns 
även jättestora kälkar som det kunde 
sitta tio barn på samtidig. Då styrde alltid 
ett av de större barnen som satt längst 
fram på kälken. Trots de farter vi kom 
upp i hände det konstigt nog aldrig 
några olyckor för de större barnen tog 
hand om de mindre barnen och visade 
ansvar. När vi sedan kom hem igen 
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Stort tack till Lotti Lundblad som gjort vårt Brännökorsord.                      
Korsordstävling. Ange orden som blir i de markerade fälten och mejla till oss på 
info@brannoforeningen.se   De tre första rätta svaren får var sitt presentkort på 
Brännöföreningens sommarlotterier.

smakade det härligt med varm kakao 
med smörgås. Våra vantar och byxor 
som var genomvåta hängdes upp på 
skärmen framför kaminen för att bli torra 
till nästa dag.
Man somnade väldigt gott om kvällarna 
efter roliga vinterdagar på Brännö.

Vid pennan,
Agne Hamberg
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