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Vårutskick (eller, snart är det 
dags!) 
 
Månget arbete uträttas helst i kyliga nötter eller 
när dagen gryr och Lucifer daggstänker jorden. 
Bäst mejas åkerns torra stubb och vissnade 
ängar nattetid; daggen fukt ger smidig mjukhet 
åt stråna. 
Ur Georgica av Vergilius (70-19 fvt) 
 
Det låg en vidsträckt myr nedanför åsen, och på 
den fanns en slåtteräng där Torbjörn slagit en 
stor mängd hö som nu var helt torrt. Han tänkte 
binda det med sonens hjälp och ta det till 
gården, medan en av kvinnorna räfsade ihop 
spillhöet. Grettir kom ridande in över ängen 
nedifrån dalen medan far och son befann sig 
högre upp. Där hade de bundit en klövjebörda 
och börjat på nästa. 
ur den isländska sagan Grettirs saga (1400-tal) 
 

 
 

Årsmötestid med reservation   
 
Vi planerar årsmötet till onsdagen den 26 maj kl. 
18.00 vid Åsnens Nationalpark, Trollberget. 
Beroende på pandemisituationen kan tid för mötet 
ändras. Därför kommer kallelse och dagordning 
till årsmötet ske senare, i separat utskick. 
 
Föredrag/information: Joakim Seiler, från 
Gunnebo slott berättar om sin forskning om lien 
som redskap och dess användning. 
 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda innan 
torsdagen den 1 maj. 
 
Anmäl om du avser komma, för smörgåstårtans 
skull, till Matthias Hackenkamp eller Per Swedin  

Lieslipning 
 
Behöver lien slipas? Det finns möjlighet till 
detta hos Kjell Gustafsson eller Niclas Kareld 
som har slipstenar till förfogande. 

Kurser 
 

Vi planerar att hålla slåtter- och hässjningskurs. 
Bestämd plats och datum kommer i sommar-
utskicket. Hör av er till Kjell 070-586 11 65 

Sommarresa (exakt tid ej planerad) 
 

I år besöker vi Blekinge med tonvikt på de östra 
delarna. Ett utförligare program kommer i 
sommarens utskick. Bra om intresseanmälan 
kommer redan nu. Underlättar för bokning av 
färdmedel och övernattning. 
 



 

 Vårstädning/fagning 
Vi förutsätter att alla deltar i denna viktiga arbetsuppgift för skötsel av våra ängar.  
Meddela slåttervärden om du inte kan komma. 
 
Vårstädning-/räfsning sker i:  
Lundby lördag den 10 april kl. 09.00 Ta med eget fika 
Tykatorp lördag den 17 april kl. 09.00 Ta med eget fika 
 
Telefonnummer till slåttervärdarna hittar ni i adressförteckningen. Adresser 2020 
 

Slåtterplatser  
Fundera på var du skall vårstäda och slå. Tykatorp i Ljungby kommun och 
Lundby i Uppvidinge kommun. Du får en detaljerad karta med nästa utskick 
 
Slåttertid sommaren 2021: 
Lundby lördag den 24 juli 
Tykatorp lördag den 31 juli 
 
Extraslåtter  
Har du lust att slå och träna höra av dig till styrelsen. Anmäl dig till en av våra slåtterplatser, men 
du är välkommen till båda.    

Slåtterdagen börjar kl. 09:00 och pågår till uppdraget är uppfyllt. 
Var och en tar med mat och dryck till slåttern. 
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