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Tack vare Gun-Marie Pettersson (1948–2011) 
blev dessa texter möjliga. Hon var en eld-

själ som drog ihop till en studiecirkel om byg-
dens dialekt. Varken hon eller jag visste att detta 
skulle komma att leda till att så mycket tradi-
tionell kunskap skulle spridas och att så många 
skratt skulle komma att klinga. Nu har ditt 
skratt tystnat, men ditt minne lever kvar hos oss 
och många andra.

Tack, Gun-Marie, för din ljusa medverkan 
till dessa fantastiska dagar, vi i gruppen kommer 
att fortsätta i dina spår!

Anne HArrysson
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Förord

Att dokumentera kunskap är absolut en grannlaga uppgift, kanske särskilt om det handlar om 
kunskap som är handlingsburen och erfarenhetsbaserad och som även bör kunna anpassas 

till föränderliga förhållanden till följd av biologisk variation. Det är ett komplext kunskapsystem 
förknippat med en så relativt enkel sak som att plöja med häst. Det kräver tekniskt kunnande om 
redskapen och hur själva plöjandet ska gå till, men också exempelvis kunskap om hästens bete-
enden och signaler, jordens beskaffenhet och klimatets och årstidens påverkan. Vart och ett av de 
lantbrukets göromål som har studerats, genomförts och dokumenterats inom detta projekt, som 
har resulterat i denna rapport, har samma komplexicitet. De styrs av sina biologiska egenskaper 
och påverkas också av väder- och årstidsmässiga faktorer. För att lyckas bra krävs att man samlar 
rika erfarenheter från att genomföra samma aktivitet under en mängd olika förhållanden. En 
sådan fördjupad kunskap har en resiliens gentemot nya föränderliga situationer och i sig förmod-
ligen omöjlig att faktiskt just dokumentera. Det är också därför som man i många sammanhang 
snarare väljer att fokusera på bibehålla istället för att dokumentera, dvs. att bevara in situ och inte 
ex situ. Hellre levande brukare av kunskapen än en aldrig så omfattande dokumentation på ett 
arkiv. 

Anne Harrysson som biolog, natur- och kulturpedagog och bondmora i Bråbygden haft en 
mycket gynnsam ingång att dokumentera denna form av kunskap. Arbetsformen har varit att i 
form av en studiecirkel i grupp diskutera lantbrukets sysslor. När diskussionerna har fördjupats i 
teorin återstår att genomföra kunskaperna i praktiken. Inom projektet genomfördes ett antal akti-
vitetsdagar där frivilliga krafter genomförde något särskilt göromål inom lantbruket. Resultatet är 
en fascinerande skildring av det prefossila lantbrukets kunskap rörande några av de mest vardag-
liga sysslorna. Vi riktar ett varmt tack till alla de som har medverkat i och bidragit till detta arbete.

 Håkan Tunón 
 Forskningsledare vid Naptek, Nationellt program 
 för lokal och traditionell kunskap 
 Centrum för biologisk mångfald

 Sveriges lantbruksuniversitet & Uppsala universitet
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Aktiv dokumentation – ett sätt att arbeta

Anne harrysson, Aporia HB, Kristdala

Jag har intervjuat ett antal personer angående lokal 
och traditionell kunskap. En liten grupp har bildats 

som är intresserade av att föra äldre traditioner vidare. 
Vi sitter och pratar om olika traditionella göromål om 
vinterkvällarna och sedan går vi ut och GÖR dem.

De saker vi har arrangerat är bland annat Vårbruks-
dag, Skördedag, Tröskedag och Bakning av Limpebröd 
i vedeldad bakugn. Idén med projektet har varit att 
återuppleva, dokumentera och föra vidare olika göro-
mål från det traditionella bondelivet i Småland.

Jag har sett att många minnen kommer i dagen när 
man sitter några stycken och pratar. Det är också lät-
tare och roligare att arrangera aktivitetsdagar när man 
är ett gäng som hjälps åt. Fler och fler har kommit till 
i gruppen och det är väldigt roligt och nyttigt eftersom 
diskussionerna flödar och det visar sig att alla minsann 
inte gjorde precis likadant. Vi har med tiden blivit så 
många att det bildats grupperingar – ofta damer och 
herrar vid skilda bord – till mitt stora förtret, för jag 
kan ju bara sitta och lyssna och anteckna vid det ena 
bordet. Vilket innebär att jag missar hälften av all den 
värdefulla kunskap som kommer upp.

Tack
Naturligtvis vill jag tacka alla som har deltagit i grup-
pen, för all den kunskap och hjälp de har delat med 
sig av, men särskilt vill jag rikta ett tack till Gun-Marie 
Petterson (1948–2011) som var initiativtagare till den 
dialektkurs som senare kom att mynna ut i denna tra-
ditionella kunskapsbank. Gun-Marie höll ihop grup-
pen och arrangerade aktivitetsdagarna och kallade till 
våra träffar. Hon var själv uppvuxen på en gård som 
drevs på ett ålderdomligt sätt under hennes uppväxt. 
Gården är i dag Krokshults naturreservat och ägs och 
drivs av hennes bror Ivar Andersson, dock med hjälp 
av syskon och andra släktingar. Gun-Marie värnade 
alltid om sin barndoms tid och har alltid önskat att 
föra traditionen vidare, därför var hon också till stor 
hjälp i detta arbete.

De övriga medlemmarna i gruppen var Ingmar Pet-
tersson, Inge och Maj-Britt Nordén, Ivar Andersson, 
Göran Nilsson, Kajsa och Per-Eric Kennestig, Olof 
Lövgren, Tommy och Eva-Lotte Skoog, Marianne i 
Stighult, undertecknad Anne Harrysson, och några till 
på själva aktivitetsdagarna.
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Vårbruket i Krokshult
Text: Anne Harrysson, Foto: Daniel Harrysson
MedverkAnde under dAgen: IvAr Andersson, BertIl kArlsson, gun-MArIe ocH IngeMAr Pettersson, Inge ocH MAj-BrItt 
nordén, olof ocH evA-lenA lövgren, göstA Pettersson tHAge Pettersson, Per-erIc Pettersson.

Vårbruket börjar tidigt, så fort tjälen gått ur marken 
kan man börja plöja sina marker. Om man ska 

bryta en vall, en mark med fast grässvål, gör man kan-
ske det redan hösten innan men det kan också ske tidigt 
under våren. När man plöjt upp åkern är det dags att 
gödsla marken. Det var ett slitsamt arbete förr. Gödseln 
var blöt och tung och skulle fyllas i gödselkärran med 
grep sen köras ut på åkern med häst och spridas med 
hjälp av samma grep. Detta var tidsödande och därför 
var man tvungen att starta tidigt på året för att hinna 
gödsla alla sina åkrar. I början på 1900-talet kom den 
hästdrivna gödselspridaren som drevs av att hjulen på 
vagnen fick gödselspridarens mekanik att snurra och 
sprida gödseln bakom vagnen. 

När all gödsel var utkörd var det så dags att harva 
så att man fick bort gammalt ogräs, slå sönder jordko-
korna och mylla ner gödseln. Detta är ett drygt arbete, 
det räcker inte att gå över åkern en gång utan man får 
hålla på och harva ganska länge. Därav uttrycket harva 
på när man gör något ensidigt under lång tid. Det finns 
många olika slags harvar som används vid olika tillfäl-

len och under olika tidsepoker. Träpinneharven var den 
första harven som användes, sen kom järnpinneharven 
och sist fjäderharven. Fjäderharven är den som används 
än idag, dock i större format till traktorer förstås. 

 I början på maj var det dags att så. Bonden går inte 
efter datum utan efter hur naturen är redo. Man sår 
när jorden reder sig, det vill säga när den är varm och 
torr nog. Man kan inte så efter kraftigt regnväder utan 
måste vänta tills solen torkat upp jorden.

Eftersom plöjning inte sker vid samma tidpunkt 
som övrigt vårbruk var det momentet inte med på 
vårbruksdagen som vi ordnade. Istället hade jag turen 
att få hjälpa Bertil Karlsson i Krösås med att plöja upp 
Missionslyckan som ligger så vackert vid Krosjön. På 
denna lycka skulle han senare så finnråg som han fått 
av en man som värnar om gamla kulturväxter. Namnet 
på lyckan kommer av att man förr odlade sådant som 
skulle säljas på missionsauktion i Missionshuset. Man 
tog sin bästa mark till detta för man ville gärna vara 
givmild inför Gud så att man fick en plats i himlen efter 
jordelivet.

Vårplöjningen skedde i april hos Bertil i Krösås.
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Vårbruksdagen på Gatbacken i Krokshult
En vacker majkväll samlades en brokig skara av kun-
skapsbärare, glada amatörer och nyfikna åskådare i 
Krokshults Natur- och Kulturreservat för att förevisa el-
ler lära om hur vårbruket gick till i början av 1900-talet 
när häst och handkraft var den vanligaste arbetskraften.

Vi började med att visa harvning med häst och fjä-
derharv. De som ville fick gärna prova på. Nedan provar 
Linnéa, 10 år att harva. Det var inte ovanligt att barn 

i 7–10 årsåldern fick börja hjälpa till med harvningen 
som är ett av de lättaste momenten i vårbruket – det 
går inte att köra fel innan man sått, så det är ett bra mo-
ment att börja med när man ska lära sig att köra häst.

Så var det dags att börja så havre med häst och så-
maskin. Eftersom jag är oerfaren sköter Ivar såmaski-
nen, jag har fullt upp att köra i rätt spår, det får inte bli 
några spikgäddor (släppor), dvs. osådda rader! En van 

Ivar Andersson, en av kunskapsbärarna i Krokshult. Han brukar sin släktgård Gatbacken likadant som hans far en gång gjorde 
och som generationerna bakåt i tiden också gjort. Gården har funnits inom släkten sen 1700-talet. Här låter han kunskapen gå 
vidare till mig som sedan ska försöka förvalta den och sprida den så gott det går.

Moa-Lotta passar på att sitta lite på Loka medan vi väntar på 
att köra igång vårbruket.
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hästkarl och bonde skötte både häst och såmaskin. Här 
går kunskapsbäraren Ivar med den glada amatören och 
förklarar hur och varför det är viktigt att köra så noga 
som möjligt.

Hade man inte råd med häst eller om åkern var för 
stenig och liten sådde man med en handdriven såmaskin 
med en lång sålåda. Olof kör såmaskinen och Eva-Lena 
går bredvid och drar en pinne i jorden precis där sålådan 
slutar för att man ska veta var man ska köra nästa varv. 

Det får inte bli spikgäddor här heller. En såmaskinen ef-
ter en häst drar ju själv upp spår så att man kan se var det 
är sått. I sålådan finns små hål för fröna och små borstar 
som borstar ner fröna i lagom takt. Borstarna sitter på ett 
hjul som drivs av hjulet på marken.

En säding (se bild nästa sida) användes då man skul-
le så mindre stycken för hand, eller om man inte hade 
en såmaskin förstås. Remmarna fästs över axlarna när 
sädingen har fyllts med den säd som ska sås.

Traditionell kunskap överförs från hand till hand. Linnéa provar på att harva med hästen Loka.
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 I sålådan finns små hål för fröna och små borstar som borstar ner fröna i lagom takt. Borstarna sitter på ett hjul som drivs av 
hjulet på marken.

Inge sår med 
säding!

Ivar och Inge fyller sädingen med havrekorn (nedan) och 
stilstudie (t.h.) fyll handen, för handen bakåt, sen framåt, 
inåt. Och sen andra handen likadant. På så sätt sprids säden 
jämnt över åkern.
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Efter sådden var det dags att pusta ut med lite fika och 
visning av äldre redskap innan fröna skulle myllas ner 
med pinnaharven eller ringvälten. Eftersom man arbe-
tar tillsammans med hästen måste man ta pauser för att 
den ska orka med de tunga redskapen. Hästen behöver 
också fylla på med vatten och färskt vårgräs. 

Nedan förevisas det så kallade ”kärringaårdret”. 
Det fattiga torparparet utan häst kunde få hjäl-
pas åt på detta vis när det skulle sås eller sättas 
potatis. Till höger ”kärringaårdret” i vila.

Barnen leker bland stengärdesgårdar och rösen i den ljuva 
majkvällen.
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Träpinnaharv Träbult

Nedan: Ett järnskott träåder att spänna för häst eller oxe.

Nedan: Järnplogar till hästar. Lägg märke till kniven på 
plogen som skär sönder grässvålen så att plogen lättare kan 
plöja upp plogfåror.

Ovan: Fröna myllas ner med järnpinnaharven.
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Stenjätten
Ett redskap som var till stor hjälp för 
bonden var denna stubb-brytare eller sten-
jätte. Den var ett bra hjälpmedel när man 
skulle få upp en stor sten som låg i vägen 
på åkern eller om en stubbe skulle brytas 
upp ur jorden. Stenjätten är konstruerad 
så att den står på fyra ben med en talja 
upphängd i mitten. Med en kedja fäste 
man sedan stenen och vevade upp den så 
pass mycket att det gick att välta över den 
på en stensläpa så att hästen sedan kunde 
dra bort den från åkerjorden.

