Så trodde jag att jag skulle få med några
ungdomar till hjälp, men intresset var ganska
svalt på den fronten, men som tur var ställde
Nisse Tröjbom upp och hjälpte till. Det blev
nämligen ovanligt mycket hö. Bra väder och
att det var en andraårsvall spelade in. Drygt
20 skotar, dvs, nästan 100 meter. Då gäller det
att veta hur man sätter upp en hässja. Man
måste tänka på väderstreck och vindförhållanden på ängen så att inte allt blåser
omkull vid första bästa vindil. En viss teknik
när man lägger upp gräset på stängerna är
också ett måste. Dessutom skall hässjan stå
rakt och snyggt. Det hör till yrkesstoltheten."

Höskörd på gammalt vis
Text och foto: Margot Östlund

Anders Svensson i höbärjningstider

I sommar har jag gjort något som jag länge
funderat på att göra. Det är att hässja hö på
gammalt vis." Det säger Anders Svensson,
ekologisk bonde i Trödje, där han står i
solskenet på ängen vid Vretas. "Jag tänkte på
det redan förra sommaren, men då blev det
aldrig av."
Att hässja hö är en konst som är på väg att
försvinna. Nuförtiden tas ju gräset omhand på
ett annat sätt, plastas in eller torkas på backen
och pressas ihop i stora balar.

Det luktar verkligen sommar när man sticker
in näsan bland klöver och timotej på de fyllda
stängerna. "Det här höet blir verkligen fint,"
säger Anders, "mycket bättre än det som
nuförtiden torkas på backen. Det vänds ju om
flera gånger för att luften skall komma åt och
då blandas det med jord och spillning från alla
gäss som vistas på åkrarna och ängarna. Jag
hoppas någon hästägare vill glädja sin kompis
med det här fina höet i vinter. Själv känns det
bra att ha gjort någonting som minner om
gamla tiders sätt att arbeta med höskörden."

"Det blev mera jobb med det här projektet än
jag hade tänkt mig från början", säger Anders
med ett leende. "Det första jag fick göra var ju
att ge mig ut och leta hässjevirke hos
bönderna på trakten. Jag vet ju att det funnits i
flera lador häromkring, men de mesta tycktes
ha försvunnit. När jag fått ihop både
hässjegubbar, stänger och pinnar var det dags
att sätta igång. Jag hade tänkt mig att köra
ihop gräset med häst och släpa, men jag fick
inte tag på någon lämplig häst, så jag fick
nöja mig med traktor.
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