2014 års ängesdag på
Gotland
Gotländska Ängskommittén arrangerade sin traditionsenliga ängesdag den 8 november 2014. Dagen
genomfördes som brukligt i samarbete med Gustaf Larsson Sällskapet. Dalhems bygdegård var
platsen för evenemanget. Ett 90-tal varma förespråkare för den gotländska ängstraditionen deltog.
Dagen inleddes med musikunderhållning av de två riksspelmännen Marie Axelsson och Markus
Svensson som verkar på Hemse Folkhögskola. Fiol, nyckelharpa och sång avnjöts. Lars-Ulle Gadefors
från Gustaf Larsson Sällskapet berättade i anslutning till musiken om Gustaf och hans fiolspelande.
Gotlänska Ängskommitténs ordförande, Göran Allard, delade ut 32 belöningar för god ängshävd.
Göran passade också på att offentliggöra att det blir ordförandeskifte i kommittén vid årsskiftet.
Hjalmar Croneborg har utsetts till ny ordförande, men Göran blir kvar i kommittén som ledamot.
Hjalmar, som tidigare var kommitténs sekreterare, ersätts i sin tur av Anders Lekander som ny
sekreterare.
Som ett nytt inslag vid ängsdagen delade också Life-ELMIAS-projektet ut belöningar. Projektet, som
löper över flera år, handlar om att hantera den mycket smittsamma och svårhanterliga almsjukan.
Även åtgärder mot askskottsjukan inryms i projektet. Personer som på olika sätt hjälpt till i projektet
fick en nygjord litografi med en halsbandsflugsnappare på en almgren. Karin Wågström från
Skogsstyrelsen delade ut dessa i sin egenskap av projektledare. Eftersom såväl alm som ask är
karaktärsträd i de flesta ängena på Gotland, passade det bra att uppmärksamma projektet i detta
sammanhang.
Irja Hoas och Siw Knoke på Hembygdsförbundets kansli avtackades av Ängskommittén för all
administrativ hjälp som kommittén fått under åren. De fick varsin litografi av Staffan Rosvall
föreställande S:t Persnycklar i Grötlingbo Prästänge (Pankar).
Mot slutet av dagen fick deltagarna höra ett intressant föredrag av Åke Carlsson. Åke bor i
Västergötland och har där fördjupat sig i Västergötlands kulturlandskap och speciellt ängsbruket förr
och nu. Vi inser att vi är lyckligt lottade på Gotland där de flesta av våra ängsytor är ganska fria från
sten. De är därmed lättskötta, om man jämför med fastlandsängarna. Åke fick som tack för sin insats
en etsning av David Ahlqvist, slåtter i ett gotländskt änge. Denna etsning gjorde David speciellt för
Gotländska Ängskommittén.
Deltagarna fick också svara på en enkät som Ängskommittén genomför vid varje ängesdag. På så sätt
fångar kommittén upp idéer, svårigheter och framgångsrecept när det gäller hävden av våra
värdefulla ängen. Det gäller att lära och inspireras av varandra.
Efter en fullmatad dag kunde vi så vända hemåt, fyllda av ny inspiration inför kommande
verksamhetsår i änget.
Text och bild: Anders Lekander

Alla mottagarna av belöningar fick inte rum på en bild.

Ängskommitténs belöningar för god ängshävd 2014

Färgdiplom av David Ahlqvist
Lena Herlitz och Per-Olof Grymlings för Bjärges änge i Eksta
Torbjörn Larsson för Hemmor änge i Garda
Kaj Wahlgren för Bäntebingels änge i Gothem
Kimberly och Johan Myr för Byssegårda änge i Hogrän
Haga Hembygdsförening för Haga änge i Visby
Litografi Skymningssvärmare och nattviol av Nils Forshed
Helena Cedergren och Tommy Andersson för Rumsänget i Fardhem
Föreningen Fidegården för Fide Prästänge
Björn Setterberg för Hemöstris änge i Havdhem
Susanne Öslöf och Urban Kotz för Resarve änge i Vall
Ulrika och Fabian Mebus för Vis änge i Väskinde
Henrik Pettersson för Gullarve änge i Väte

Litografi Vår i änget av Hans Ekedahl
Bro Hembygdsförening för Prästänget i Bro
Kyrkrådet i Dalhem för Dalhem Prästänge
IF Hansa-Hoburg för Bredkvie änge i Fide
Garda Hembygdsförening för A-änget i Garda
Linda och Ola Hallgren för Grötlingbo Prästänge
Sara och Mats Osterman för Roes änge i Grötlingbo
Inger Karlin-Larsson och Sven Larsson för Valtus änge i Grötlingbo
Inga-Lill och Sture Boberg för Petes änge (Stjups) i Hablingbo
Karin och Kjell Mårtensson för Rings änge i Hejnum
Birgit och Stig Pettersson för Stora Valla änge i Rute
Vallstena IF för Alvena Lindaräng i Vallstena
Litografi Koltrast av Lars Jonsson
Kulturhistoriska museet i Bunge för Museets änge och Högården i Bunge
Ekeby Sockenförening för Mangsarveänget i Ekeby
Lotta Botvalde och Per-Erik Ekholm för Burgänget i Eksta
Etelhem Bygdegårdsförening för Etelhem Kyrkänge
Gothem Hembygdsförening för Fjärdinge änge i Gothem
Hall Hembygdsförening för Kyrkänget i Hall
Stenkyrka Hembygdsförening för Ekebysänget och Hembygdsänget i Stenkyrka
Träkumla Hembygdsförening för Anglarve änge i Träkumla
Göte Karlsson för Storms änge i Vamlingbo
Greta och Åke Pettersson för Unghanse Storänge i Öja