Dags att fara hemåt efter arbetspasset.
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Vinterfoder 
– ängsskötsel, hässja och bärga hö samt 
lövtäkt i Bråbygden, nordöstra Småland
Text: Anne Harrysson, Foto: Daniel Harrysson
MedverkAnde under dAgen: ÄngskoMMIttén I kroksHults ByAlAg ocH ÄngskoMMIttén I BråBygdens IntresseförenIng.

Vinterfoder
En viktig del, kanske den viktigaste på gården, var att 
ordna foder åt sina djur för vintern. När det var slut 
fanns ingen hjälp att få. Det var väldigt viktigt att skör-
den slog rätt. Man tog vara på allt gräs som man kunde 
komma åt, även i väg-, dikes- och åkerrenar. Ofta komp-
letterade man med löv. Dåliga år för höskörd komplet-
terade man mer med löv. Bättre år kompletterade man 
med en mindre andel. Men löv tog man också för nä-
ringssammansättningen. Lövet var som rena medicinen 
för djuren.

Faktum är att vad gäller vinterfoder har vi mycket 
att lära av det gamla sättet att ta vara på naturens eget 
fantastiska förråd. När man tog hö från naturliga ängar 

och kompletterade med löv från olika lövträd behövde 
man inte komplettera med mineraler. Det fanns ingen 
anledning att använda fossila bränslen för att bryta mi-
neraler ur berg i andra världsdelar för att gödsla marken 
eller ge tillskott till djuren. Allt fanns i det naturliga 
ängshöet. Eftersom man efterbetade ängarna tillfördes 
också näring i form av gödsel. Man skiftade också ängs-
marker så att de skulle få vila och återhämta sig genom 
att bara betas vissa år.

När man sköter en äng idag vill man inte tillsätta 
naturlig gödsel eftersom man vill utarma marken på ti-
digare näringstillskott, ängen har ju antingen använts 
som bete under en tid eller vuxit igen till följd av att det 
blir röjgödslingseffekt. Förr tog man varje grässtrå och 
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behövde all näring som fanns tillgänglig för att ängen 
skulle ge rik skörd. Man fagade på våren. Då tog man 
rätt på pinnar och ej förmultnade löv för att gräset skul-
le få bästa möjlighet att gro och frodas.

Varför är då ängshöet rikare på näringsämnen än 
vanligt hö odlat på vall/åker? På åkern odlas en eller 
högst två arter av gräs eller klöverväxter. De tar upp 
vissa ämnen ur jorden men fokus har lagts på att de ska 
ge så mycket proteiner som möjligt dvs de tar mest upp 
kväve och fosfor och mindre mängd mineraler. Marken 
gödslas numera oftast med konstgödsel – NPK (kväve, 
fosfor och kalium), inga andra mineraler vilket gör att 
marken utarmas på övriga mineraler efter några år. På 
en naturlig ogödslad äng har vi mellan trettio och fem-
tio olika arter av växter och de har alla olika mineral-
sammansättning i sig. Därför får också djuren i sig mer 
mineraler och vitaminer när de äter naturligt ängshö. 
Om man gödslar en äng slår mer konkurrens kraftiga 
arter ut de svagare arterna och då får man ett sämre hö.

Både Bråbygdens intresseförening och Krokshults-
bygdens byalag har varsin ängskommitté som anordnar 
”Ängens dag” i respektive bygd varje år. Under ”Ängens 

dag” slås en äng i bygden gemensamt av ängskommit-
tén och alla i bygderna som är intresserade. Såväl Brå-
bygden som Krokshultsbygden har fem ängar som slås 
kontinuerligt. Samtliga ängar är privata och de ängar 
som inte slås gemensamt på ”Ängens dag” sköts indivi-
duellt av respektive markägare.

Att hässja hö
Redan under 1800-talet började man odla vinterfoder 
på en del åkrar. Det berodde på att möjligheten att bry-
ta åker ökade då jordbruket utvecklades med bättre red-
skap. Mer åkermark gjorde att man kunde föda fler djur 
och leverera mer mjölk och kött och tjäna mer pengar.

Det var på åkrarna man satte upp de långa hässjorna 
av hö som fick torka under sommaren. En hässja med 
första skörden i juni torkade på två veckor nästan obe-
roende av väder. Endast det yttersta lagret av hö kunde 
förstöras av regnet, det som var inne i hässjan blev torrt 
och fint. Endast om det var ihållande regn de två veck-
orna så kunde hela hässjan bli förstörd. Andra skörden 
var dock känsligare beroende på de daggrika nätterna 
på sensommaren. 

En artrik äng, nyttig som foder och vacker för ögat. De torra höskallrorna skvallrar om att det är tid att skörda.
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Ängens dag
I Bråbygden - Krokshults-
området har de en lång 
tradition av kontinuerlig 
ängsslåtter. På flera gårdar 
finns ängar som slagits kon-
tinuerligt genom århund-
radena. Några gårdar har 
haft en uppehållsperiod på 
mellan trettio och femtio år 
men har på senaste tjugo 
åren restaurerat och åter-
upptagit ängsskötseln.

Att sätta en hässja är i sig en konst. Man använder sen-
vuxna granslanor, så kallade hässjestörar, som är spetsa-
de i båda ändar, placerar dem så att de två ändstörarna 
är lutade utåt och de störar mellan dessa är lutade vin-
kelrätt mot hässjan. Sedan fäster man ståltråd mellan 
hässjestörarna och hänger det slagna höet i lagom stora 
sjok på den.

Pilspetsarna visar var störens markände är. Anledningen 
att man ställer hässjestörarna snett är att de dras ihop av 
höets tyngd när man börjar hässja upp höet på ståltrå-
den, hässjestörarna kommer att stå rakt upp när hässjan 
är färdig.

Schematisk bild över hässjestörarna.
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Så här sköts ängarna i Bråbygden-
Krokshults-området

Fagning
Under tidig vår fagas ängen. Det innebär att löv och 
pinnar som ramlat ner under höst och vinter räfsas upp 
och förs bort från ängen. Man röjer också bort even-
tuellt sly som kan ha vuxit upp föregående säsong. På 
stora ängar eldar man riset på ängen, då läggs riset i en 
hög där floran redan är som sämst och man använder 
samma eldningsplats år efter år för att inte förstöra mer 
flora än nödvändigt. Den bästa fagningstiden är när vit-
sippornas blad spirar och lyfter lövet lite från backen. 
Tiden kan ju vara lite olika år från år beroende på hur 
tidig/sen våren är. Men någon gång i april brukar fag-
ningen ske.

Ängen förändras hela tiden, ibland måste man ta 
ner träd som ger för mycket skugga. Denna äng i Falle-
bo är i behov av restaurering, därför är det ett flertal 
träd som tas ner. Riset eldas på lämplig plats.

Överst: Lars Wingerup och Mårten Aronsson fagar ängen i Fallebo. Ovan t.v. Barnen är naturligtvis med (och fika är ett viktig 
inslag i arbetspasset). Ovan t.h. Fagning av Fallebo äng. Nedan Olof filar motorsågen och Mårten bränner ris.
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Vår egen äng

När man varit med och lärt sig att restaurera ängar är 
det väldigt roligt att prova själva. Här är ett litet område 
på Smisserum som vi bestämde skulle bli gårdens äng. 
Att det blev just där berodde på att under alla förhärs-
kande manshöga örnbräken, som bokstavlig talat stod 
som spön i backen 2007, hittade vi några få förskrämda 
darrgrässtrån och ett exemplar av jungfrulin. Här fanns 
potential! Fram med ”klipp” (grensax), såg och motor-

Storasyster Linnéa, lillasyster Lovis, 
pappa Daniel och lillebror Alfred.

Mellansyster Moa-Lotta. Mamma Anne. Största systern Elinor.

såg – här skulle restaureras. Efter att allt sly var bort-
klippt var det dags att räfsa undan all gammal förna 
så att grönskan skulle kunna spira ordentligt. Eftersom 
ängen ligger under en kraftledning har den röjts under 
densamma ett antal gånger, dock har ingen tidigare haft 
intresse av att ta bort riset, så det fanns mycket av den 
varan samt döda örnbräken och dött gräs sen många år 
tillbaka.

Restaureringen började vårvintern 2008 och redan på 
våren och sommaren kom belöningen, gullvivor, en-
staka höskallror, fler darrgräs än innan och så vidare. 
På sommaren kom också bastardsvärmare och andra 
arter. Örnbräkenplantor plockade vi sammanlagt runt 
sjutusen första året, flera gånger under växtsäsong – vil-
ken livskraft de har! Synd bara att de konkurerar ut alla 
andra växter.

Ovan och nedan: Ängen på vår gård Smisserum under februari till april 2008. Det är mycket sly och ris på marken.
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Belöningen
Efter allt arbete är det dags att skörda. Det är inte bara 
nyttigt hö som skördas här utan också levnadsglädje, 
biologisk mångfald i form av 40-talet örter och gräs 
samt många insekter som hittar sin livsmiljö.

Den största belöningen är kanske den när ordföran-
de i ängskommittén föreslår att vi ska ha ”Ängens Dag” 
på vår nya äng. Beviset på att även andra uppskattar 
vårt arbete.

Ängens Dag på Smisserum, juli 2010.

Ängen på Smisserum före (februari 2008) och efter (april 2008). Mycket sly och ris på marken.

Fika i vårsolen tillsammans med flasklammet Pontus.
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Ängsslåtter
I juli är det dags att slå sin äng. Vilket datum beror på 
hurdan försommaren har varit. Ett talesätt lyder: ”När 
Slåttergubben har fått sin piga och dräng – är det dags 
att slå sin äng”. 

Det stämmer bra för när det sker har de flesta ängs-
växters frön hunnit mogna så att de har möjlighet att 
spridas till nästa år. Bilden (t.h.) visar en slåttergubbe 
där toppblommorna är i full blom, nere på skaftet ser 
man en liten knopp – när den är i full blom (blivit piga/
dräng) har toppblommorna satt frön och det är dags att 
skörda höet. 

I Krokshults byalag använder man lie och räfsa. Det 
är mycket som ska förberedas, lien måste vara väl slipad 
och skarp. Det ska vara en lie av god kvallite´ som håller 
skärpan länge och lien ska vara rätt ställd mot marken, 
det vill säga att den ska ha rätt vinkel för att kunna skära 
av gräset. Man säger ju att man slår med lie men egent-
ligen skär man av gräset med lien. Är inte lien rätt ställd 
eller oskarp så böjer sig gräset bara undan för lien och 
man kanske bara får av lite gräs. En som kan slå med lie 
skär av gräset ungefär en centimeter över marken.

Ovan: Skördefolket på väg till ängen.
Nedan (t.v.): Lieslipning. (t.h.): Jan Karlsson vispar lien och sonen Isak tittar på. Bertil Karlsson, kunskapsbärare, på väg till ett 
nytt område att slå.

Slåttergubbe.
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Att vispa lien innebär att man med en trästicka eller 
ett bryne rätar upp eggen på lien. Detta görs dels direkt 
efter slipning och efterhand under slåttern för att hålla 
lien skarp. Diskussionerna kan bli hårda huruvida trä-
sticka eller bryne skall användas. I Krokshult har man 
alltid använt bryne medan man på andra platser endast 
använder trästicka.

Att bryna lien innebär att man med en brynsten och 
vatten slipar upp eggen. Ligger ängen långt hemifrån 
kommer man ju inte åt sin slipsten och då kan det vara 
nödvändigt att bryna upp lien ordentligt någon gång 
under dagen.

Ovan: Stilar är många, men syftet är ett och samma.

”Di gamle” cyklar alltid. Kanske något att ta efter! Åldermannen och hedersmedlemmen i Ängskommittén, 
Sture, övervakar etablissemanget.
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Att brässla eller brässle, som de säger i Krokshult, 
innebär att man sprider ut gräset efter lien. När lien 
skär av gräset lägger sig gräset i rader, detta måste bräss-
las ut så att det torkar snabbt i solen. Vid optimalt väder 
kan gräset torka på ett par tre dagar om det brässlas och 
vänds ordentligt. Att ha duktiga räfseskor eller brässles-
kor var lika viktigt som att ha duktiga liemän. 

Brässlerskan och kunskapsbäraren, Inez.

Nya generationer lär sig brässla.

Vilken folkfest! Ostkaka är så gott!
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Sture Caremalm, kunskapens källa. Ett mycket viktigt inslag på ängens dag är spelemännen. De 
spelar folkmusik på dragspel, fiol och nyckelharpa.

Glada barn! Det som man tycker är roligt som barn vill man 
själv ge sina barn när man blir vuxen.

En glad speleman! Traditionsbärare och nyckelharpsbyggare 
och mycket mer.

