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Anna Werbitsch Arnell är lantbruks- 
chef försäkring på Länsförsäkringar 
Jönköping.

L E D A R E

Missa
inte!

F rosten har allt oftare börjat lägga sig här hemma.  
Det märks att vintern närmar sig och jobbet på 
gården går in i en ny fas. Det som inte hunnits med 
under vår och sommar ska fixas till, djuren ska stallas 
in, maskiner ska ses över och kanske blir det lite tid 

över för arbete i skogen. 
 
Hos Länsförsäkringar Jönköping planerar vi samtidigt för fullt 
inför nästa år. Vid årsskiftet startar vår nya organisation för 
lantbruk försäkring, som består av både gedigen erfarenhet 
och nya kompetenser. I detta nummer får du veta lite mer om 
medarbetarna i det nya teamet, som berättar om sitt engage-
mang för de gröna näringarna och om sina roller hos oss. 

I mitten av magasinet finns också ett blad med alla viktiga 
kontakter hos Länsförsäkringar Jönköping – försäkring, bank, 
fastighetsförmedling och skador. Ta gärna ut det och spara!

För en tid sedan skickade vi ut en enkät till alla er lantbruk-
skunder. Vi ville helt enkelt veta vad vi gör bra och vad vi kan 
förbättra. Och vilket gensvar det blev! Hela 850 enkäter kom 
tillbaka och nu har vi massor av värdefull information för att 
göra mötet med dig som kund ännu bättre. Mer om detta finns 
att läsa längre fram i magasinet, men vi kan konstatera – vilket 
vi är väldigt stolta över – att många av er är väldigt nöjda med 
oss. Det ska vi givetvis förvalta och förädla.

Som alltid i Din gård får du även möta några av våra kunder, 
människor med intressanta verksamheter och produkter – och 
ett stort engagemang för landsbygden. Det finns verkligen
 så många spännande och nytänkande entreprenörer i 
vårt län. Kanske får du upp ögonen för något helt nytt just 
i detta nummer.

God läsning! 

I det här numret kommer du kunna 
läsa om allt från begreppet bonde till 
intressanta och spännande berättelser 
om entreprenörer i vårt län. Missa inte 
Martina Petersons historia om hur hon 
upptäckte björksavens hemlighet, eller 
paret Åvall som var med om något 
fasansfullt tidigare i år. 

Vi förvaltar 
och förädlar
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Hagshultkossorna

20
21

D et känns fantastiskt 
roligt att få den här 
utmärkelsen, dels för att 
ni uppmärksammar det 
vi gör, dels för att vi vill 

förändra synen på kött, säger Ulrica 
Björnhag, som driver Hagshultskossorna 
tillsammans med sin man Carl-Johan 
Bertilsson.

Hagshultskossornas kopensionat 
startade 2016, med idén att låta 
pensionerade mjölkkor flytta in på 
Ulricas och Carl-Johans gård istället för 
att direkt skickas till slakt.

Responsen blev stor redan från 
början och ett samarbete med en 
restauranggrossist i Stockholm inleddes. 
Under pandemin utökades verksamheten 
med köttlådor till privatkunder och i 
dag samarbetar Ulrica och Carl-Johan 
även direkt med ett antal restauranger. 
Kött från Hagshult serveras därmed i 
såväl Stockholm som i Jönköping och 
Värnamo.

På kopensionatet äter korna enbart 
gräs och örter och får växa till sig i egen takt. 

– Våra kor lever och utfodras inte för 
att så snabbt som möjligt hamna på en 
tallrik, säger Ulrica. De har många viktiga 
uppgifter i livet innan de till slut blir ett 
nyttigt, gott och klimatsmart kött.

Bakom priset Årets matentreprenör står 
Länsförsäkringar Jönköping tillsammans 
med LRF, Hushållningssällskapet, 

Smålands Turism, Science Park och 
Ester Kök & Bar. Det är femte året i rad 
som utmärkelsen delas ut, där tidigare 
vinnare är Grennaglass, Rudenstams Bär 
& Frukt, Smålandsost och Wärdshuset 
Bredaryd.

– Att någon ser och uppmärksammar 
vad vi gör är verkligen roligt och ett härligt 
erkännande. Vi brinner för hållbarhet, för 
att utveckla branschen, förändra synen på 
kött och för att sätta smak och djurhållning 
i fokus, säger Ulrica. 

För femte året i rad har Årets matentreprenör 
i Jönköpings län utsetts. I år går utmärkelsen 
till Hagshultskossorna i Vaggeryds kommun.

2016 startade Hagshultskossornas 
kopensionat sin verksamhet. Idén var att 
låta pensionerade mjölkkor flytta in på 
kopensionatet, istället för att skickas till 
slakt. På kopensionatet äter de enbart 
gräs och örter, och får växa på sig i egen 
takt – på så sätt skapas ett både delikat 
och hållbart kött. 

