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Det allra mesta av forna tiders ängsmark är borta men det finns trots allt ett par hundra ängar kvar i 

hävd på Gotland, tack vare ett fantastiskt arbete som görs varje år av alla ängshävdare på ön. En 

gång om året bjuder Gotländska Ängskommittén och Gustaf Larsson Sällskapet in till möte för att 

utdela välförtjänta belöningar för ängshävden. I år hölls ängesdagen den 12 november, i Hablingbo 

bygdegård. 

Årets möte inleddes av Gustaf Larsson Sällskapet, representerat av Lars-Ulle Gadefors, Hammars i 

Norrlanda. Lars-Ulle berättade och läste dikter. Gustaf Larsson skrev om många olika saker, men även 

om ängarna, och det finns väl ingen, vare sig förr eller senare, som har kunnat klä dem i ord så som 

han (www.gustaflarssonsallskapet.se). 

Därefter vidtog den sedvanliga utdelningen av årets belöningar, mycket välförtjänt till våra kunniga 

och duktiga ängshävdare. Många roliga detaljer kommer fram vid sådana här tillfällen. Bland annat 

kunde både Pär Andersson, Gute i Bäl, och representanter för Etelhem hembygdsförening berätta 

om minnesstenar efter kungliga besök. Det står alltså en sten i Sudergårda änge i Bäl och en i 

Järnvägsparken i Etelhem. Ett annat exempel är Ellen och Ariel Norrby, som kunde beskriva hur de 

genomför slåttern med hästdrivet redskap. För dem är det mer behändigt och går snabbare än med 

traktorburet redskap. I Valdeänget i Eskelhem står hasselbuskarna bitvis ganska tätt, så det krävs 

handlag för att lyckas. 

År 1971 gjorde Allan Cedergren en film om gotländsk ängshävd för Sveriges television. Filmen, som är 

14 minuter lång, kan man hitta via Gotländska Ängskommitténs webbplats (www.gotlandsangar.se). 

Den ger en fin bild av hur de gamla traditionerna levat vidare in i vår moderna tid. De som då var 

gamla hade vuxit upp i en tid när ängarna ännu var viktiga för vinterfoderförsörjningen. Det är nu 

länge sedan. Tidsanda och förutsättningar förändras med åren, men gotlänningarna tänker inte ge 

upp hävden av sina fina gamla slåttermarker. 

Hela mötet avslutades av Bronxarvekvartetten, som på ett suveränt sätt bjöd på en blandning av 

både traditionell gotländsk musik och klesmermusik. 

http://www.gustaflarssonsallskapet.se/
http://www.gotlandsangar.se/


 

Ängskommitténs belöningar för god ängshävd 2016 

Svartvitt diplom 

Hoffmansänget Sanda Maria Lassesson 

   

Diplom i färg av David Ahlqvist 

Lauritse änge & hemänget Boge Maria Dahlström Lyth & Joakim Lyth 

Hägur änge Eksta Maria Fagerström & Erik Larsson 

Eskelhem prästänge Eskelhem Peter Wahlgren 

Valde änge Eskelhem Ellen & Ariel Norrby 

Alvare änge När Elinor Schüberg    

Bjärges änge Silte Barbro & André Johansson 

Östergarn prästänge Östergarn Östergarn ängsgrupp 

   
För samordning av fagning 
med skolelever i Högby 
skolområde  Hardy Pettersson 

   

Litografi  Skymningssvärmare och nattviol av Nils Forshed 

Sudergårda änge Bäl Bäl hembygdsförening 

Ajvide strandänge & hemänge Eksta Sivbritt Allansson & Bengt-Ola Lickander 

Valby änge Fröjel Berit & Håkan Onsjö 

Kumble änge Ganthem Ganthem hembygdsförening 

Rosarve änge Havdhem Doris Molin & Anders Melander 

Snausarve änge Lau Ninni & Tommy Kolmodin 

Stenkumla prästänge Stenkumla Rosel & Torgny Åkerblom 

Barkarve änge Öja Sonja & Lasse Jakobsson 

   

Litografi  Vår i änget av Hans Ekedahl  
Hemängen i Ljugarn Ardre Föreningen Ljugarn 

Gute änge & Nystugu änge Bäl Anna-Lena & Pär Andersson 



Lindarve ängar Ekeby Inger & Ulf Davidsson 

Andänget (Lilla Hajdes) Fröjel 
Marianne Lindberg Lagerin & Anders 
Lindberg 

Löves änge Hejde Jane & Jan Mattsson 

Bölske änge Grötlingbo Marita Dahlby & Lars-Göran Söderström 

Västerby prästboställe Guldrupe Guldrupe hembygdsförening 

Mörby änge Lokrume Lokrume hembygdsförening 

Björke änge Norrlanda Ulf Larsson 

Lasses änge Öja Dan Norman 

   

Litografi  Koltrast av Lars Jonsson  
Järnvägsparken Etelhem Etelhem hembygdsförening 

Haugstajns strandänge Gammelgarn Östergarn-Gammelgarn hembygdsförening 

Oggesänget Rone Ingegerd Lind & Per Sune Fredriksson 

Sigrajvs änge Vamlingbo Carina Lindberg & Calle Ahlström 
 