Där ängen är slät och stenfri är det tillåtet att 
använda slåttermaskinen. Den klipper av gräs och 
örter och skadar inte floran. Så gjorde Sture och så 
gör jag. Annars användes slåttermaskinen till största 
delen på åkern eftersom den var slät och stenfri.
Vid detta tillfälle är Loka och jag mest med som 
förevisare av hur slåtter med häst och slåttermaskin 
gick till.
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Här kommer Loka och jag med en 
”Örfilahäck” för att hämta redan slaget 
hö på ängen. Namnet ”Örfilahäck” har 
vagnen fått av att det är väldigt lätt att 
få sig en örfil av den när man går på 
en guppig väg, vilket de flesta var förr, 
och vagnen kränger till. Det syns näs-
tan på bilden att hörnet på höhäcken 
är precis i öronhöjd.

En fantastisk miljö i byn 
Träthult, en del av Krok-
shultsbygden. Miljön är 
återskapad av markägare 
Stig Karlsson som syns på 
bilderna nedan. Han har 
bland annat byggt nya 
trägärdesgårdar, restau-
rerat äng och återskapat 
hamlingsmiljön. På 
bilden ovan syns Bertil 
räfsa ihop hö. Bertil har 
gjort ett lika enastående 
arbete hemma på sin gård 
i Krösås som också ligger i 
Krokshultsbygden.
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Så är det dags att köra hem ungar och hö. Spänningen för höskörden släpper när man får köra in torrt hö en solig sommardag.

Dessutom är det roligt att åka hölass.
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Hamling, Lövtäkt
Att bryta löv till vinterfoder är en urgammal tradition. 
Det började människan med redan på bondestenåldern 
då vintrarna började bli kallare och det blev svårare för 
deras boskap att hitta mat om vintern. Man bröt då löv 
på sommaren och torkade det i solen och förvarade det 
torrt tills det blev nödvändigt att ta fram under de kar-
gaste månaderna. Denna viktiga vinterföda har hängt 
med sedan dess men minskade betydligt när man bör-

Hamling är en urgammal tradition. De hamlade träden får fantasieggande former. Foto: Mårten Aronsson

jade odla vall på åkermark och dikade mossjordar. Det 
har dock fungerat som foder under dåliga höår långt 
in på 1900-talet. Lövfodret har genom århundradena 
också fungerat som mineraltillskott för djuren. Här 
berättar de gamla att asplöv var särskilt bra för djuren 
om de var lite krassliga. Hästarna fick ofta asplöv för 
att deras tänder skulle hålla bättre. Ivar Anderssons far 
Fabian sa: ”Si äspelöv de ä medecinen dä!” I Bråbygden 

Urgammal hamlad lind som måste hamlas varje år för att 
inte kronan ska bli för tung.

Lövtäktsträden fick stå vid odlingsrösen och berghällar.
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och Krokshultsbygden hamlade man mest ask och lind 
eftersom de hade störst näringsinnehåll och var smak-
ligast för djuren. I denna bygd är det också rikligt med 
dessa trädslag på grund av den rika jordart som finns 
här. I bygden finns även spår av hamlade björkar men 
troligtvis användes dessa mest till kvastar och vispar.

Man använde också björkris att binda kärvarna med 
eftersom ask- och lindgrenar går av när man böjer dem 
vilket alltså inte färska björkgrenar gör. Antalet lövkär-
var man bröt löv till varierade starkt från år till år. Var 
det ett dåligt år för hö blev det desto fler kärvar. Var det 
ett bra år för hö tog man löv endast till fåren, förutom 
asplöv då som bröts som medicin. En riktigt torr som-
mar då betet tog slut för tidigt kunde man hamla träd 
i hagarna för att djuren skulle komma åt lövet redan 
då. I denna bygd fanns det så mycket hamlingsträd att 
man nog i de flesta fall inte behövde snåla med lövet. 
I dag när man försöker återskapa hamlingsmiljöerna 
går diskussionerna heta om hur ofta man kan hamla 
ett träd. Normen har väl blivit att det ska vara ett inter-
vall på fem till sju år mellan hamlingstillfällena. Pratar 
man med lantbrukarna i denna bygd så finns det nog 
knappast två bönder som säger likadant. Man kan dock 
förstå att lövtäkten skedde helt och hållet efter behov 
och att träden klarade detta ganska bra. Ask och lind är 

En vacker lind. Den står på toppen av sin skönhet för denna 
gång, nu är det dags att hamla den för att den inte ska bli för 
grov.

ju riktigt sega överlevare. Rotsystemet på lind kan vara 
tusen år och fortsätta att skjuta nya skott även om en 
stor stam skulle falla. Ask känner de flesta markägare som 
en odödlig varelse, sågar du ner en stam på tio centime-
ter i diameter så står där åtta nya skott på den stubben 
nästa år. 

... Så har det varit i alla tider ända tills någon tog 
in en släkting till asken med en sjukdom på (svamp) 
vilket våra askar inte hade utvecklat något försvar för. 
Därför plågas nu landets askar av askskotts sjukan. Då 
kan hamling bli ett problem för asken och vi får nu vara 
restriktiva med att hamla ask.

De lantbrukare som har tagit över fädernegården i 
denna bygd har lärt sig hamlingens konst från sina fä-
der och den kunskapen går många hundra år tillbaka 
i tiden eftersom många bönder här i trakten har långa 
släktled. Bonden är ju ute i sina marker varje dag och 
ser då och då ut vilka träd som kan vara lämpliga för 
hamling just detta år. Träd som står nära gården hamlas 
oftare än träd som står längre bort. En del träd hamlas 
varje år och kan ändå överleva. De blir dock aldrig gro-
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va utan en liten tunn stam kan vara fyrahundra år gam-
mal. Ivar Andersson i Krokshult är en sån man som föl-
jer sin fars fotspår och varje år går ut och ser över vilka 

träd som är lämpliga för lövtäkt. Vi har haft förmånen 
att få ha våra naturskoleelever där på hamlingsdagar vid 
ett par tillfällen genom åren.

Hamlingsmiljöer och enfaldig tradition 
som givit bevarad mångfald
En fantastisk hamlingsmiljö skildras på bilden ovan. 
”Thures äng” eller ”Åsahölet”, som det kallas. Det är 
en äng som är skött av generationer, nu har sonen tagit 
över skötseln av denna rika miljö. Här finns 97 hamlade 
träd på en yta av 0,7 hektar! Nu hoppar trädräknarna 
högt – detta platsar inte i gårdsstödet inom EU utan går 
under en särskild kategori av ”Särskilt bevarandevärd 
miljö inom odlingslandskapet”. Här växer mest lind 
och ask men också någon oxel.

Man ser här hur man varit noga med att spara dra-
gare på de hamlade träden. Dragare kallas de fåtal tun-
na grena som lämnas kvar på trädet efter hamling. De 
ska hjälpa trädet att vilja dra upp sav till nya skott när 
våren kommer.
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Det är viktigt att man inte skadar grenkragen när man sågar av grenarna. Grenkragen vallar över den skedda skadan som sker 
vid avsågningen. Däremot ska man inte såga för högt över kragen heller, cirka 2 cm över är lagom. På bilden till vänster syns 
”dragarna”, dvs. de tunna kvarlämnade grenar som ska hjälpa trädet att dra sav på våren.

Gamla hamlade träd är livsmiljö för många olika arter.
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Ett plantage av hamlingsträd, lind och ask. Detta var en bit 
obrukbar mark mellan en åker till höger och en ägogräns 
tillvänster. Stenigt och oländigt som det var passade det 
bara till att odla lövtäktsträd på. Nu är det en rik sagomiljö 
som för den moderna människans tankar till Harry Potter 
filmerna… Här finns också gott om plats för insekter, ugglor, 
fladdermöss troll och vättar…
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Fantasieggande miljöer. Barn i de yngre åldrarna har alltid fascinerats av denna miljö. Ser ni trollet bakom björkstammen eller 
den begravda dinosaurien där endast foten sticker upp till höger. Det gjorde inte jag heller förrän vi var ute med en natursko-
leklass för några år sen. Förutom fantasi finns här hur mycket som helst att diskutera kring vad gäller natur, kultur, geologi, 
matematik, språk med mera. Detta är rekreation på hög nivå för alla åldrar. Det har en biologisk mångfald som slår det mesta 
med alla arter som är knutna till dessa gamla träd och till ängsfloran inunder dem.
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Hamlingsdag med natur- och 
kulturskolan hos Ivar i Krokshult
En dag i slutet på augusti fick en klass komma ut 
till Krokshult för att lära sig lite grann om hamling. 
Framförallt fick de prova på att samla löv och binda 
lövkärvar. Ivar började med att berätta om varför man 
tar löv till djuren och hur man gör. Sedan fick eleverna 

en åktur på traktor kärran för att hämta björkris från 
en björk som Ivar fält dagen före. Björken låg borta i 
utmarken så det var ett stycke att frakta riset och det 
går åt en hel del när man ska binda kärvar. Trädet som 
skulle hamlas låg hemma vid gården så där skulle resten 
av dagen tillbringas.

Här har vi hämtat mycket björkris och eleverna blockar ut några lagom långa grenar att binda med. De passar också på att sam-
la löv från årsskott som växer på marken medan Daniel och Ivar sågar ner stora genar från asken som är dagens lövtäktsträd.
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Ivar har nu visat hur man använde 
lövkniv. Barnen fick bryta löv 
med händerna vilket går ganska 
lätt på ask. Man sa också förr att 
man bröt löv till djuren så kniven 
användes nog mest av far i huset.

Han visar också hur de ska binda 
om med sin björkgren så det blir 
stadiga lagom stora kärvar. De får 
inte vara för tjocka då torkar de 
inte. Vid fint väder fick kärvarna 
hänga ute i solen för att torka, 
vid regn fick de hänga under tak 
på långsidan av något uthus. Ivar 
värdesatte hjälpen han fick med 
att binda kärvarna så det blev en 
dag förenad av nytta och nöje.
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Hamling hos Bertil i Krösås
Bertil Karlsson i Krösås vårdar sin hustrus gård på ett 
fantastiskt sätt. Han har hägnat mycket gärdesgård, 
ser till att där finns betesdjur samt hamlar gårdens löv-
täktsträd. Han har ett särskilt öga för naturen och dess 
skiftningar och lär av hur den reagerar på olika sätt att 
bruka den.

På bilden har vi just hamlat några gamla askar och 
ställer kärvarna på tork mot gärdesgården. Lövet ska bli 
vinterfoder åt våra får hemma på Smisserum eftersom 
Bertil inte har några egna djur längre.

Hamlade björkar längs hagen vid Krosjön i Krösås. Man kanske inte tror att det hamlades björk i dessa trakter eftersom här 
fanns så mycket ask och lind. Här finns dock flera bevis på det i bygden. Troligen hamlades de mest för att kunna ta ris till vispar 
och kvastar.
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Vi fortsätter traditionen
Daniel och jag håller liv i traditionen att bryta löv. Vi har får som gärna äter lövfoder som tillskott på vintern.
Här hamlar Daniel en alm som var vårt gårdsträd på Knipkullen där vi bodde tidigare.

På nya stället fanns inte mycket ask och lind så vi provade på björk. Bilden till nedan vänster är tagen våren 2008 
och bilden till höger är samma björk sommaren 2010.
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Restaureringshamling
När hamlingsmiljöer inte är kontinuerligt skötta kan det ibland gå att restaureringshamla träd. Detta gör man när 
man vill återskapa en miljö till hur det såg ut i början av 1900-talet. Det är inte alltid lämpligt att restaureringshamla, 
är grenarna för grova kan trädet dö av ingreppet. Det är dock ganska troligt att grenarna går av under snötyngd och 
stormar så chansen kan vara 50/50 att det klarar sig på grund av hamling eller dör på grund av storm. En skicklig 
arborist krävs vid restaurering av gamla hamlade träd. Det var ett vågspel att restaureringshamla denna alm men jag 
kan berätta att den överlevde och riskerar idag inte att brytas sönder av snö och blåst.

Nedan: Hamlad lind.
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”Skörda, skörda havre, vem ska havren binda”

Text: Anne Harrysson, Foto: Daniel Harrysson
MedverkAnde under dAgen: IvAr Andersson, gun-MArIe ocH IngeMAr Pettersson, Per-erIc ocH kAjsA kennestIg, Inge ocH 
MAj-BrItt nordén, MArIAnne I stIgHult, IngMAr nIlsson, olof lövgren.

Efter att under vinterkvällarna suttit i grupper och 
diskuterat olika traditionella göromål gick vi un-

der sommarhalvåret ut för att praktisera dem. Man kan 
märka att många minnen kommer i dagen när man sit-
ter några stycken och pratar. Det är också lättare och 
roligare att arrangera aktivitetsdagar när vi är ett gäng 
som hjälps åt. Det är viktigt att se helheten i det arbete 
som utfördes i en by. När det gällde skördearbetet job-
bade man i regel var och en på sin gård med de som 
fanns att tillgå. Ofta fick man hjälp av någon eller några 
extra drängar just när tiden var som brådast. 