Å R E T S  P R I S TA G A R E

Hagshultskossorna 
är Årets 
matentreprenör 2021

Ulrica Björnhag och Carl-Johan Bertilsson 
driver Hagshultskossorna tillsammans.



Din gård  #2 / 2021   5

Mörkrets inbrott 
– så slipper du drabbas
När sommaren övergår till höst och mörkret faller 
brukar inbrotten på våra gårdar och lantbruk öka. Men 
det finns enkla åtgärder för att undvika att  drabbas.

I N B L I C K

Varje år drabbas ett hundratal gårdar 
och lantbruk i länet av inbrott. Värdet 
på de stulna objekten, som ofta har stor 
betydelse för det vardagliga arbetet, 
uppgår till flera miljoner kronor. Under 
september och november inträffar flest 
inbrott, men övriga vintermånader har 
nästan lika dålig statistik.

På senare år har stöldligor rört sig 
över stora delar av landet och riktat in 
sig på en viss typ av objekt. Ibland har 
det handlat om dyra sadlar, på senare tid 
har fyrhjulingar blivit populärt stöldgods.

– I mitt jobb åker jag runt och 
besöker massor av gårdar, och det jag 
ofta slås av är att många byggnader står 
vidöppna. Då är det väldigt enkelt att 
plocka med sig en röjsåg, motorsåg eller 
åkgräsklippare.

Det säger Lennart Sundberg, som är 
skadeförebyggare på Länsförsäkringar 
Jönköping, och han råder lantbrukare att 
i allmänhet vara mer försiktiga:

– Många tror att de aldrig själva 
kommer att drabbas, men plötsligt står 
man där och verktygen är försvunna. 

Om man som lantbrukare blir av med 
en fyrhjuling, andra maskiner eller 
verktyg påverkas det dagliga arbetet. 
Försäkringen täcker mycket, men det är 
alltid den drabbade som förlorar mest, 
ekonomiskt och tidsmässigt. Det tar ju 
tid att skaffa nya saker. 

– Lås efter dig, både bostadshuset 
och övriga utrymmen, även om du bara 
ska iväg en kort stund, säger Lennart. 
Låt inte nycklar sitta kvar i traktorer och 
fyrhjulingar, och förvara inte sadlar och 
andra dyrbara tillhörigheter där låsen är 
dåliga eller kanske inte finns alls. 

En mer proaktiv åtgärd vill han också 
gärna tipsa om:

– För att avskräcka tjuvar har vi sett 
att både DNA-märkning och skyltning 
har en förebyggande effekt. Det behöver 
inte kosta allt för mycket – och färre 
inbrott inträffar på de gårdar som  
har det.  

Med stor kreativitet och 
beslutsamhet har den 
här matentreprenören 
tagit stora kliv på den 
svenska matkartan. 
Under pandemin har 
de sett till att många 
fler får ta del av deras 
produkt som är unik i 
sitt slag. 

På ett innovativt sätt och 
med ett stort nytänk har 
de fått fram ett smakrikt 
kött som noggrant 
produceras fram på 
gården i Vaggeryds 
kommun. De har gett 
nytt liv till mjölkkon 
och de har sett till att 
smaken av Hagshult når 
ut till hela Sverige. 

”

Motivering – Årets 
matentreprenör 2021

Vinn!

Tävla om DNA-kit!
Nu har du chansen att vinna tre DNA-
kit genom att skanna QR-koden och 
svara på frågorna senast 15 december. 
Svaren på frågorna finns i tidningen!

Skanna QR-koden och 
var med och tävla!
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Begreppet 
bonde – det 
finaste vi har

I N B L I C K

Bonde, lantbrukare, jordbrukare … kärt barn 
har många namn. Men varför har det blivit så 
att storstadsbor använder ”bonde” som ett 
nedvärderande epitet? Vi tog ett snack med 
Patrick Svensson, professor i agrarhistoria vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet, för att få en 
bild av begreppets utveckling genom tiderna.

Patrick Svensson, professor i agrarhistoria 
vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
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H istoriskt sett har bönder 
funnits i Sverige i flera tusen 
år. Det var dock i samband 
med att de fyra stånden 
växte fram i landet som yrket 

fick en egen status i landet. Det var adel, 
präster, borgare – och bönder.

– Genom alla tider har det funnits en 
viss hierarki i samhället, berättar Patrick 
Svensson. På medeltiden var det fint och 
hedervärt att vara bonde. Man var en god 
människa, helt enkelt. När drottning 
Margareta valdes till regent 1389 kallade 
hon sig själv för ”husbonde över riket”. 
Men samtidigt fanns det redan på tiden 
de adelsmän som såg ner på bönderna.

