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ARBETSUPPGIFTER – BONDEJORD

gör en exkursion 
Vad finns kvar i dag efter tidigare generationers odlarmöda? Om skolan 
ligger nära jordbruksbebyggelse, ta med fika och gör en cykelutflykt och 
försök upptäcka spåren i landskapet. 

Kan ni upptäcka några diken? Odlingsrösen? Stenmurar? Husgrunder 
efter tidigare bebyggelse? Kan ni se någon jordkällare? Hur många lador 
ser ni? Ser ni skillnaden mellan lador och logar? Om ni vill kan ni «tävla»: 
sätt upp ett mål att ni ska hitta t ex 10 lador (beror ju på hur många som 
finns – läraren får rekognoscera först). När uppdraget är utfört, sätt er ner 
och fika och passa på att berätta lite om ladornas historia och dess bety-
delse i äldre tiders jordbruk.

Bäst är det om ni kan få med er någon äldre person som kan berätta lite 
om gårdarnas och byns historia. Vem vet, kanske det spökar i något gam-
malt hus…

Aronsjö, Vilhelmina 1961. Foto: Sune Jonsson.



ARBETSUPPGIFTER – BONDEJORD

undersök en ödegård

Leta reda på en plats där ni vet att det tidigare funnits en gård. Det gör ni 
lättast genom att prata med äldre ortsbor, genom att titta i eventuella byg-
deböcker eller genom att studera kartor.

Om man tittar lite närmare på en gammal gårdstomt brukar man kunna 
få fram en hel del information om gården som en gång fanns där. Man kan 
börja med att leta reda på de husgrunder som går att se. På gamla gårdar 
fanns det ofta många olika byggnader. Går det att förstå vad de olika hu-
sen har använts till? Vilket eller vilka har varit boningshus? Finns det ett 
spisröse, det vill säga rester efter spis och murstock? Det kan finnas en grop 
efter en källare i grunden och kanske en trappsten. Vad kan man hitta för 
byggnadsmaterial? Kan man ana någon rumsindelning? 

Kring en husgrund kan man också leta efter andra spår. Var tog man 
färskvatten? Finns det några odlingsrösen, röjda ytor eller stigar? Var hade 
man sina åkrar och ängar. Kring gamla husgrunder brukar man också kun-
na hitta trädgårdsväxter och vårdträd till exempel en stor rönn eller björk.
Äldre elever kan pröva att göra en enkel karta över området och rita in alla 
olika spår som man kan se. Välj en skala som är lätt att överföra till papper 
exempelvis 1:100 – 1 meter i verkligheten = 1 cm på pappret.

Yngre elever kan förslagsvis efter ett besök på plats göra teckningar som 
visar hur de tror att det såg ut när det bodde människor på gården.

suddgummi
linjal
kompass

Spår efter bebyggelse. Foto: Nina Granholm.

material:
långt måttband
millimeterpapper
blyertspenna



ARBETSUPPGIFTER – BONDEJORD

slå med lie – adoptera en slåtteräng

Förr, innan det fanns slåttermaskiner och gräsklippare, slogs allt gräs med 
lie. Hör om någon person som kan slå med lie är villig och åka ut med klas-
sen. Kanske går det att ordna via hembygdsföreningen? Låt dem som vill 
pröva på, men kom ihåg att ha uppsikt över det hela – liebladen är mycket 
vassa. 

Om det hela faller väl ut kanske skolan/klassen kan ansvara för att slå 
ett litet område i byn. Då gör man en insats samtidigt som eleverna får lära 
sig en gammal konst. Hör med hembygdsföreningen om vilken plats som 
kan vara lämplig för en sådan »ängsadoption«.

Småbrukarparet Eriksson slår hö vid Öre älv. Foto: Sune Jonsson



ARBETSUPPGIFTER – BONDEJORD

då – nu

Forska i hur många bönder det fanns i er by eller socken för 100 respektive 
för 50 år sedan och hur många som finns nu. Hur många kor hade varje 
bonde i genomsnitt? Hur många kor har bönderna i dag? Hur många liter 
mjölk gav varje ko per dag, då och nu?

Uppgifterna hittar ni i kyrkböcker och bouppteckningar som finns att 
läsa på biblioteken. 

Kontrollföreningens arkiv med uppgifter om medlemmarnas kor, mjölk-
mängd, kvalitet etc (även kornas namn) – finns i Folkrörelsearkivet i 
Umeå.

Det finns också många uppgifter att hämta i olika bygdeböcker.
En plats på nätet som kan vara användbar är: 

http://www.ddb.umu.se/tabellverk/Atkomst/tabnet.htm

Kyrkbok.