Att binne neker och sätte röker
Sture Caremalm berättar om sina minnen kring skör-
dearbetet. 
Att slå råg var inget som vem som helst fick göra, det 
skulle bli ordentligt gjort och säden skulle lägga sig på 
den oslagna säden utan att falla hur som helst. Att slå 
på detta vis kallades att slå te-skor, te-skar. Slog man åt 
andra hållet, vilket man alltid gjorde vid höskörd kallades 

det frå-skor eller frå-skar. Flera man (även kvinnor) gick 
åt till detta arbete: Först en erfaren man som slog säden 
sedan en som gick efter och tog upp neker med ett 
särskilt verktyg för detta. Den skulle även lägga några 
strån till ett band för att kvinnan som kom efter lätt och 
snabbt skulle kunne binne band runt neken. 

Tre personer gick det alltså åt, minst, fast ofta var man 
fler som slog, samlade och band. Innan arbetet var slut 
för dagen (även om all säd naturligtvis inte var slagen) 
skulle nekerna ställas i röker: När det gällde råg som 
mognar tidigare på säsongen, kunde man sätta 16 

	  

Skiss över en röke med 16 
neker, 12 runt kraken och 4 
hatt-neker

Skördefolket framför vagnen med neker! Från vänster: Maj-Britt, Inge, Per-Eric, Kajsa, Olof, Ingmar, och Ivar. Sittande: Marianne 
och Linnéa.
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neker i en röke och när det gällde havre som mognade 
senare, var det 14 neker som kunde få plats i en röke. 
Detta för att rågen torkade under en varmare period 
och havren under en fuktigare period – då behövdes 
mer lufttillströmning till ”röken”. När man satte nekerna 
i röken hade man en krake (en trästör) i mitten och 
lutade först fyra mot den sen fyra till och sen ytterli-
gare fyra utanpå, överst på röken träddes fyra stycken 
hattneker i kors på kraken, dessa skulle böjas (knäckas) 
lite för att skydda säden under mot regn, den översta 
hattnekern kallades ofta för böjstrunten det var taget 
från det sista hoprafset av säden.

Vår egen skördedag 
– en varm dag i augusti 2010 och 
havren ska skördas i Krokshult
Skördefolket samlades klockan elva med lie, skära och 
kaffekorg. Männen slog av säden och kvinnorna gick 
efter och samlade neker och band dem med band av 
sädesstrån.

Till höger, ovan: Inge slår säd med lie och hans fru Maj-Britt 
går efter och binder. Precis som i sången ”Skära, skära havre, 
vem ska havren binda – jo, det skall allra käraste…”

Til höger: Maj-Britt plockar ihop ett band, lagom många 
jämnlånga strån, att binda om nekern med.

Nedan: Vår skördedag blir professionellt dokumenterad av 
Peter Gerdehag. Här intervjuar han Gun-Mari, initiativtaga-
ren till denna grupp som från början var en dialektkurs och 
senare, på grund av mig, utvecklades till vad det är idag, 
eftersom jag ville veta vad de pratade om och hur allting 
hänger ihop.
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Skördefolket på väg till åkern där vi ska sätta upp rökarna. 
Vanligen satte man upp rökarna på den åkern där man 
skördade säden. I detta fall var det så att vildsvinen hade 
varit på besök i sä’åker’n och vi ville inte att de skulle göra 
om samma procedur med våra fina neker. Således gick vi 
till grannåker’n som var bättre omgärdad och hoppades att 
rökarna skulle få vara i fred där.

Per-Erik och Inge sätter hattneker på röken. De ska ”knäckas” 
lite på mitten så att de blir något böjda för att regnvat-
ten ska rinna av. Hattnekerna ska sättas så att de stående 
nekerna skyddas från regn.

Jag övar på att sätta en röke. Det är ju inte alldeles enkelt. 
Nekerna ska ju stå kvar kring kraken och inte falla omkull åt 
ena eller andra hållet.

Barnen är med och leker bland nekerna.

Efter att skörden är slagen är det skönt att ta sig tid att snacka lite eller kanske bara betrakta ett gott arbete.
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Ingemar hämtar flera krakar till nya röker. Kajsa sätter neker på röken och Ingmar gör nya hål med ett 
spett för fler röker.

Alla berättar kring sina minnen hur de var med och hjälpte till som barn och ungdomar. De minns arbetet som en trevlig ge-
menskap runt något som skulle göras. Ingen ifrågasatte att det var jobbigt, alla visste att det krävdes för att få mat på bordet.
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Arbetsdagen är slut. Dags att åka hem!

Här står rökarna i all sin prakt och skördefolket packar ihop sig efter denna dag.
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Tröskning i Krokshult och Bråbygden, 
nord-östra Småland
Text: Anne Harrysson, Foto: Daniel Harrysson
MedverkAnde under dAgen: Inge ocH MAj-BrItt nordén, IvAr Andersson, gun-MArIe ocH IngeMAr Pettersson, göstA 
Pettersson tHAge Pettersson, Per-erIc Pettersson, AllAn erIksson, olof lövgren, görAn nIlsson, Per-erIc kennestIg.

Tröskning från 1920-talet och framåt. När det var 
dags för tröskning så gick bönder från olika går-

dar ihop och hjälptes åt att tröska i samma tröskverk. 
Att tröska för hand med slaga är för uråldrigt för att 
traktens bönder ska minnas, tröskverken kom ju på 
1920-talet och innan det var det körvandring med oxe 
och eller häst som fick traska runt runt hela dagen.

Det gick åt många man vid tröskningen – ungefär 
elva stycken. Dessa skulle också utfodras, därför gick 
det åt ytterligare ett par – kvinnor som hade fullt upp 
dagarna före och under tröskningen.

Strax innan tröskningen slaktade man ett lamm 
som skulle ätas på tröskedagen. Dagen före bakade 
kvinnorna och förberedde tröskematen som kunde be-
stå av spickesill och stuvade ärter och lammstek mm. 
Karlarna på gården var fullt upptagna med att förbe-
reda dagen, de skulle hämta ”lösbröten” Alla delar 

som hörde till tröskverket, remmar, motor, vattensån 
(kylde tröskverket), fläkt, säckar mm. Allt skulle riggas 
och vara klart på tröskedagen – ofta provade man att 
köra igång tröskverket dagen före för att vara säker på 
att allt skulle fungera när man dragit dit tröskefolket. 
Vid tröskningen gick man ihop från flera gårdar och 
hjälptes åt att tröska, alla hade inte eget tröskverk utan 
det fick lånas. Exempel på trösklag var; byarna Krösås, 
Höckhult och Träthult. I denna trakt tröskades det 
länge med tröskverk – inte förrän på 1970-talet kom 
skördetröskan. Tändkulemotor eller traktor fick agera 
motor åt tröskverket. Att tröska var ett väldigt dammigt 
jobb minns alla.
Här följer arbetsfördelningen under tröskedagen; 
•	 1 maskinist, som skötte tröskverket
•	 2 man bar fram sädesnekerna från la’t (sädesladan 

eller logen)
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•	 1 man skar upp nekerna
•	 1 man matade tröskverket (axen matades in först 

och halmen sist)
•	 1 man bar upp säckarna med säd på sädesmagasinets 

loft (säden kom i tre fack i tröskverket en vippfläkt 
blåste undan vippera)

•	 1 man tog hand om och bar undan korgar med vipper
•	 2 man bar undan halmen
•	 2 man stod i halmstacken och bar upp halmen i den
När jag nu har skrivit ”man”, menas inte alltid att det var 
män som gjorde hela arbetet – barnen hade som vanligt 
sin viktiga roll, de kunde göra sånt som, bära fram neker, 
skära upp nekera, bära bort halm och vipper. Vid maski-
nen stod dock alltid en man och det var alltid en stark 
karl som bar upp de tunga sädessäckarna och tömde i 
dem uppe i sä’lat. Säden kom ut ur tre fack från tröskver-
ket. Ur det första facket var säden av sämre kvalité, mer 
av agnarna var med där, ur det andra facket kom bättre 
säd och ur det sista facket kom den renaste säden.

Man tröskade alltid brödsäden först för att inte få 
t.ex, havrekorn i. Vippera användes till foder när det 
kom från havre och vete och till strö när de kom från 
råg och korn.

Innan man tröskade råg, dundrade man de mot en 
tät vägg för att slå bort de största rågkornen till utsäde.
Och så var det då alla matpauser. Här angivna i unge-
färliga tider:
•	 06.30 kom allt tröskefolk, då serverades kaffe med 

stora tröskebullar 
•	 07.00 Tröskning
•	 09.00 Frukost; Gröna stuvade ärtor med spickesill 

(hel inlagd sill) och husmans knäckebröd, manna-
grynspudding eller falukorv och stuvade makaroner 
(en gammeldags sort som inte finns idag, de var 
långa som spagetti fast ihåliga som makaroner och 
de bröts och kokades längre än dagens makaroner) 
samt en kutting enbärsdricka.

•	 09.30 Tröskning
•	 11.00 Elvakaffe med bullar, sockerkaka och småbröd
•	 11.30 Tröskning
•	 13.00 Middag – Lammstek, potatis och sås och sen 

efterrätt; äppelkaka med vaniljsås eller äppelkräm 
med gräddmjölk

•	 14.00 Tröskning
•	 15.30 Eftermiddagskaffe med bullar och kakor

•	 16.00 tröskning
•	 17.30 Kvällsmat, risgrynsgröt, limpebröd och pålägg 
•	 18.30 Tröskning
•	 20.00 Kvällskaffe med bullar och kakor
Sen var det slut för dagen, på en del håll serverades bränn-
vin i eller till sista kaffet. Många bönder var återhållsamma 
med brännvin och tog endast hem två flaskor om året – en 
till tröskningen och en till griseslakten vid jul.

Man kan ju förstå att det gick åt en del kvinnfolk i 
köket också en sådan här dag med matlagning och disk 
med mera!!!

Vår egen tröskedag
Nåväl i september 2009 beslöt vi att försöka anordna en 
tröskedag. Herrarna i gruppen letade fram ett bra trösk-
verk, en tändkulemotor och all ”lösbråten” som också 
skulle vara med. Vi kvinnor var inte lika duktiga med mat-
lagningen utan var och en fick ta med en egen kaffekorg.

Många intresserade strömmade till, en del bara för 
att få höra det underbara ljudet av en tändkulemotor 
igen, andra för att de tyckte hela processen var spän-
nande. Ljud och dofter väcker många minnen till liv. 
Tändkulemotorn tillhör ju inte den ekologiska lokala 
traditionen, men det var så man gjorde innan traktorn 
kom och man kunde koppla tröskverket till traktormo-
torn som inte heller var särkilt ekologisk, men säd be-
hövde de ju till djuren och sig själva. 

Havren som skulle tröskas hade vi sått för hand och 
med hästsåmaskin på vårbruksdagen hos Ivar i maj. 
Tyvärr hade vildsvinen bökat sönder åkern så att det 
inte gick att skörda. Vi fick skörda havre på en annan 
åker (vilken i och för sig också var drabbad – dock inte 
lika hårt) som Ivar i Krokshult hade sått. Vi skördade 
för hand men det är en annan historia. Hur som helst 
havreneker kördes fram till tröskverket med häst och 
vagn. Det var en strålande dag och solen sken, det var 
härligt att sitta uppe bland nekerna och köra Loka fram 
till tröskverket. Jag undrar varför man slutar med en 
sådan tradition?

Här har jag just kört fram vagnen med hästen Loka och ställt 
henne att vila i skuggan. Per-Erik har klättrat upp på lasset 
och minns tydligt lukten och ljuden från sin barndom. Han 
berättar att han alltid satt däruppe och fikade som liten 
pojk. Han myser och vägrar klättra ner förrän lasset nästan är 
tomt, det är klart att han hjälper till att lasta av nekerna men 
det bästa av allt var att sitta där och dricka sitt kaffe!
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I väntan på att tröskverket ska komma igång tar vi lite fika i den väl ombonade vagnen

Här värms tändkulan upp med svetsgaslåga. Förr användes en blåslampa. Men motorn vill inte starta trots att karlarna tog i av 
alla krafter. Till slut tog de bort remmen till tröskverket – då gick motorn igång. Detta medförde dock problem med att få dit 
remmen i gen, men det gick till slut.

Tändkulemotorn har värmts upp och startat med knall och poff. Lägg märke till kylaren, eller vattensånet som de sa förr, till 
höger om motorn

Kylarvatten måste fyllas på! Ett dammigt jobb var det som sagt
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Dessa puttande klampar matar ut halmen i bakänden på 
tröskverket.

Innan tröskningen hade börjat gick en rem av och vi letade 
runt i byarna efter en ny rem. Det var inte svårt att finna så 
efter någon halv timme var remmen på plats och vi kunde 
börja tröska.

Inget kunde hålla Carl-Uno borta denna dag, när han äntli-
gen, kanske för sista gången skulle få se och höra tröskver-
ket igång igen.