När urbaniseringen och 
industrialiseringen växte fram i det 
svenska samhället på 1800-talet blev 
följden en viss segregation mellan stad 
och landsbygd.

– En allmän uppfattning blev att i 
städerna pågick utveckling och 
modernisering, medan det på 
landsbygden stod still. När storstadsbor 
på senare år kommit att använda 
uttrycket bonde på ett nedlåtande sätt, 
har det varit just för att markera att man 
själv bor i en stad, som har större 
befolkning och därmed är ”mer 
utvecklad”. 

Patrick förklarar att det egentligen 
inte har med yrket bonde att göra. För 
storstadsbon är det snarare ett 
samlande – och ofta arrogant – begrepp 
för alla som kommer från en mindre stad 
eller landsbygden. 

I sin forskning har Patrick Svensson gått 
igenom äldre årgångar av olika 
lantbrukstidningar för att se om ordet 
bonde förekom oftare i texter förr.  

– I gamla artiklar ser man att 
skribenterna även då växlade mellan 
lantbrukare, bonde och jordbrukare. Det 
är inte så att ett av begreppen använts 
mer flitigt, utan alla tre har varit vanligt 
förekommande genom åren.

Vad Patrick däremot tydligt kunde se 
var hur yrkets status och lantbrukarens 
roll i samhället hade förändrats. 
Stoltheten i att vara bonde var kanske 
som allra störst under 1970-talet.

– Om man tittar på hur bönder har 
framställts i annonser och artiklar så ser 
man tydligt utvecklingen, säger Patrick. 
På 1940- och 50-talet var lantbrukarna 
en stor, kollektiv grupp i vårt samhälle, 
ungefär som industriarbetarna. På 
1970-talet, när det var kris i jordbruket, 
blev det tvärtom. Då ville många bönder 
gärna framställa sig själva som individer. 
Att vara bonde blev en identitet, inte ett 
yrke som vilket som helst. Det märks 

väldigt tydligt i annonser från den tiden.
Sedan dess har det hunnit hända en 

hel del med hur bönder framställs. I 
slutet av 1980-talet och början på 
90-talet, när jordbruket avreglerades, 
blev bönder mycket mer profilerade som 
företagare, och fokus hamnade på deras 
affärsverksamhet. 
 
Hur ordet bonde kommer att användas i 
framtiden återstår att se. Patrick 
Svensson tror att stoltheten kommer att 
finnas kvar, men att begreppet i 
allmänhet får en annan innebörd. Den allt 
större medvetenheten kring vad vi äter 
är en starkt bidragande faktor. 

– Jag tror många i dag har bilden av 
att svenska bönder är lika med svensk 
livsmedelsproduktion. Vi är stolta över 
våra bönder och vi ser dem gärna som 
bättre än andra. När vi ställer om mot 
mer naturliga och ekologiska råvaror blir 
begreppet bonde allt mer positivt. Det 
står för det nära, det lokala och det 
genuina.  

I N B L I C K

När vi ställer om mot 
mer naturliga och 
ekologiska råvaror 
blir begreppet bonde 
allt mer positivt.

”



Här är den 
nya lantbruks-
organisationen

N YA  L A N T B R U K S O R G A N I S AT I O N E N
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Å tta medarbetare, flera nya 
roller och ett nytt 
arbetssätt. Länsförsäk-
ringar Jönköping kommer 
från och med den 1 januari 

att ha en ny lantbruksorganisation inom 
försäkring. Mycket kommer att vara sig 
likt, men vissa inslag är helt nya.

– Det ska bli så spännande att 
komma igång och forma framtidens 
lantbruksorganisation, säger Anna 
Werbitsch Arnell, chef för organisatio-
nen. Vi är ett stort lantbrukslän, med 
otroligt mycket kompetens och företa-
gande inom de gröna näringarna. Den 
goda relationen vi har med våra kunder 
är vi stolta över – och med den nya 
organisationen vill vi möta deras behov 
ännu bättre.

På nästkommande sidor får du lära 
känna medarbetarna i den nya lantbruks-
organisationen lite närmare. Hur 
förändringen kommer att ske rent 
praktiskt kommer kunderna att få reda 
på inom kort.

– Det är fortsatt många välbekanta 
ansikten för lantbrukarna. Flera medar-
betare från den gamla organisationen är 
kvar, även kontaktpersonerna inom 
banken är kvar. Sen kommer det vara 
några nya medarbetare. Det betyder att 
några av våra kunder kommer få nya 
kontaktpersoner, men det kommer vi 
informera om i god tid, säger Anna.