ARBETSUPPGIFTER – BONDEJORD

sötost

Sötost var särskilt i västerbottens kustbygder en välkänd festrätt men också 
omtyckt som sommarmat i samband med slåttern. Sötost kunde också till-
redas utan tillsats av löpe: i en liten gryta fyllde man lite gräddmjölk och en 
större mängd söt rännmjölk. Grytan sattes över elden, så att mjölken kom 
i kokning, och sedan underhöll man elden under grytan, så att den kokade 
svagt under många timmar. Under kokningen går vattnet bort ur mjölken, 
och denna löper så småningom ihop till ost, fastän man inte blandat någon 
ostlöpe i mjölken. Den ostvassla med ämne till mesost i, som bildas i gry-
tan, kokas in i osten och denna ost blir genom den långvariga kokningen 
mycket fast och stadig och brungul till färgen och erhåller kraftig söt smak, 
varav den kallas sötost.  Osten är litet seg, men söt och välsmakande. Sö-
tosten åts som maträtt i söt rännmjölk. 

Löpe erhölls genom att man slaktade en dikalv som inte fick ha börjat 
äta hö. Från kalven tog man tillvara vinstra, löpmagen. Magen saltades och 
torkades, varefter den klipptes sönder i bitar och lades i en flaska och fyll-
des med vatten. Efter ett par dygn kunde vätskan användas som ostlöpe. 

material och utrustning:
Spis, kastrull, durkslag, bunke, handduk, fat, slev
2 liter oskummad mjölk/standardmjölk, löpe (säljs på apotek), sirap
eventuellt vispad grädde, mesost, kanel

gör så här:

Värm mjölken till 30–40 grader. Tillsätt 2 dessertskedar löpe under omrör-
ning. Ställ kastrullen åt sidan tills ostmassan efter ca 30 minuter börjar 
ta ihop.

Sätt kastrullen på försiktig kokning, rör efter en stund ner 3 matskedar si-
rap. Passa koket så att det inte blir mosigt eller så att ostmassan kokar 
för länge och blir seg.

Lägg handduken i durkslaget med en bunke inunder. Häll upp massan. 
Ställ bunken med den avrunna vasslan åt sidan. Beroende på ostmas-
sans konsistens kan den kramas och formas i handduken.

Lägg upp osten på ett fat. Ät osten varm eller kall med vasslan. En lyxigare 
variant är att äta osten med vispad grädde smaksatt med lite messmör 
och kanel.



ARBETSUPPGIFTER – BONDEJORD

vattlingon

Innan det fanns kylskåp var grönsaker och frukt sällsynta under vinter-
halvåret. Också sylt var ovanligt eftersom socker var en dyr handelsvara 
som man noga hushöll med. Vattlingon erbjöd en uppskattad ersättning, 
till exempel som efterrätt till jul. Genom lingonens egna konserverande 
egenskaper håller bären sig fina under lång tid. 

material och utrustning:
En väl rengjord glasflaska med kork.
Fina, mogna och rensade lingon.
Uppkokat avsvalnat vatten.
Ägg, socker och visp.

gör så här: 
Fyll en glasflaska med lingon. Häll på vatten upp till kanten på flaskan. 
Korka flaskan och ställ undan för förvaring. Smaka med vispad äggvita 
och socker.  

Tips: Ni kan också prova att bereda hjortron på samma vis.

Lingon. Foto: Jonas Bergsten (Wikimedia Commons).



ARBETSUPPGIFTER – BONDEJORD

linda barn 
Lindning av barn har förekommit, och förekommer fortfarande i många 
kulturer. Det finns många olika traditioner kring hur barnen ska lindas. 
På sina håll var barnet lindat ända upp över axlarna. Lindningens många 
lager gjorde att barnet höll sig varmt. Det fanns också en föreställning om 
att lindningen bidrog till att barnen fick raka och starka ben. Materialet till 
kläder och lindor var ofta slitna, mjuka tyger av gamla kläder. I Västerbot-
ten var lindorna ofta gjorda i ett stadigt tyg som vadmal eller linne, men 
kunde också vara stickade eller virkade. 

På Västerbottens museum i Umeå finns en lindad barndocka att låna. 
Ytterligare en docka går att låna via Sorsele bibliotek.

material:
Docka, knytskjorta, mössa, navelbinda med mynt, stjärtlapp, blöja,
yllemantel (stort tygstycke att svepa om barnet), linda (2–3 m)

gör så här:
Lägg navelbindan så att slanten hamnar över naveln. Knyt fast. Sätt på 
skjortan och lägg stjärtlappen mellan dockans ben. Vik blöjan dubbel 
till en trekant och lägg den under dockan. Vik sedan upp snibben mel-
lan benen och knyt fast.
Tag yllemanteln (det stora tygstycket) och svep om barnet utanpå blö-
jorna och över skjortan. Lämna armarna fria. Vik upp mantelns kort-
ända; bak på flickor och fram på pojkar.
Dockan skall nu lindas stadigt: tag den långa lindan och börja från föt-
terna och fortsätt sedan att linda tills ni kommer upp under armarna. 
Knyt fast och sätt på mössan.

Teckning: Helena Forsberg.