Per-Eric lastar av nekerna till Inge som skär upp bandet av halm som nekern är bunden med. Inge skickar sedan den iordning-
gjorda nekern till Olof som matar in i tröskverket med axen först och halmen sist. Allt sker i lugn metodisk takt som stämmer 
med tröskverkets kapacitet att ta emot säden.
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Det är viktigt att ha koll på nekern så man lämnar den åt rätt håll till den som ska skära upp den. Det är visserligen lugnt tempo 
men det måste ändå matas på hela tiden om allt ska hinna tröska allt under en dag. Axen ska riktas mot skördetröskan.

Nekbandet skärs upp. Nekern rättas till innan den överlämnas till mataren.

Lasta skära mata, lasta, skära mata, lasta skära mata…. Timme ut och timme in. Fast – det var ju fika varannan timme – vilken 
tur! Eller var det – lasta skära prata…? Väldigt trevligt hade vi i alla fall!
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Inge hjälper Maj-Britt att fästa en specialkniv runt handleden. Kniven sitter fast på en rem som fästs runt handleden. På detta 
sätt sparas handen och man eliminerar risken att tappa bort kniven i halmen och risken att den hamnar i skördetröskan och 
skadar den.

Och ut kommer halmen för sig och sädeskornen för sig. Det är meningen att ”böset”, agnarna, eller vippera, ska 
komma ut genom röret på bilden, men det ville inte fungera 
riktigt. Därför får Ingmar sitta och gräva ut det vid sidan av 
tröskverket.
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Säden kommer ut genom tre fack. Vid varje fack hänger 
en säck som samlar upp sädeskornen. Säcken (närmast på 
bilden) innehåller alltså den renaste säden.

Flera säckar vältröskad havre blev skörden.

Minst två man gick det åt för att flytta undan halmen.

Vanligtvis var man hemma och tröskade och då bar man in halmen om man hade plats i någon lada annars byggde man upp 
en rejäl halmstack som kunde nå lika högt som ladugårdstaket. Här fraktas dock halmen bort med vagn.
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Att hägna trägärdesgård i Bråbygden, 
nord-östra Småland
Text: Anne Harrysson, Foto: Anne & Daniel Harrysson samt vissa av Jinger Bremberg
MedverkAnde: BertIl kArlsson, stefAn ocH gun sjögren sAMt nAturskoleelever.

Gärdesgårdshägning – Ett jobb för männen, men 
om det var ont om män och gott om kvinnfolk 

kunde även de få ”hjälpa till”, särskilt halvvuxna och 
unga kvinnor.

Gärdesgårdshägning var ett viktigt och ständigt på-
gående arbete under tidig vår och sen höst när andra 
sysslor var färdiga. På våren behövde man alltid gå över 
hägnaderna och laga eventuella skador efter vinterns 
framfart. I jordbrukshistoriens början hägnade man in 
sina grödor och ut sina djur. Vartefter Laga Skifte vann 
kraft blev reglerna sådana att varje djurägare var skyldig 
att hägna in sina djur så att de ej skulle göra skada i an-
nans inäga. Därför byggdes i dessa trakter gärdesgårdar 

i alla rågångar. Höckhults by där vi befinner oss skifta-
des 1875 och man kan än idag se rester efter gärdesgår-
darna i dessa skiftesgränser.

Hägnadstekniken varierar stort i olika regioner och 
faktiskt en hel del från by till by och även från gård till 
gård, inom regionerna. I Norrland ser man att det är 
långa störar av gran som står upp i gärdesgården medan 
de i södra Sverige är de betydligt kortare och mest av 
en. I Kronobergs län är lutningen på träslanorna i gär-
desgården mycket större än i norra Kalmar län. Orden 
på alla detaljer i en gärdesgård skiljer sig också från plats 
till plats. Jag kommer att använda mig av de ord som 
används i Kristdalabygden.

Plana gärdesgårdar i nordöstra Småland. Denna är hägnad i Smisserum, Krokshultsbygden.



50

Jag har intervjuat ett flertal personer och gått bred-
vid ett par personer dessutom har vi hägnat 1100 meter 
gärdesgård själva dock med flitig ”konsultation” med 
kunskapsbärare. Jag har även studerat andra hägnade 
gärdesgårdar, både gamla och nya och efterhand förstått 
mer och mer av själva konstruktionen. Att hägna gär-
desgård är ytterligare ett exempel på något som måste 
läras ”ur hand i hand”. Det går inte att lära sig genom 
att läsa sig till det. Det måste tränas in och diskuteras 
med någon som kan, under processen.

Material
Staver
Staver kallas de störar som sätts ner i marken eller sten-
gärdesgården som träslanorna sedan ska ligga i. I vår 
trakt är de oftast av en men de kan också vara av klu-
ven senvuxen tall eller ek. Man använde helt enkelt vad 
som fanns tillhands och man räknade med skulle vara 
hållbart. På en del gårdar behandlade man stavern ge-
nom att bränna den del som skulle stå i marken, för att 
den skulle stå bättre emot röta. Man spetsar också den 
änden med en yxa. Detta bör göras när enen är färsk 
annars är det för hårt och stumt att vässa när veden 
torkat. Staverparen ska igenomsnitt stå ca 120 cm ifrån 
varandra, ett sådant avstånd mellan två staverpar kallas 
”ett hot”. Det kunde också variera beroende på mark-
struktur och variationer i markhöjd. En brant stigning 
kräver fler hot per meter än ett rakt fint stycke där det 
kanske till och med kan vara 150 cm mellan staverparen.

Ovan. Plan gärdesgård, hägnad i Östantorp, Bråbygden.

Kronobergs läns mera sluttande gärdesgårdar. Denna vackra 
gärdesgård med vidjor är bygd av Mikael Mikaelsson, på 
Linnés Råshult.
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Trinn
Trinn/ trind/trinder/trinner kallas de långa granslanor 
som läggs i hoten på gärdesgården. Dessa ska vara av 
senvuxen gran för att gärdesgården ska vara hållbar. 
Med senvuxen gran menas gran som vuxit i ett un-
dertryckt läge, t ex under en stor gran, så att den fått 
dåligt med solljus och näring och därför vuxit mycket 
långsamt. Det är årsringarnas täthet som avgör kvalliten 
och hållbarheten. I en del fall används även andra träd-
slag som till exempel senvuxen tall eller asp och ibland 
till och med ”brädytor” som blivit över när man sågat 
bräder till exempelvis husbygge. Även här gäller ” man 
tager vad man haver”. En gärdesgård av material i bra 
kvalité kan stå i 40 år medan de med sämre kvalité kan-
ske bara håller 10–15 år.

Stödstaver
Stödstaver kallas de enestaver som ställs och fästs mot 
gärdesgården som stöd för den. Som rekommendation 
ställs en stödstaver på vartannat hotpar från båda håll. 
Det vill säga en stödstaver på högra sidan i hotpar ett, 
ingen stödstaver i hotpar två en stödstaver på vänster 
sida i hotpar tre, ingen stödstaver i hotpar fyra och så 
vidare.

Stödstaverna ställs på vart annat hotpar från båda håll.

Vidjor
Norrut i landet används ofta en teknik med bland 
annat delade smågranar till vidjor vilket vi i Småland 
naturligtvis tycker är helt absurt. Men så har de alltid 
gjort. Här i Småland har man använt sega grangrenar 
som först måste basas (värmas i öppen eld) eller kokas 
för att formas. Anledningen till dessa skilda metoder 
antar jag kan bero på att tillgången på material har skiljt 
sig och att man utvecklat metoder helt skiljt från var-
andra. Det finns ingen skarp geografiskt gräns för var 
man använder den ena eller den andra metoden och i 
gränslandet används båda metoderna. När man värmer 
vidjorna kokar vätskan, ligninet i grenen och den kan 
då böjas utan att brytas av. När man snott vidjan runt 
hotparet i en åtta, samtidigt som man vrider vidjan runt 
sig själv, så svalnar den strax och blir sedan mycket hård 
och hållbar.
 

Strölagda trinn.

Monia med en vidja, hon känner efter om den är tillräckligt 
böjlig än. I bakgrunden syns ett vedeldat kokkärl vari man 
kokar vidjan i vatten. Foto: Jinger Bremberg.
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Hank
Att sätta hank var ett annat sätt att hålla ihop hotparet. 
Hankarna tillverkades av gran eller en grenar eller små 
träd av desamma. Flätningen av hanken var ett jobb 
man gjorde inomhus på vintern. Sedan träddes de fär-
diga hankarna över hotparet när det var dags att hägna. 
Stavparet sattes då med en lätt vinkel utåt som ett v och 
hotet blev stadigt på grund av att enestavarna då pres-
sades ut mot hanken.

Ståltråd
Ståltråden kom på 1800-talet och användes flitigt här 
i trakten. Själv har jag inte (tyvärr) sett någon gammal 
gärdesgård häromkring som inte varit hägnad med stål-
tråd, så den traditionen måste kommit mycket tidigt. 
Däremot har en äldre man berättat att det byggdes gär-
desgård med vidjor när han var ung på 1930–40-talen.

Det mest naturresurshushållande sättet måste dock 
vara att hägna med hank eller vidja. Vi har provat att 
hägna med både vidja och ståltråd.

Redskap
Man behöver naturligtvis också olika redskap och verk-
tyg både för att bygga gärdesgården och för att förbe-
reda materialet. Till förberedelserna behövs, yxa och kil, 
för klyvning av material och för vässning av staver. Ett 
barkjärn eller kvistkniv behövs för att barka trinnen. En 
såg behövs när man behöver justera längden på trinnen, 
framför allt i början och slutet av gärdsgården. Det be-
hövs spett och slägga för att få ned staverna, kombina-
tions- eller hovtång för att fästa ståltråden och slutligen 
spännband som hjälpmedel att hålla ihop staverna med 
när ståltråden ska spännas.

Ståltråd istället för vidja.

Redskap för gärdesgårdsbygget.
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Förberedelser
Det krävs en hel del förarbeten innan man kan sätta 
igång att bygga en gärdesgård. Dels ska det samlas ma-
terial såsom trinn, staver och vidjor/ståltråd. Staver är 
också en stor bristvara idag, de växte förr i de stora ängs- 
och hagmarkerna och bonden var noga med att spara 
och få fram nya ämnen till staver. Man kvistade unga 
enar så de skulle växa sig raka och fina till gärdesgårds-
virke. Idag tänker man inte så på en vanlig jordbruks-
fastighet. Det finns så många regler att rätta sig efter 
att man glömmer bort det gamla viktiga ”resurshushåll-
ningstänket”. Eller man bryr sig inte om det. Dessutom 
talar ju Jordbruksverkets EU-stödsregler emot att man 
ska spara för många enbuskar i betesmarkerna. Man 
har glömt helheten i kulturlandskapet och ”snöat in” 
på floran. Så kom gärdesgårdsstödet och alla enebuskar 
av vettig fason har i stort sett gått åt och inga eller få 
nya står på tillväxt. Det är ett drygt arbete att samla 
staver. Först ska de huggas och kvistas, sedan bäras, eller 
köras ut till väg för att sedan transporteras dit de ska. 
Väl på plats sker kapning och klyvning i lagom längd 
och tjocklek. Sedan vässas stavern för att lättare kunna 
släggas ner i marken. Idag använder man oftast en så 
kallad ”stavervässare” när man vässar staverna men förr 
användes alltid yxan. Man kan få ut en till fem staver på 
en enbuske. Det beror naturligtvis på längd och tjock-
lek på busken. Vanligast är dock att man får en till två 
staver per buske.

Till vänster: Material till staver som väntar på att kapas, klyvas och vässas. Mitten: Vässning av staver. Foto: Jinger Bremberg. Till 
höger: Färdiga staver.

Trinn är idag en bristvara. Skogen brukas på ett helt 
annat sätt idag jämfört med tidigare århundraden. Det 
produceras inga riktiga trinn i det moderna skogsbru-
ket. De trinn man fortfarande kan få tag i finns i gamla, 
ännu ej avverkade skogar och i skogar som fortfarande 
blädas eller plockhugges av privata skogsägare. Även 
här är det huggning och kvistning och utförsel av ma-
terial som gäller. Det går åt cirka tre trinn per meter 
gärdesgård. Beroende på trinnens längd och grovlek. 
Om trinnen är för grova kan man klyva dem. Det är 
dock ett mycket tids- och tålamodskrävande arbete som 
idag oftast sker maskinellt. Många granar har nämligen 
vridit sig under uppväxten och är långt ifrån enkla att 
klyva. Att hägna med runda trinn med enstaka inslag av 
kluvna trinn kan vara fördelaktigare än att hägna med 
enbart runda trinn. Det kommer jag till senare under 
gärdslingsbeskrivningen. Däremot är det inte lätt att 
blanda runda och kluvna trinn om det är ungefär lika 
mycket av varje eller fler kluvna än runda. Det går bra 
att hägna med bara kluvna trinn, det är dock en helt 
annan teknik än att bygga med runda trinn. Snyggast 
tycker jag är att man bygger med runda trinn – men 
”man tager vad man haver” och det är hållbarheten, 
syftet och funktionen som är viktigast. När man väl fått 
hem trinnen måste de barkas och ströläggas, detta för 
att inte trinnen ska ruttna innan de kommer på plats. 
Barkningen sker med barkjärn (uttalas ”balk-ja’n” med 
tungspetsen långt bak i gommen i l-ljudet, som egentli-
gen är ett ”r”) eller kvistkniv. Hela trinnen barkas inte, 
man barkar på tvåsidor om trinnen. Först ser man på 
trinnen hur den är lämplig att lägga i gärdesgården, sen 
barkas sidorna, inte ovanpå eller under. Det beror på att 
om man skulle barka ovansidan och den sedan får en 
spricka så rinner regnvatten ner i sprickan och trinnen 
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ruttnar fortare. Man barkar för att trinnen ska torka 
fortare och därmed inte angripas av röta och svampan-
grepp. Att strölägga innebär att man lägger trinnen öm-
som åt ena hållet och ömsom åt andra hållet vinkelrätt 
i olika lager. (se bilden med strölagda trinn på s. 27).