En ny roll i organisationen är innesäljare, 
vilket tidigare inte funnits hos Länsför-
säkringar Jönköping.

– Det viktigaste för oss är tillgänglig-
heten, att vi finns där när kunderna 
behöver oss, säger Anna. Där kommer 
innesäljaren att ha en betydelsefull roll. 
Det ska alltid vara lätt att komma i 
kontakt med oss, oavsett vilken kanal 
man väljer.

För några veckor sedan fick alla 
lantbrukskunder en enkät kring hur man 
tycker att kontakten med Länsförsäk-
ringar fungerar. Svaren från den har 
bolaget nu tagit med sig.

– Vi fick oerhört mycket nyttig 
feedback. Enkäten visade att många är 

väldigt nöjda, men att det finns områden 
där vi kan bli bättre. Det handlar bland 
annat om återkoppling; om vi säger att vi 
ska ringa upp, så ska vi ringa upp. 
Kötiderna är en annan punkt, där handlar 
det återigen om tillgängligheten. Vi behö-
ver finnas där när kunderna vill komma i 
kontakt med oss.
 
Den 1 januari är det dags för Länsförsäk-
ringar Jönköpings nya lantbruksorgani-
sation att ta över från den gamla.

– Vi ser alla fram emot det här och 
förhoppningen är att samtliga kunder 
också kommer att märka att vi har de  
här nya kompetenserna på plats,  
avslutar Anna. 

I förra numret av Din gård berättade vi  
om den nya lantbruksorganisationen hos 
Länsförsäkringar Jönköping. Nu står det klart 
vilka som kommer vara en del av organisationen 
och vilka roller de kommer att ha.

Det viktigaste för oss är 
tillgängligheten, att vi finns 
där när kunderna behöver oss.

”

N YA  L A N T B R U K S O R G A N I S AT I O N E N
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Marie Gustafsson, från Trånghalla utanför Jönköping, 
är en av de nya innesäljarna i lantbruksorganisationen. 
Hon har arbetat på Länsförsäkringar i några år, men 
då i en annan roll.

Hur kommer det sig att du började jobba på Länsför-
säkringar Jönköping?

– Från början blev jag headhuntad från Swedbank. I 
många år har jag jobbat på Länsförsäkringar Bank, där 
vi hade ett gott och nära samarbete med de som job-
bade med försäkringar. Men jag har känt mig nyfiken på 
försäkringsdelen under de senaste två åren, så när den 
här möjligheten dök upp tvekade jag inte en sekund. 
Att det dessutom var inom ett område som jag brinner 
särskilt mycket för är ett extra plus. 

Vad betyder skogs- och lantbruk för dig?
– Det är jätteviktigt att det svenska skogs- och lant-

bruket får finnas kvar och att fler yngre vill utbilda sig 
inom området. En levande landsbygd kommer bli allt 
viktigare, tror jag. Konsumenter efterfrågar fler svens-
ka produkter och jag hoppas att det kommer fortsätta.

Vilken lantbruksfråga brinner du mest för?
– Att stötta bönderna så mycket det går och att fler 

ska våga satsa på lantbruket. 

Favoritmat? Fläskstek med svål (man är väl halvdansk)
Favoritintresse? Djur (har häst), träning, barn och barnbarn
Favoritresmål? Florida

Anna Eriksson, en värmlänning från Sunne som nu 
bor på en mindre gård utanför Nässjö, är helt ny i lant-
bruksorganisationen. Hon är utbildad husdjursagro-
nom vid SLU och har tidigare jobbat på både Länssty-
relsen och Jordbruksverket. I den nya organisationen 
kommer hon att vara placerad i Nässjö.

Hur kommer det sig att du började jobba på Länsför-
säkringar Jönköping?

– Vem vill inte jobba med sitt intresse? Att få jobba 
”i verkligheten” inom de gröna näringarna stämmer väl 
överens med min utbildning och min tidigare arbets-
livserfarenhet.

Vad betyder skogs- och lantbruk för dig?
– För mig är det livsavgörande. Vi är beroende av 

våra lantbrukare som producerar livsmedel av högsta 
klass och håller landskapet öppet. Skogen tillför en 
variation i landskapet som jag önskar att vi kan bevara.

Vilken lantbruksfråga brinner du mest för?
– Att vi ska välja svenska råvaror när vi handlar och 

går på restaurang. 

Favoritmat? Risotto
Favoritintresse? Mina hästar
Favoritresmål? Svenska fjällen – vår, sommar, höst och vinter

Marie 
Gustafsson
Innesäljare
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Anna 
Eriksson
Utesäljare, Nässjö
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Anders Göransson, som kommer från Jönköping men 
i dag bor på en liten gård i Adelöv, är en annan välbe-
kant rådgivare för många lantbrukare i länet. I den 
nya organisationen har han rollen som rådgivare och 
utesäljare, med placering i Tranås. 

