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Det havande trädet
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Det havande trädet

I den svala höstkvällen dansade älvorna över skogsängarna.

Jätten Åland satt ensam

och sorgsen. I ett ögonblick hade han fångat en älva.

Lätt och fin var hon.

Tänk om hon slipper lös igen! Intill stranden

av Ålanda sjön finns en gömd dal mellan höga berg.

De höga bergen är som murar och den enda ingången är genom

en liten skreva i berget. Vid dalens andra ände stupar marken rakt ned i det svarta vattnet.
släpade jätten den lilla älvan för att fira bröllop. Hon skulle bli hans hustru.

Där bodde jätten Åland.

Men älvan ville inte vara där.

minsann inte vara jättens fru. Hur skulle hon komma ut. Han hade stängt utgången.

Hon ville

En del påstår att hon då hoppade i

sjön, men detta är fel. Hon vågade inte hoppa. Det är omkring 50 meter ner till vattenytan.
trädgestalt.

Hit

Därför antog hon istället

Beviset för att denna sägen är sann finner man närmast stupet i Bruareängen.

Där står ett träd som

är mycket likt en havande kvinna.

Vägbeskrivning

Kör väg 190 från Göteborg mot Sollebrunn.

Vid Brobacken ansluter väg 180 från Alingsås.

Strax

efter korsningen är en backe. Vid toppen av denna finns en parkeringsplats på vänster sida. Bruareängen är ca 10 x 12 meter
och ligger på höger sida av vägen.

Klättra in genom "Nålsögat" i berget

och luta den mot berget till höger inne i dalen.

men glöm inte att ta med en liten kvist eller pinne

Så har människor gjort i alla tider för att blidka jätten så att berget ej skall

ramla ihop.
Tips.

Vid Brobacken finns ett naturrum, jättens 19 m höga grytor samt en minnessten över

slaget vid Brobacka år 1566 mot danskarna.
Sollebrunn finns Anten - Gräfsnäs

Vid Brobacken finns en kaffestuga. Strax efter Brudsängen i riktning mot
järnvägsmuseum. Sevärt!

Kompletterande text. I berget under Bruareängen går en 196 m lång järnvägstunnel som sprängdes ut omkring
sekelskiftet 1900.

År 1921 planerade man att spränga bort hela Bruareängen när landsvägen skulle få ny sträckning.

Den räddades genom fridlysning av Länsstyrelsen i sista stund.
Texten kommer från boken Mystiska träd i Västra Götaland
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