En annan viktig detalj i förberedandet är att röja undan 
träd och buskar i sträckningen där man ska hägna gär-
desgård. I många fall hägnar man där det en gång stått 
en gammal gärdesgård som det nu finns en del kvar av, 
det måste också tas bort. 

Till vänster: Olof och Bibbi barkar trinn med barkjärn. Mitten: Jonne barkar trinn med kvistkniv. Foton: Jinger Bremberg. Till 
höger: Daniel klyver trinn med yxa, kilar och slägga.

Att dra ris ingår när man röjer fram sträckningen där 
gärdesgården ska gå.

Till höger: Sträcka färdig att ”hota”, sätta staver på.
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Hur man börjar
Man börjar med att hota, det vill sätta upp staverparen. 
Man lägger då en lång rak trinn på marken där gär-
desgården ska stå sen sätter man en enestav på var sida 
trinnen med ca 1, 20 m mellan varje sådant staverpar. 
Hålet i marken där stavarna ska stå gör man med ett 
spett. Det bör om möjligt vara trettio till fyrtio cen-
timeter djupt. Stavern slås sen ned med slägga. Sätter 
man gärdesgården i en halvmur måste man plocka upp 
sten så att ett lagom stort och djupt hål bildas där man 
kan sätta staverparet. Sen fäster man med stenar runt 
om och emellan staverna så de står stadigt. Ibland kom-
mer man inte så djupt men man får sätta så stadigt som 
möjligt och stödja med större och tyngre stenar. 

I Småland väjer man inte för berg i dagen eller höj-
der utan följer naturens form. Viktigast är att hägna in 
så mycket brukbar jord som möjligt. Det är helt förkast-
ligt för en fattig smålandsbonde att sätta gärdesgården 
i finaste matjorden – nej upp på bergsknaggarna bara. 
Då finns många sätt att lösa hotningen. En del använ-
der ekbitar som de borrar lagom stora hål till stavparen 
i. Andra lägger en liten stensträng på berget och en del 
sätter rena ”löshot” – då måste man dock ha byggt upp 
med ett par trinn och fästa med ståltråd både över och 
under trinnerna. När man satt några hot flyttar man ef-
ter hand trinnen i längdriktningen och fortsätter hota.

Ovan: Frasse ”hotar”. Foto: Jinger Bremberg.
Nedan: Denna sträckning består av två fasta hot och resten 
löshot. Den är ändå väldigt stabil, tack vare några rejäla 
stödstaver.
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Till vänster: Trinnen i gärdesgården har en svag lutning och läggs ömsom åt ena hållet med tjockänden, nacken uppåt. Till 
höger: Trinn läggs i. Foto: Jinger Bremberg.

Är man två som bygger gärdesgård kan den andre börja 
bygga med trinn. I denna bygd bygger man med en 
svag lutning. Man lägger tjockänden på en sten där 
man startar (Om marken har en naturlig lutning kan-
ske en sten inte behövs.) Man börjar med en kortare 
trinn, sen en något längre, sen lägger man nästa trinn 
bak och fram så att den smala änden kommer en bit 
upp på trinnen under. Det gäller att försöka hålla sam-
ma lutning hela tiden. Sedan läggs trinnen på vartannat 
håll. Ibland måste man justera genom att lägga en trinn 
rätt vänd fast längre fram för att behålla lutningen. I en 
höjd av två trinn fäster man ståltråden runt staverparen. 
I denna bygd användes två metoder att binda ståltråd. 
I Bråbygden gör man en åtta av tråden mellan staverna 
medan man i Krokshult bara sätter tråden runt staver-
paret. Ett bra hjälpmedel att hålla ihop staverparet så 
att ståltråden kan fästas ordentligt är spännbandet. Det 
användes inte förr och inte av de äldre, men då var de 
oftast två som kunde hjälpas åt att hålla ihop staverpa-
ret när man skulle binda tråd. Tråden snurras runt med 
hjälp av en tång. Det är viktigt att båda trådändarna 
snurrar med. Om det bara är den ena trådänden som 
snurrar runt den andre går tråden strax av och man 
får börja om. Detta moment måste övas in och det går 
några trådbitar innan man fått in tekniken.

Stödstavern sätts när man har nått en höjd som är en 
eller två trinn ifrån den höjd man tänkt sig. I snitt ska 
gärdesgården vara 1.20 m hög (lika hög som det är brett 
i hoten), men det beror på vilket djurslag man tänkt 
hägna in. Stödstavern ska vara en rak stadig staver, den 
ska ju stötta gärdesgården om ett djur trycker sig emot 
den. Den ska också tåla tyngden av snön under vintern. 
Stödstavern ska således ner lika djupt som de andra sta-
verna. Stavern ska sättas något rakare än att den lutar 
rakt mot gärdesgården. Man ska nämligen med all kraft 
häva sig mot stödstavern när man ska binda fast den 
med ståltråd i gärdesgården. I det momentet är det bra 
att vara två. Är man ensam måste man vara stark och 
envis och ha hjälp av ett spännband att hålla staverna 
på plats när man ska binda ståltråden. Stödstavern fästs 
först med en enkel tråd runt den närmsta stavern och 
sedan med dubbeltråd i åtta eller runt båda. Man måste 
vara noga att den dubbla tråden är jämnlång så att det 
verkligen är en kraft av två trådar.
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Till vänster: Gun gör ett hål för stödstavern med ett järnspett. Till höger: Stefan kör ner stödstavern ordentligt i marken.

I följande bildserie visar Bertil Karlsson 
hur man fäster en stödstaver som stö-
der åt båda håll. I och med att stavern 
böjs mot gärdesgården har den en vilja 
att dra gärdesgården till sig (stavern vill 
naturligt räta upp sig) samtidigt som 
den stöttar inåt om något skulle trycka 
mot den utifrån. När man fäst stödsta-
vern ordentligt med dubbelståltråd 
läggs också en rejäl nackatrinn på för 
att ytterligare stärka stödet. Bilden nere 
till höger visar detta.
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När man satt stödstavern är det dags att lägga på nacken 
eller nackarna. Nacke kallas det trinn som ligger överst i 
gärdesgården. En del vill ha två nackar över stödstavern, 
andra vill ha en nacke över. Anledningen att man bara 
ska ha en nacke över är den att man vill stötta gärdes-
gården så högt upp som möjligt för att ge bästa stöd. 
Varför en del har två nackar över har jag inte fått något 
svar på annat än att man ”gör så” i dessa byar. Många, 
de flesta lägger de tyngsta trinnen nederst i gärdesgår-
den och fortsätter med lättare trinn uppåt. Den man 
som lärt mig att bara ha en nacke över stödstavern har 
en rejäl nacke där, för att pressa ner stödstavern ordent-
ligt. Nacken bidrar mycket till att stödet blir riktigt 
stadigt. Det känner man när man själv bygger. Innan 
nacken är på plats så är gärdesgården inte helt stadig 
men när den är ordentligt på plats går det inte att rubba 
gärdesgården om man gjort det bra.

Man kan ha en, två, tre eller kanske till och med 
fyra nackar över stödstavern det beror på hur det ser ut 
i naturen. Då man ska klättra uppför en backe, kan det 
bli fler nackar över stödstavern för att nå en bra höjd. 
Ibland måste man också sätta fler stödstaver för att få 
gärdesgården ordentligt stadig. Det finns alltså inte en 
given mall för hur en gärdesgård ska byggas. Allt beror 
på olika faktorer – trinnens längd och grovlek, markför-
hållande, hur djup jordmånen är, hur stenig marken är, 
om man hägnar i stenmur eller på berg i dagen, hur kul-
ligt landskapet är etc. Därför är det lite synd att de flesta 
kurser i gärdesgårdshägning sker på djup fin brunjord 
i ett platt landskap. När man gått på en sådan kurs har 
man bara fått sig halva sanningen till livs. Man kanske 
kan säga att det går åt några hundra meter gärdesgård i 
varierande terräng innan man lärt sig hägna.

Överst: I Bråbygden bygger man med två nackar över 
stödstavern. 
Ovan: I Krösås, Krokshult, bygger man med en nacke över 
stödstavern.

Den här gärdesgården i Bjälebo 
har byggts utefter hur naturen 
är formad, inte efter mottot; ”två 
trinn över nacken”.
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Klättrande gärdesgård på Smisserum.

Hur vi började
Vi började lära oss hägna genom att gå bredvid och hägna 
tillsammans med Stefan Sjögren som själv en gång lärt sig 
av en äldre bonde i trakten. Vi hägnade tillsammans en 
hel dag, sen fick vi försöka själva. Vi har också hägnat en 
hel dag tillsammans med Bertil Karlsson i Krösås, Kroks-
hult. Han hade en annan teknik än Stefan, bland annat 
skillnaden i antal nackar och hur man fäster stödstavern. 
Bertil hade en gång lärt sig att hägna av sin far och sin 
svärfar, han tillhör den äldre generationen och kan det 
där med att ta vara på vad som finns till hands. Därför är 
hans gärdesgårdar gjorda av både en gran, ek, asp och tall, 
alla dock av senvuxet starkt ämne. Bertil är en skogsman 
som har ett skarpt öga för att hitta suveräna ämnen till 
sina gärdesgårdar när han jobbar ute i sin skog. Han har 
också använt sig av bakar som blivit över vid sågen, dessa 
går också bra att hägna med om de är av bra kvalité. När 
enestaverna tryter sågar han till gärdesgårds- staver av ek. 
Jag har även fått många bra tips av Jan Karlsson i Bjälebo 
som lärt av sin far och farfar. Jag har sugit åt mig tipsen 
under arbetets gång och gärdesgårdarna har blivit bättre 
och bättre. Alla dessa tips finns nu nedtecknade i denna 
skrift.

Stefan Sjögren, Fallebo, (ovan) och Bertil Karlsson, Krösås, 
(nedan) – två av kunskapsbärarna i gärdesgårdshägning.

Nedan: Man måste vara uppfinningsrik när man sätter 
stödstaver på berghällar! Hägnat av Bertil Karlsson.
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Bertil tar gärna hjälp av naturen. Här får en liten tall hjälpa till att stötta. Den kommer han att beskära för att den ska hålla sig 
liten och stark. Lite längre bort syns en speciell stödstaver.

Ovan: Bertil hittar alltid lämpliga gärdesgårdsämnen i 
skogen.

Till höger: Stig Karlsson i Träthult är ytterligare en skogsman 
med näsa för bra ämnen.
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Vi hägnade med ståltråd.

När gärdesgården gör en stark sväng, i detta fall 90°, görs ett så kallat ”knä”. Då lägger man trinnen åt vartannat håll. Vi byggde 
både sommar och vinter…
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Bra att staverna är korta på ena sidan när trinnen ska läggas i.

Här syns att trinnen lagts i med tjockänden åt båda håll. Kanske inte traditionsenligt att bygga när det är - 18°. Men 
måste man så måste man!
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Att sprida kunskapen
Under tiden vi själva har byggt gärdesgård har vi även 
haft temat Gärdesgårdshägning i Natur- och kultursko-
lan. Då har vi själva visat den yngre generationen hur 
det går till att hägna gärdesgård. De tycker ofta, efter en 
stund att det är roligt med utmaningar, vilka de tyvärr 
inte har så många av det praktiska slaget i det moderna 
samhället.

Genomgång.

Förberedelser att hota staver.

Något är i vägen. En utmaning!

Känslan av att ha lyckats!

Naturvetare provar på konsten att hägna.
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Full fart på släggan. Trinnen sågas till för att passa i denna klättrande gärdesgård.