Hur kommer det sig att du började jobba på Länsför-
säkringar Jönköping?

– Det började med att jag pratade med en jakt- 
kamrat som jobbade med detta och jag tyckte det lät 
som ett jobb för mig, med mitt intresse av lantbruk och 
skog. Nu ser jag fram emot att hjälpa våra lantbruks- 
kunder med rådgivning gällande försäkringar.

Vad betyder skogs- och lantbruk för dig?
– Jag äger själv en liten skogsfastighet med 30 hek-

tar skog, och att gå ut i skogen med röjsågen ger mig 
både avkoppling och motion. Jag tar också gärna med 
mig hund och bössa och ger mig ut tillsammans med 
några kompisar. Jag har aldrig drivit lantbruk själv, 
men det är något som intresserar mig.

Vilken lantbruksfråga brinner du mest för?
– Vi måste vara rädda om våra aktiva lantbrukare. 

Att kunna producera mat inom landets gränser tror 
jag är en ödesfråga. Hur kan vi få människor att förstå 
hur viktigt det är att köpa närproducerat, även om det 
kostar någon krona mer? 

Favoritmat? Hemgjord gulasch på vildsvinskarré
Favoritintresse? Jakt med drivande hund
Favoritresmål? Nya Zeeland

För Jonna Larsson, som kommer från Visingsö men 
nu bor i ett rött hus med vita knutar i närheten av 
Ölmstad, är allt nytt. Jonna är ny på Länsförsäkringar 
Jönköping och i den nya organisationen kommer hon 
att ha den nya rollen som innesäljare. 

Hur kommer det sig att du började jobba på Länsför-
säkringar Jönköping?

– Det som framförallt lockade var en spännande  
roll med kundrelationer, där jag får vara delaktig i att 
skapa goda och trygga försäkringslösningar åt våra 
lantbrukskunder.

Vad betyder skogs- och lantbruk för dig?
– För mig är det att kunna ta vara på svenska råva-

ror och att värna om lokala produkter och lokal mat. 
Sedan är det fantastiskt vackert och avkopplande att 
komma ut på en tur i skogen, gärna på hästryggen.

Vilken lantbruksfråga brinner du mest för?
– Den svenska och lokala maten. Vi ska värna om bra 

mat producerad i lokalområdet. 

Jonna
Larsson

Favoritmat? Biff, sås och potatis, svenskt så klart
Favoritintresse? Hänga med min häst i stallet
Favoritresmål? Visingsö, en så vacker plats i vårt län

Innesäljare
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Anders 
Göransson
Utesäljare, Tranås
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Mikael Richardsson kommer ursprungligen från 
Nässjö, men bor i dag på gården Nöbbele utanför 
Sävsjö. Han är en av rådgivarna i den nya organisa-
tionen, men för många lantbrukare i vårt län är han 
inget nytt ansikte, eftersom han även tidigare varit 
rådgivare för flera av dem.

Hur kommer det sig att du började jobba på Länsför-
säkringar Jönköping?

– Jag blev faktiskt headhuntad för ett antal år 
sedan till den gamla organisationen. Sedan dess har jag 
arbetat med att sälja försäkringar åt Länsförsäkringar 
Jönköping.

Vad betyder skogs- och lantbruk för dig?
– Jag har alltid tyckt att skogs- och lantbruksfrå-

gor varit intressanta, och framför allt att jobba med 
människor som är verksamma inom de områdena. Jag 
bor själv på en gård som jag driver tillsammans med 
familj, så det ligger väldigt nära hjärtat.

Vilken lantbruksfråga brinner du mest för?
– Det är framför allt skogsfrågor i allmänhet och 

hur skogen ska skötas i framtiden när det kommer till 
regler och lagar. 

Favoritmat? Raggmunk och fläsk                 
Favoritintresse? Resor och golf
Favoritresmål? Spanska solkusten och New York

Daniel Nyrén, från Ekenässjön utanför Vetlanda, väljer 
att ta klivet från skadereglerare mot lantbrukskunder 
till att bli rådgivare och utesäljare i den nya organisa-
tionen. Han kommer att ha placeringsort Vetlanda. 

Hur kommer det sig att du började jobba på  
Länsförsäkringar Jönköping?

– Jag sökte nya utmaningar efter många år i 
möbelbranschen. Jag har alltid tyckt om de gröna 
näringarna och tänkte att min bakgrund inom det pri-
vata näringslivet skulle bli en bra mix med jobbet som 
skadereglerare. Nu när tjänsten som rådgivare inom 
lantbruk dök upp så kände jag att det passade mig som 
handen i handsken. Jag har jobbat med sälj i hela mitt 
liv, bortsett från de senaste åren på LF, och skaffat 
mig god erfarenhet av vilka problem lantbrukare och 
gårdsägare ställs inför i vardagen. Nu ska det bli kul att 
få komma ut och möta kunderna på deras gårdar, och 
hjälpa dem att skapa trygghet.

