
Röja ängarna – slåtter på åttiotalet
Fru Anna Pettersson, Helgarum, f. 1870, dotter till kalkbrännare på Hönsäter, berättade 1940 eller – 41, hur 
kvinnorna om våren fick röja på ängarna. ”Di fick räfsa ihop lövet å finröja riktit. Sen ble de så fint. Då va 
ängera fina mot vad di nu ser ut. Nu har di dem mera te bete. Förr slog di dem först å bärja gräset, å sen var de 
bete där, åtminstone för hästa. Te korna hade di andra änger. Storängen ve Hönsäter, den va så fin så me stora 
trän.” 
Sjöråsängen var fortfarande den sista, som slogs på Hönsäter. Detta var på Skiöldebrands tid, och då ordnades 
slåtterfest av gården ute i Sjöråsängen
Anna Pettersson skildrar det så: ”Di brygga å baka. Folket fick smörgåsar å kaffe å dricka å brännvin. De tog allt 
bräder ve sågen å ordna te’et. Iblann ute i ängen, iblann på sågebacken, allt efter som vädret var. Sen dansa di 
ute, valser å polketter. När gubba ble lite grann glada, då gick de å dansa va som helst. De börja arbetet om 
midda efter middasrasten en da å höll på så länge di kunne på kväll att slå. Så låg allt slåtterfolk i en lada ve 
Sjörås på natten, å ve 2-tia gick di upp å börja slå igen, så de ble ju ingen vila precis. Sen framåt 11 på förmiddan
bruka de vara färdit. De gick en rakesa efter två slåttara. Di spridde isär skårorna, å där de va tunt, där fick en ju 
raka ihop. Då gick de en fiolspelman me iblann dem, medan di slog. Då efter klockan elva börja ju festen. Ett par
gummor koka kaffet i en liten stuga ve bron intill ån. Det kom ingen uppifrån herrgården, men ”rakesera” 
(räfserskorna) fick vara med och ordna med det. Gubba hade sina ”kanner” (Brännvin troligen). Men de va aldri 
nå tråkit, utan sån enighet å sån sämja hörde ja aldri tals om. På en sån där fest var de nästan trevliare än nu. Då 
va alla lika, de va mera kamratanda. – Herrskapet va inte med! Di prata å skämta den ene värrer än den andre. Di
dansa antingen ute i ängen, där di räfsa undan eller också på Sågebacken. Di höll sällan på längre än te klockan 
sex eller sju. Aldri på natten – det orka di inte.”

På berätterskans fars tid var det 32 karlar, som slog. De hade beting på 1½ dag. 16 flickor eller gummor var med,
ofta gummor, som gjorde kvinsdagsverken för torpara: änkor o.d. Ibland bra gamla gummor, ty ”Det var ingen
pension  då,  må  tro”!  sade  Anna.  Några  tävlingslekar  eller  dylikt  hade  ej  denna  sagesman  hört  om  från
slåtterfesten. ”Sådana fester hade de allt bra länge”, men de riktigt dunstade bort. Slåttern blev inte densamma
som  den  var  förr.”  När  berätterskan  själv  började  på  herrgården  1885,  var  det  slut  med  herrgårdens
smörgåskalas, men de fick pengar i stället. Anna tror det var 15 kr till kalaset i Sjöråsängen i stället för ordnande
av traktering. Det hände då, att arbetarna lade till någon 25-öring var för att bättra på trakteringen. 

A. Larsson i Lukastorp vittnade om Sjöråsslåttern: ”En fick en viss summa, som skulle räcka till kalaset och
redovisa för den”.
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