Stenar plockas upp ur muren… …för att staverna ska kunna sättas.
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Målet är att hålla kurser i gärdesgårdshägning!
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Griseslakt i Bråbygden, nordvästra Småland
Text: Anne Harrysson, Foto: Anne & Daniel Harrysson
MedverkAnde: Per-gunnAr jörke, dAnIel HArrysson, IngeMAr nIlsson, toMMy skoog

korvstoPPnIng; MArgAretHA oHlsson, Inez WIgren, gun-MArIe Pettersson, MArgAretHA eInArsson

röknIng IvAr Andersson

Förr hade de flesta bönder en eller två hushållsgrisar 
som man slaktade till jul och till sommaren. Så här 

berättades det på småländska om hur ”griseslakt” kunde 
gå till under en av alla våra dialektkvällar/traditionell 
kunskaps kvällar. Det är en afton i januari 2008 som Gö-
ran, Ivar, Gun-Marie, Eva- Lotte och jag har samlats.

Grisslakten – Griseschlâkten
En gris kunde gå upp till 110 kg från februari till slakten 
vid jultid. Den matades med potatis och ”slubb”, rester 
från matlagning, m.m. ”Me näva kramde di ihop slub-
bet med kokte svinpotäter” (de små potatisarna som 
man redan på åkern sorterades bort från matpotatis och 
sättpotatis) ”i ett spann å sen torkte di sej på förklät”. 
Grisen fick snålt med mat dagen före han skulle slaktas. 
Den fick ingen mat på kvällen före schlâkteda’n, men 
däremot fick den en sista måltid på slaktdagens mor-
gon. ”Pa schlâkteda’n skulle schlâktar’n och bonnen ha 
varsin schlâktesup te kaffi’t innan schlâkta satte igång”. 

Kvinnorna skulle elda under en stor kittel med vatten så 
att det fanns hett vatten till hands innan slakten kunde 
sätta igång (detta skulle man ha för att skålla grisen 
med). Man ledde ut grisen i ett rep och slaktade med 
slaktmask och klubba (”I’ schlâktere i bygda var så stor 
och stark så han kunne hålle grisen och schlâktmaska 
me en hand och slå te med klubba me di andre näven”). 
Grisen lades sedan på en slaktbänk (”schlâktebank, alle 
hade ente slaktebänk utan di lånte av varann”). Sen 
stack man grisen i halspulsådern och tog tillvara på blo-
det till palt och blodkorv. 
•	 ”Blo’n feck ente stanne och klumpe sej, en kvinna 

var med med kärl och visp och vispade blo´n hele 
tiden.”

•	 ”Om blo’n klumpte sej feck en minner palt – nä 
man feck inge palt alls.” 

•	 ”Om en ente rörde hele tiden i blo’n feck en långe 
tråder i, de geck ente å använde, man skulle vispe en 
halvtimme ungefär.” 
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•	 ”Gravida kvinner feck ente si bloá.” 
•	 ”Blo´n skulle ente en havande kvinne si – då feck 

barnet ett födelsemärke.” 
En stressad gris fick man inge blod från och köttet blev 
fördärvat. Sen skulle grisen skållas, inte för hett och inte 
för svalt – då gick inte borsten bort. Man skrapade bort 
borsten med vattenskopan, man skållade och skrapade 
bit för bit av grisen. Sen flådde man grisen och delade 
den på länge, tog bort huvudet först innan delning ib-
land och ibland delade man huvudet också. Kvinnorna 
inne i huset var nu i full gång med att göra paltsmet. 
Det skulle vara mycket fett fläsk i palten. Så snart fläs-
ket var bortstyckat kokades palten med fett fläsk inuti. 
Det blev palt till middag på slaktdagen och slaktaren 
skulle alltid ha några paltar med sig hem. Kvinnorna 
hann även med att göra grynkaka (korngryn, fläsk och 
lever) samma dag ibland, fast ibland tog det till nästa 
dag för de hade det trevliga jobbet att ”skölje rentera”, 
klämma ur och skölja tarmarna. Att skölja tarmarna 
gick till så att man gick till en bäck där vattnet var 
strömt och sköljde tarmarna och vände dem ut och in, 
sedan skrapade man bort tarmluddet. För att de skulle 
hålla saltade man på dem och lade dem i ett kärl tills 
de skulle användas. Dagen efter slakten stoppade man 
korven, isterbanden, sen skulle de rökas, ibland rökte 
man annat fläsk också, t.ex. skinka och sidfläsk. Efter 
ungefär fem dagar kokte man sylta på grishuvudet, det 
skulle ligga i blöt 4–5 dagar först och man bytte vatten 
på det 2 gånger om dagen. Grishuvudet kokades i en 
1018 liters stor järngryta någon timme så att hjärnan, 
ögonen och tänderna släppte. Allt på grisen tog man 
tillvara, till och med grisknorren koktes – den tuggade 
man på för smakens skull. Grisfötterna kunde man äta 
men även koka lim på. Det enda som slängdes var ”bu-
kebälta” – magskinnet med grisspenarna på.

Allt togs tillvara, när man ätit någon kötträtt med 
ben i så torkade man av benen och lade dem vid spisen 
för att de skulle torka, sedan krossade man dem och gav 
som kalktillskott till hönsen. Borsten tog man också 
tillvara och gjorde penslar med mera.

Många hade grisslakt två gånger per år, en på våren/
försommaren och en på hösten. Vid den tidiga vårslak-
ten fick man lov att röka mycket av fläsket. 

Det finns många historier om hur det kunde gå till 
vid en slakt. En handlade om en gris som var så stor och 
stöddig att den inte dog av skottet i huvudet, skallen var 
för tjock. Han blev bara bedövad så när de lyft upp han 
och bundit den vid slaktbänken som kvicknade den till 
och slog runt och rymde med slaktbänk och allt!

Vår ”griseslakt” hemma!
Nu följer en bildserie med blodiga otäcka bilder för den 
oinvigde. Jag var själv inte oberörd av att skriva om det  
Kanske borde man jämte detta material visa en serie 
bilder av hur grisar hanteras modernt och rationellt i ett 
slakteri för att förstå att detta faktiskt inte är då hemskt 
som det ser ut.

Vi anlitade en slaktare som varit med om slakt hela 
sitt liv. Han arbetade som styckmästare i många år men 
är nu pensionär sedan länge. Han sa till oss att ha vatt-
net klart när han skulle komma klockan åtta på mor-
gonen för att slakta. Vi fick låna en gammal kokgryta 
av en grannfru och eldade för fullt i den för att vattnet 
skulle vara varmt i tid. Det tog nog ett par timmar att få 
vattnet i kok. När grisen skulle skållas skulle temperatu-
ren ligga på 70 grader för att borsten skulle lossna från 
svålen. När man slaktar i slutet av november går det åt 
en del ved för att hålla vattnet vid den temperaturen. 

Vi hade anlitat ytterligare ett par medhjälpare för 
det är väldigt ansträngande med allt arbete med gris-
slakt så det behövdes några stycken. Ingmar som var 
van vid grisslakt fick leda ut grisen i ett rep och slakta-
ren sköt grisen med ett skott i pannan så att den genast 
blev hjärndöd och stack sedan med en kniv i halspulså-
dern så att grisen skulle tömmas på blod. Denna del 
av slakten ser ganska otäck ut eftersom grisen, som alla 
andra djur, har dödsryckningar. Det fenomenet är dock 
bra för då töms den bättre på blod vilket är en förutsätt-
ning för att man ska kunna använda köttet.

Vi har egen gris hemma för att veta att grisen har ett drägligt 
liv innan den ska bli mat. Det kanske kan verka absurt att äta 
upp sina gosegrisar – men man vänjer sig och kan faktiskt 
äta kött med gott samvete. Man vet ju också vad grisen stop-
pat i sig under sin levnad.
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Ingmar lägger på mer ved under kokgrytan för att hålla temperaturen vid 70 grader. Hans röda hand avslöjar att det är gris 
nummer två som ska slaktas nu. Vi hade tre grisar att slakta detta år.

Ingmar tar vant grisen med repet runt trynet som han alltid 
gjort så länge de hade gris på gården. Grisarna växte inte 
som de skulle detta år, troligen på grund av inavel. Men en 
liten gris är bättre än ingen gris.

Slaktare Jörke vet precis vart han ska sticka kniven för att 
träffa rätt på halspulsådern.

Tommy fyller på nytt hett vatten från kokgrytan ner i det gamla skållkaret som vi ärvt av Daniels morfar. Skållkaret är av trä och 
måste därför stå i blöt ett dygn innan slakten för att träet ska svälla och vattnet inte ska sippra ut.
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Så lyfts den döda grisen i det heta skållkaret för att skållas så att borsten kan skrapas bort från svålen. Svålen blir också renare 
efter detta bad.

Traditionen och uppfinningsförmågan gör att det finns lite olika tillvägagångssätt när det gäller att avlägsna borsten. En del 
skållar endast med skållskopa och skållklocka andra har kommit på att det går snabbare om man använder kedjor och drar 
mot grissvålen. Det sistnämnda måste dock göras i kombination med skopa och klocka eftersom inte kedjorna kommer åt 
överallt. Många som har hemslakt av gris idag flår grisen istället eftersom man ändå inte ska använda borsten. Men då är ju 
också svålen borta vilket kan vara en nackdel i vissa fall.

Skålskopan som används både att ösa vatten med och att 
skrapa bort borst med.

Skållklocka som används att skrapa borst med och att ta 
bort hornlagret (”naglarna”) från grisklövarna.
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Man arbetar snabbt för det är mycket att göra och det är kallt eftersom vi detta år slaktade grisen i sista stund, tre veckor före 
jul vilket är precis så länge som skinkan måste ligga i saltlake. Man kan även dra bort borsten för hand, som Tommy gör, om 
den är bra skållad.

Daniel skrapar med kniv och Ingmar med skållklockan. Här syns den även i närbild. Kroken i toppen används för att ta bort 
”naglarna”, hornlagret på klövarna, med.

Så här går det alltså till när man avlägsnar grisens ”naglar”. Det gör man om man tänker koka in grisfötterna. Gillar man inte 
kokta grisfötter kan man hoppa över detta moment. Vår slaktare är mycket sträng och säger att vi minsann ska ta vara på allt 
för det gjorde man förr. Så en vacker dag kanske vi också får för oss att koka dem. Hittills har de blivit fågelmat på vinter, men 
det vet inte Jörke…
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Efter skållningen lyfts grisen från skållkaret till ”schlâkteban-
ken”, slaktbänken, som också tillhört Daniels morfar.

Alla använder inte skållkar utan öser hett vatten över grisen 
på slaktbänken och skrapar direkt.

Ingmar är noga med att göra rent grisfötterna – de 
ska ju kokas in!

Dags att spola av grisen när all borst är borta!

Eftersom det är en galt ska testiklarna avlägsnas först. Innan inälvorna tas ur sågas bäckenbenet i tu, då går det 
lättare att få ur tarmarna utan att skada dem.
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Strupen öppnas för att man ska komma åt inälvorna. Ingmar skär försiktigt upp buken. Han har handen innanför 
för att inte råka öppna tarmen.

Så är buken öppen och det är dags att ta ur inälvorna. En del 
ska sparas och annat ska slängas.

Slaktaren gräver fram lite gott och blandat under tarmarna. 
Här har vi njurarna som man gjorde njurpaté på förr.

På bilden syns lungorna som kan bli smaskigt lungmos. Levern, som här skörs ut, kan efter ansning bli till både lever-
korv och leverpastej.
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Lungor i närbild. Alla ätbara inälvor läggs i en hink med rent vatten.

Jörke föser försiktigt ner avfallet, tarmar och njurar ner i 
skottkärran. Det är viktigt att dess delar inte kontaminerar 
köttet.

Dags att spola ur grisen.

Grisen tvättas ordentligt invändigt. Jörke sågar itu de hårdaste benen.
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Huvudet avlägsnas från kroppen för att läggas i rent vatten.

Huvudena ska ligga i vatten några dagar, byt vatten 4 gång-
er/ dag. Innan det kokas så att man kan göra huvudsylta av 
köttet som finns inuti.

Ryggraden sågas itu så att det är klart inför styckningen i 
morgon.

Nu är grisen klar för styckning och ska nu hänga tills i morgon.
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Eftersom grisen är liten kan den hängas i ett stycke. Denne lille galten vägde inte mer än 40 kg efter slakt. Fjolårets gylta vägde 
120 kg efter slakt så henne fick vi dela i fyra delar för att orka hänga upp henne. De måste hängas högt för att inte bli antastade 
av gårdens fem katter.
Dagen efter följer styckning och sedan tar arbetet vid med att göra i ordning korv, skinka och köttbullar med mera.

Dags att ta vara på grisen
Någon dag efter slakten kommer slaktaren tillbaka och hjälper oss att stycka grisen. Skinkans läggs i saltlake till jul. 
Sidfläsket skickas med Jörke till en som röker sidfläsk. Mycket gott. Resten av grisen packas i påsar och läggs i frysen. 
Men inte allt förstås. Maleköttet får stanna uppe – här ska göras korv!

Barnen är lyckliga över att få vara med och mala ner 
”griseknoen” för här ska ju göras hackekorv enligt far-
mors goda recept. Man måste mala köttet två gånger 
för att färsen ska bli bra.
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Korvtillverkning – Att stoppa korv
Korvtillverkning är en konst med många olika kun-
skapsbanker. Jag tror inte det fanns en bondmora som 
gjorde likadant som en annan. Nu lever recepten kvar 
i släktena och det kan ju hända att flera ifrån samma 
familj gör likadant, men är man kommen från olika fa-
miljer så är recepten olika.