Vad betyder skogs- och lantbruk för dig?
– Det är en av grundstenarna i samhället, där odling 

och djurhållning är förutsättningar för att vi har mat på 
bordet. Samtidigt är skogen viktig för byggandet, både i 
Sverige och utomlands.

Vilken lantbruksfråga brinner du mest för?
– Att skapa trygghet för våra kunder, så att de kan 

fokusera på att driva och utveckla sin verksamhet. 
Men även att se till att de har rätt förutsättningar när 
skadan är framme.

Favoritmat? Raggmunk och fläsk 
Favoritintresse? Följa barnens idrottande samt friluftsliv
Favoritresmål? Svenska fjällen men även norra Italien
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Daniel 
Nyrén
Utesäljare, Vetlanda

Mikael 
Richardsson
Ute/innesäljare, Vetlanda
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Anders Fyhr, från Malmbäck och som i dag bor i 
Klappa strax utanför just Malmbäck, är en av de nya 
innesäljarna. För många är han redan ett välbekant 
ansikte efter alla sina år som rådgivare.

Hur kommer det sig att du började jobba på Länsför-
säkringar Jönköping?

– Det var faktiskt en kompis som frågade om jag var 
sugen på att börja hos Länsförsäkringar, och då sa jag 
helt enkelt ja. Nu när jag tar klivet in i den nya organi-
sationen är det naturligt för mig, eftersom jag vet vad 
Länsförsäkringar står för.

Vad betyder skogs- och lantbruk för dig?
– Allt. Jag är uppväxt på landet och bor på landet. 

Det är på landsbygden jag har mina rötter, så för mig 
betyder skogs- och lantbruk verkligen allt.

Vilken lantbruksfråga brinner du mest för?
– Lantbruksmarken och att vi använder den på rätt 

sätt. Sedan finns det flera andra viktiga frågor, men 
just den frågan brinner jag allra mest för. 

Favoritmat? Kött
Favoritintresse? Jakt och hundar
Favoritresmål? Medelhavet

Ett annat välbekant namn och ansikte för lantbru-
karna i Jönköpings län är Claes-Göran Pettersson, 
från Burseryd där han fortfarande bor. Han kommer 
att vara utesäljare med placering i Värnamo i den nya 
organisationen. 

Hur kommer det sig att du började jobba på Länsför-
säkringar Jönköping?

– Min dåvarande chef på Burseryds Lantmän gick i 
pension efter cirka 30 år som ombud på Länsförsäk-
ringar. Det var ett begränsat område, där jag redan 
kände de flesta försäkringskunderna, så det var natur-
ligt för mig att ta över. 

Vad betyder skogs- och lantbruk för dig?
– Som deltidslantbrukare, skogsägare och säljare 

av lantbruksförsäkringar är det både ett jobb och ett 
stort intresse. Det är självklart att det betyder mycket 
för mig.

Vilken lantbruksfråga brinner du mest för?
– Det är nog att det inte ska brinna. Men om olyckan 

och branden ändå skulle vara framme så ska den som 
drabbas ha rätt försäkringsskydd. 
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Anders 
Fyhr
Innesäljare

Claes-Göran 
Pettersson
Utesäljare, Värnamo
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Man vet aldrig vad som 
kommer vara inne, säger 
Jeanette Hultén. Ena året 
var rekoringar väldigt 
populära, nästa år var det 

gårdsbutiker. Samma sak när det gäller 
grönsakssorter. Vissa år säljer vi otroligt 
mycket av en grönsak, för att nästa år 
sälja knappt något av samma vara. Det 
förändras hela tiden.

Det har gått tio år sedan Paul och 
Jeanette Hultén köpte Sunnerby 
Norregård, där Paul växte upp. Under de 
första åren arrenderade de ut det mesta 
av åkermarken, men för sex år sedan 
kände de att de ville göra något nytt på 
gården.

– Våra grannar har köttdjur, och vi 
ville helst inte konkurrera med någon i 
närheten. Då började vi prata lite om 
grönsaker, berättar Paul.

När Paul och Jeanette såg att 
Blomsterlandet i Hässleholm skulle riva 

sin anläggning, och ville bli av med sitt 
stora växthus, tog de tillfället i akt.

– Vi fick gärna köpa växthuset, men 
deras krav var att skulle vara borta inom 
två veckor. Så vi åkte ner dit, monterade 
ner växthuset, lastade in det i en 
container och åkte hem. Sedan tog det 
ett tag innan vi lyckades bygga upp det 
helt och hållet igen, säger Paul.

