
Till gamla och nya slåttergubbar och slåttergummor 

på Prosgårdarna 

Välkommen till slåtterdagar hos mig den 23 och 24 juli! Nu är det knappt fyra 

veckor kvar till slåtterhelgen så här kommer en inbjudan inbjudan/påminnelse. 

Förra året var första gången på länge som det ordnades slåtter på gammalt sätt i här i byn 

Prosgårdarna. Nu har jag hunnit rota mig lite och i år bjuder Hembygdsföreningen och jag in till 

traditionell slåtter hos mig.  

Det blir slåtter med långhässjor. Jag kommer att ha försökt slå en del i förväg. Det finns också 

plats för lieslåtter kring kanter och rösen. Det kommer finnas flera hästar för att dra släpräfsa 

och slåttermaskin. Kanske finns också hö att köra in på logen. 

Du som har hässjat förr vet ungefär hur det går till. Du som aldrig varit med, kanske inte ens 

hållit i en högaffel behöver inte vara orolig. ”Alla är vi barn i början” – men teknikerna är 

utprovade under många hundra år för att alla ska kunna vara med och ordna gott vinterfoder åt 

djuren – och därmed överlevnaden för folket på gården. Och det kommer finnas många människor 

att titta på och fråga – och prata med. 

Du som har lie – ta gärna med den, det finns gott om hacksslåtter. 

Så här ser planen ut för lördagen: 

Kl 10 Samling på tunet hemma hos mig.  Hälsa Välkommen, väldigt kort presentation av gården och 

vad som ska hända. Därefter beger vi oss ut på ängarna och börjar hässja. 

Kl 12.30 Lunchpaus. Hembygdsföreningen bjuder enkel lunch. 

Kl 13.30 Fortsättning på slåttern till senast kl 17. 

Kl 17      Bad i Gopen för den som vill – och för hästarna. 

På lördagskvällen bjuder jag på middag för dig som är kvar. 

På söndagen fortsätter slåttern fram till tidiga eftermiddagen. 

Några sover över – sängplatser inomhus finns plus tältplats plus förstås höskullen.  

Du kommer och går när det passar dig och du tar det i din takt. Det kommer finnas många andra 

intressanta och roliga människor att lära känna. 

Meddela mig gärna att du kommer och särskilt om du stannar över middagen och om du 

övernattar.  

Ring mig gärna så berättar jag mer! 

Välkommen till slåtterhelgen den 23-24 juli! 

Helge 072 368 32 12 helge@sonntag.se 