Första gången jag aktivt dokumenterade korvstopp-
ning var hos Inez Wigren i Krokshult, hon gjorde efter 
svärmors recept eftersom hennes syster Gun-Marie Pet-
tersson gjorde enligt deras mors recept. Förmodligen 
för att de båda recepten skulle hållas levande.

I Krokshult har de det gemensamt att de gör korv 
som de sedan röker. Förr gjordes andra korvar som till 
exempel grynkorv, men nu verkar ”hackekorven” do-
minera. Hackekorven har fått sitt namn av att man 
hackade köttet till färs innan köttkvarnen blivit allmänt 
husgeråd. Hackekorv finns i många delar i landet, men 
innehållet kan variera och traditionen rökt/orökt korv 
skiftar också.

I Krokshult ingår alltid potatis i hackekorven. Här 
röks också korven för att få en karaktäristisk smak som 
enligt mig påminner om isterband. Inez gör köttkorv 
också fast i mindre mängd. Mina svärföräldrars hacke-
korv innehåller inte potatis och röks inte. Mina svär-
föräldrar är från Blekinge och där heter korven potatis-
korv om det är potatis i den och hackekorv om det bara 
är kött i. Här heter det alltså köttkorv utan potatis i 
och hackekorv med potatis i. Därför är alltså hackekorv 
från Blekinge och hackekorv från Krokshult helt skilda 
i smaken.

Ingredienserna i Inez Hackekorv; Fläskkött kokt riven potatis 
och riven lök.

Allt blandas samman i ett stort tråg och kryddas.

Man går alltid ihop och hjälper varandra för att det ska vara 
lättare och roligare. Idag är det Margaretha som hjälper Inez.

Här gör Inez en liten provsmet att steka på spisen ungefär 
som man steker en biff. För att känna att smeten är lagom 
kryddad och fast i konsistensen, den ska inte vara för lös!
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Det här är fjälster; tvättade gristarmar som används som 
korvskinn. Dessa fjälster är köpta från livsmedelsbutiken 
eftersom Inez inte längre har hushållsgris.

Inez delar fjälstret i lagom långa bitar.

Inez och jag stoppar korv med hjälp av köttkvarnsdelen på 
en hushållsassistent. Man trär på korvskinnet på korvhornet 
så matas korvsmeten i. Det gäller att det kommer lagom 
mängd smet i, så korvarna blir lika tjocka och inte för tjocka 
så att de spricker när de ska rökas och stekas.

När Gun-Marie ska göra korv använder hon sin mors 
recept. Ingredienserna är samma men kryddningen oli-
ka därför smakar också korvarna helt olika. Gun-Marie 
och hennes väninna Margaretha väljer att stoppa korv 
på gammaldags sätt med manuell köttkvarn med korv-
horn.

Enkla redskap för korvtillverkning: bunke, köttkvarn, korv-
horn, snöre och sax.



78

Smeten blandas för hand. Margaretha vevar kvarnen och stoppar i korvsmeten och jag 
tar emot i fjälstret så att korven blir lagom tjock. Mitt jobb är 
också att trä på nya lagom långa fjälsterbitar på korvhornet.

Här hjälps Gun-Marie och jag åt att knyta ihop korven med bomullssnöre. Förr gjorde man en knut på fjälstret och fäste ihop 
ändarna med tornarna från slånbusken. Man fäster ihop till korvringar för att kunna trä dem på en pinne då de ska rökas.
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Att röka korv 
På nästan varje liten gård i trakten fanns förr ett litet rökhus. Ser man ett litet hus stort som ett dass en bra bit från 
övriga bebyggelsen på gården så är det ett rökhus och inte ett dass. Dasset låg alltid ihop med svinhus eller liknande 
och rökhuset låg förstås en bit iväg på grund av brandrisken. När Inez skulle röka sin korv i sitt rökhus hann jag inte 
vara med utan jag fick vara med när Ivar rökte den korv som Gun-Marie, Margaretha och jag gjorde. Ivar har inget 
rökhus längre utan röker i en gammal tunna. Han har lite enris med så korven blir lätt enrisrökt.

Ivar rökte korv hemma på Gatbacken i Krokshult. Fina vedstickor och tändmaterial är utplacerat vid röktun-
nan.

Ivar har trätt upp korvringarna på 
väl använda rökstänger. Efter att 
ha eldat en stund så att tunnan 
är varm och rökig hängs korv-
stängerna på rad på tunnkanten.

Sedan läggs det på lite mer ved. 
Lite i taget det får inte brinna för 
häftigt.
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Nu ska korvarna täckas över, först lägger Ivar på ett rent lakan som fått sin färg av tidigare rökning. Sedan täcker han över med 
gamla jutesäckar.

Efter en stunds rökning lägger Ivar i lite enris. 
Han hackar riset i små kvistar och tar bara i lite i 
taget så att det inte ska flamma upp för mycket. 
Han använder den gamla kvisthacken som han 
alltid har gjort och som far hans och farfar, och 
så vidare bakåt i tiden, använde.
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Att baka småländskt limpebröd 
i vedeldad bakugn
Text: Anne Harrysson, Foto: Anne & Daniel Harrysson
MedverkAnde: MAj-BrItt ocH Inge nordén, gun-MArIe ocH IngeMAr Pettersson, IvAr Andersson, toMMy skoog, olof 
lövgren, kAjsA ocH Per-erIc kennestIg.

Ett område som framförallt kvinnorna i gruppen 
diskuterade en del var recept på gammaldags hus-

manskost. Som beskrivits tidigare så var matlagning ett 
stort och viktigt arbete på gården. Konsten att på re-
surssnålast vis laga mat, baka bröd och hushålla med 
de resurser som fanns till hands samt se till att all mat 
som skördats på sommar och höst räckte till nästa skörd 
var livsviktigt. Vi har mycket att hämta i husmödrar-
nas gamla kunskaper som vi hånskrattat åt och kallat 
för bortslösad kvinnokraft de senaste fem decennierna. 
Några områden har vi praktiskt studerat och tas här 
upp i vår dokumentation. Här beskrivs hur man ba-
kade ett närande och nyttigt matbröd som höll länge i 
sädlåren ute i magasinet.

Vår grupp blev inbjuden till Inge och Maj-Britt 
Nordén i Fallebo. Maj-Britt är född och uppvuxen på 
gården och var som barn med i gårdens alla sysslor. 

För att kunna baka måste man ha säd. Den odla-
des även i dessa karga marker. Sedan måste man ha en 
stuga med en bakugn och gärna en man som hjälper till 
med det tyngsta arbetet. I den här familjen är det Inge 
som tänder eld i bakugnen och arbetar ihop den tunga 
degen. Redan kvällen innan brödet ska gräddas tänds 
en första lilla brasa så att ugnen inte är alldeles iskall 
morgonen därpå. Kanske tio mindre vedbitar av björk 
kan vara lagom. Nästa morgon klockan fem tände Inge 
en ny brasa. För att få rätt temperatur i bakugnen är det 
viktigt med rätt mängd ved. I denna ugn krävs sjutton 
kilo torr björkved. Antal kilo ved är starkt knutet till 
ugnens storlek så det måste prövas fram från ugn till 
ugn.

Maj-Britt hade förberett degen innan vi kom. Da-
gen före skållades grovt rågmjöl som sedan fick stå över 
dagen. På kvällen blandades en del jäst och ytterligare 
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fint rågmjöl i degen. Tidigt på morgonen en halv tim-
me efter att Inge tände i bakugnen, arbetades degen 
ihop. Mera jäst och fint rågmjöl, salt, apelsinmarmelad 
och lite vetemjöl. Degen skulle sedan jäsa en timme. 
Att arbeta en sådan stor deg är tungt och detta moment 
hjälper Inge till med. När vi anlände klockan 7.30 var 
det dags att baka ut degen. Den vältes ut på ett bakbord 
av ordinär storlek, degen tog hela bakbordet i anspråk. 
Maj-Britt var dock van vid det snåla utrymmet och de-
lade snabbt in degen i 12 bitar som hon lika snabbt bör-
jade knåda till runda släta limpor – utan sprickor och 
veck. Vartefter limporna blev formade lyftes de över i en 
form för enkelhetens skull. Detta gjorde man naturligt-
vis inte förr, då lades limporna på en bänk tills det var 
dags att sätta dem direkt på ugnens botten.

Maj-Britt skrapar ur den färdigjästa degen på bakbordet.

Alla i gruppen provade på att forma en limpa, det var dock 
inte helt enkelt.

Här står Gun-Marie och beundrar de färdigformade lim-
porna.

Här odlades vete och råg.
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Limporna. täcks med linnelakan och en varm filt. Nu ska de jäsa en timma.

När elden brunnit ut är det dags att raka ut askan. Inge rakar ur ugnen och lägger askan i en plåthink och vi andrar tittar hur 
det går till och provar sen själva.

Alla redskap som används är så klart av järn eller plåt på grund av hettan.



85

 Här hjälper Tommy till att raka ur ugnen.

Det sista av askan borstas ur med en tallviska. Ett 
av alla hemmagjorda redskap som gjordes förr. 
Man plockade färskt tallris och fäste det vid en oval 
järnring på ett skaft. Återigen ett exempel på hur 
man använder material som finns i naturen istället 
föra att köpa in något slags tvättredskap. Det är 
viktigt att ugnen inte är för varm och det justerar 
man med att ta vatten på tallviskan, samtidigt som 
värmen justeras tvättas den sista askan bort.

Sagan om Hans och Greta, när Greta skulle krypa in 
och känna om ugnen var varm, förstod jag aldrig 
som barn, Men nu förstår jag verkligen betydelsen 
av att kunna känna om ugnen har lagom tempe-
ratur! Här känner Maj-Britt efter om temperaturen 
är lagom. Det har hon lärt sig av sin mor. Det ska 
mycket träning till att avgöra om temperaturen är 
bra. Hon kände flera gånger och Inge fick svalka av 
med mer vatten tills hon var nöjd. Vi andra stack 
också in våra händer för att känna, men hur vet man 
att det är rätt temperatur när man aldrig provat 
innan? Typisk handlingsburen kunskap som bara 
kan föras från hand till hand.
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Maj-Britt demonstrerar att när limpan är färdigjäst ska degen gå tillbaka när man trycker lätt med fingret i den. När bilden tas 
har hon precis tryckt. Degen gick tillbaka, även om det inte syns på bilden.

Så är det då dags att grädda brödet. Maj-Britt använder aluminiumformar idag men förr hade man ingenting under 
brödet man föste bara in dem med brödspaden och det gick precis lika bra. Nu ska brödet gräddas i 1,5 timme.
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Ugnen är varmast längst in så för att brödlimporna ska bli jämnt gräddade byter man plats på dem efter halva tiden. Bytet 
måste ske snabbt så att ugnen inte svalnar för mycket.

Nu är de härliga limporna färdigräddade. Majbritt plockar ut dem med brödspaden.

Direkt när de tagits ut ur ugnen ska de penslas med en blandning av smör, sirap och lite kaffe. Tolv härliga limpor ska nu svepas 
in i varsin filt och åka hem till var och en av bagarna för att vila till nästa dag då de får skäras och avnjutas med äkta smör och 
hemost!
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Aktiv dokumentation

Denna rapport innehåller inspirerande reflektioner och bilddo-
kumentation från ett antal av aktivitetsdagar arrangerade utifrån 
traditionell kunskap. I rapporten skildras vårbruk, skörd av vinter-
foder, skörd av havre och tröskning, gärdesgårdshägning, grisslakt 
och korvtillverkning samt brödbak i vedeldad ugn. 
    Under perioden 2008 till 2011 har Naptek samarbetat med en 
lokal entreprenör, Aporia HB, och Bråbygdens intresseförening i 
ett dokumentationsprojekt kallat Aktiv dokumentation. Idén var 
att projektledaren tillsammans med lokala kunskapsbärare skulle 
dokumentera kunskap om olika säsongsbetonade aktiviteter inom 
ett småländskt småjordbruk. Arbetet omfattade intervjuer och dis-
kussioner under temakvällar i studiecirkelform, men också ett ak-
tivt görande i genomförandet av särskilda aktivitetsdagar. Tanken 
med rapporten är att inspirera till dokumentation av äldre kunskap 
och visa ett sätt att arbeta.
    Traditionell kunskap, dvs. praktisk erfarenhetsbaserad kunskap 
som förts vidare från generation till generation, bedöms därmed 
som en viktig förutsättning för att bevara och hållbart nyttja biolo-
gisk mångfald samt att uppnå ett framtida hållbart samhälle. 

NAPTEK – Nationellt program för lokal och traditionell kunskap relaterad till 
bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Ett program vid  
Centrum för biologisk mångfald.

www.naptek.se

CBM Centrum för 
biologisk mångfald