När verksamheten väl var igång blev 
det en rejäl nostalgitripp för Paul, som 
vuxit upp med en pappa som drev 
potatisodling på gården.

– Potatis är givetvis favoriten. När 
jag kände dofterna och hörde ljuden kom 
minnena från barndomen tillbaka. Sedan 
är potatis så otroligt gott. Det finns så 
många sorter och det behöver inte vara 
den finaste eller största, det viktigaste 
är att den smakar bra. 

I växthuset, som ligger ett 30-tal 
meter från bostadshuset, odlar man 
enbart tomater och gurka numera. Men 
det är inte bara vanliga och beprövade 

R E P O R TA G E

Ekologisk odling

Handlar om att producera livsmedel på 
ett långsiktigt och hållbart sätt – från jord 
till bord. För att göra det behöver man 
använda naturresurser som jord, energi 
och vatten på ett sätt som påverkar miljön 
så lite som möjligt. Ekologisk produktion 
ska också stötta den biologiska 
mångfalden.

Grönsaksodlarna 
som växer med 
uppgiften
När Paul och Jeanette Hultén bestämde sig för att göra något nytt föll 
valet på ekologisk grönsaksodling. Under sex säsonger har de lärt sig mer 
och mer – både vad olika grödor kräver och att även grönsaker är trend-
känsliga. Nu siktar de på att ta Hulténs Ekogrönsaker till nästa nivå.
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I växthuset, odlar man enbart 
tomater och gurka numera. 

R E P O R TA G E

grödor som gör att Jeanette och Paul 
tycker att odlarlivet är så roligt.

– Vi experimenterar gärna och testar 
nya sorter. Vissa grönsaker har inte alls 
funkat, som paprika och chili – de åt 
gnagarna upp så fort de fick chansen. 
Men i år har vi satsat på pumpor och 
sötmajs, och det har fallit väldigt väl ut. 
Till nästa år funderar vi på att börja med 
palsternacka. Och att utöka 
pumpaodlingen.

Nästa steg för paret Hultén är att kunna 
erbjuda grönsaker under en större del  
av året.

– Vi håller på och renoverar vårt hus 
för fullt, och i samband med det planerar 
vi att bygga flera kylförråd. Då kommer vi 
kunna förvara grönsakerna under en 
mycket längre tid utan att de tappar sin 
kvalitet.

På gården står det idag en vagn med 
grönsaker, där folk kan plocka på sig det de 
behöver och sedan betala via Swish. Men 

Paul och Jeanette har även planer på att 
starta en renodlad gårdsbutik. I dag sker 
försäljningen främst via rekoringar i 
Värnamo, Vaggeryd och Jönköping, och 
genom en lokal livsmedelsbutik. 

– Vi ser oss definitivt som 
småskaliga. Vi odlar på knappt en hektar 
mark och kommer förhoppningsvis att 
växa lite lagom varje år. Men vi har 
ambitionen att kunna anställa någon i 
framtiden, säger Paul, som själv jobbar 
heltid som verktygsmakare.

På frågan om de någonsin funderat på 
att lämna den ekologiska inriktningen är 
svaret från Jeanette och Paul glasklart:

– Nej, vi är stolta över det vi 
producerar här. Det är väldigt skönt att 
veta att vi säljer en giftfri produkt. Ingen 
vet exakt hur alla bekämpningsmedel 
påverkar människor, naturen och miljön, 
så därför är det självklart för oss. Vi står 
både för ekologiskt och närodlat och vi 
ser fram att göra det ett bra tag till. 

Jeanette och Paul Hultén hittade 
en ny inriktning för gården.
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Mikael Bäckström har varit en av länets mest inflytelserika 
lantbrukare i över tjugo år. Han har på nära håll sett hur 
lantbruket utvecklats och vilka utmaningar branschen stått inför. 
I framtiden hoppas han kunna fortsätta vara med och påverka i 
viktiga lantbruksfrågor, både i sin roll som styrelseledamot hos 
Länsförsäkringar Jönköping – och som potentiell riksdagsledamot.

P O R T R ÄT T

Vi ska vara stolta 
över vår levande 
landsbygd.

”
I dag har Mikael omkring 450 djur på sin 
gård, där han och hans son bedriver både 
mjölk- och köttproduktion
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Mikael var en av Centerpartiets mer profi-
lerade lokalpolitiker i Jönköpings län innan 
han valde att hoppa av politiken 2013. 

I dag har Mikael omkring 450 djur på 
sin gård, där han och hans son bedriver 
både mjölk- och köttproduktion.

