


t gamla tröskverket kornen 
bruket i Småland och Norr-
•ne Larsson, till vänster. 

SKUiie u u enei a u 
ha sett gamla 
svenska långfilmer. 

Nej, gammaldags slätter är 
ett ganska tungt och grann-
laga arbete, det kunde besö-
karna på Julita gård i lördags 
konstatera. 

Leif Rooth jobbar på Skogs-
vårdsstyrelsen, bland annat 
med att hålla gamla ängs-
marker öppna. Med jämna 
mellanrum åker han och någ-
ra AMS-arbetare ut och slår 
ängsgräs och till och med an-
lägger nya ängar. Det är en 
del av landskapsskötseln. 

nLiens lätta svischande är 
effektivt som bull-riga nK\. i n e r 

— Det finns, . . . . . 
cHnor /. ma slatterma-skiner, men de f a k U s k t 

1 \ C I X x m kJXLMAA^ ... 

åt oss. 

Stort Skansen 
Slåtterfesten, för en sådan 

var det, bjöd på folkdräkter, 
svagdricka, Malmabygdens 
B-lags spelmäns melodiska 
vinade och förstås doften av 
nyslaget gräs. 

Julita var som Skansen i 
lördags, fast större. Jord-
brukets dag avhölls med gam-
maldags tröskning, biodling, 
sprätthöns, drejning, hästpre-
miering, träslöjd och ullspin-
neri; kort sagt jordbruk och 
självhushållning så att det 
skulle räcka till ett helt miljö-
parti. 

Fast nu var det inte miljö-
partiet utan lantbrukarna 
som stod för kalaset, så där 

"jsnsia au >*" 
~sj>iv sa Siv Kindholm, 

som saU t ! m t ö r e n b o d o c h 
spann ullgarn v i a e n 
spinnrock. 

— Jag vet precis vilXet får 
den här ullen kommer ifrån. 
Jag har klippt det själv hem-
ma hos min syster. Sedan kar-
dade jag och nu sitter jag här 
och spinner en tråd som blir 
till garn. 

— Ett tag hade jag en bagge 
hemma på gården, sade Siv 
som bor på landet, Ulrik hette 
han. Honom har jag tröjor av 
hemma. Han var sällskaps-
djur också. Hördu urdu urdu-
urdu! sa han alltid när man 
kom hem. 

Lätt men svårt 
Förre moderate kommunal-

rådet Lars Allden stod vid 

känsliga krukmaka) 
forma en snipa. 

— Det finns nog in| 
ser så lätt ut som är s 
sa Anna. Dreja är be] 
för allt annat arbe 
bränning, glacering 
ning. Det är litet som 
ett instrument; det 
träning jämt. 

Om lerbiten hamna: 
tet utanför centruxr 
den ut allt mer och k 
slut av skivan. 

— Men en vein dre 
känna vart leran är 
och hejda den, sa Ani 
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