Mikael Bäckström

T rots att han är född i Jönkö-
ping, och bodde sina första år i 
de centrala delarna av staden, 
så har lantbruket i stort sett 
alltid varit nära till hands för 

Mikael Bäckström. Vid ung ålder flyttade 
han med familjen till gården i Galthult 
mellan Aneby och Gränna, där familjen 
satsade på mjölkproduktion.

– Vi flyttade ut till landet och jag 
började umgås med andra som sysslade 
med lantbruk. Vi köpte en del djur och på 
den vägen var det, berättar Mikael.

Gården i Galthult har sedan dess 
varit en del av Mikaels liv. Även när han 
började arbeta inom åkeribranschen  
kunde han inte släppa lantbruket helt 
och hållet. 

– Jag var transportledare på heltid, 
men efter jobbet åkte jag hem och 
arbetade på gården. På jobbet hade jag 
mycket att göra med andra människor 
och det var en intressant bransch, men 
det jag tyckte bäst om var ändå djur och 
att sköta om dem. Så jag valde helt 
enkelt att gå tillbaka och bli heltidslant-
brukare.

Mikael började sin resa som inflytelserik 
lantbrukare år 2005 när han blev 
ordförande för LRF Jönköping. Både 
innan och under åren som ordförande 
såg han en enorm utveckling inom 
branschen.

– Det har varit strukturförändringar 
och man har fått springa fortare hela 
tiden. Teknikutvecklingen har möjliggjort 
lantbruk med fler djur och större arealer, 
samtidigt som det är färre människor 
som sköter det hela. Det har varit en 
väldigt stor omställning med helt nya 
krav på branschen.

I dag har Mikael omkring 450 djur på 
sin gård, där han och hans son bedriver 
både mjölk- och köttproduktion. Tack 

vare digitaliseringen tar robotar delvis 
hand om den vardagliga driften, och det 
har inte inneburit några större problem.

– Vi inom lantbruket har lätt att 
anpassa oss till nya digitala lösningar, 
menar Mikael. Men att fortsätta hitta 
lönsamhet är ändå en central fråga, som 
ofta styrs av yttre faktorer. När priserna 
på el och bränsle ökar kraftigt är 
utmaningen att få med sig intäktssidan.

Under många års tid har Mikael varit 
ledamot i Länsförsäkringar Jönköpings 
styrelse. Att vara med och påverka 
bolaget är ett uppdrag han tar på största 
allvar och ser som väldigt viktigt när det 
kommer till lantbruksfrågor.

– Länsförsäkringar kommer ju i grund 
och botten från lantbruket. När det hela 
började delade man på kostnaderna och 
riskerna, och så är det än i dag. Länsför-
säkringar är en viktig aktör i många 
frågor, därför är jag stolt över att sitta 
med i styrelsen och lyfta frågor som jag 
vet är viktiga för landsbygden. 

I 13 års tid, fram till 2018, var Mikael 
ordförande för LRF Jönköping. Han har 
även suttit med i organisationens 
riksstyrelse. Men inom kort är hans 
engagemang över när han väljer att kliva 
av även LRF Entreprenad till våren.

– Allt har sin tid. Alla organisationer 
behöver utvecklas och det är inte säkert 
att man själv alltid passar in i utveckling-
en. Vi har en levande landsbygd i vårt län 
och det har vi arbetat väldigt aktivt för 
under mina år i LRF. Så ser det inte ut 
överallt i landet, och det ska vi vara 
stolta över.

En hjärtefråga som Mikael drivit genom 
åren handlar om ökad lönsamhet inom 
lantbruket. Han ser det som en förut-
sättning för en fortsatt levande lands-
bygd.

– Om ett företag inte är lönsamt blir 
det svårt att få framtida generationer att 
vilja ta över. Därför måste vi skapa 
förutsättningar för även inom lantbruket. 
Det måste gå att driva ett lantbruk utan 
att behöva skuldbelägga sig med tiotals 
miljoner kronor. 

Mikael var en av Centerpartiets mer 
profilerade lokalpolitiker i Jönköpings 
län innan han valde att hoppa av politiken 
2013. Nu när han även lämnar LRF har 
han beslutat sig för att ge sig in i 
politiken igen, den här gången för 
Kristdemokraterna. I september kom 
beskedet att han kandiderar till riksdags-
valet för partiets räkning. 

– Jag är ingen ideolog på något sätt, 
säger Mikael. Jag tror att alla partier kan 
medverka till att stad och land går hand i 
hand. Men i dag är politiken ofta 
fokuserad på stadsnära frågor som jag 
uppfattar det. Centerpartiet är alls inget 
dåligt parti, men jag tror inte det gör något 
om det finns ytterligare ett parti som tar 
landsbygdens utmaningar på allvar. 

P O R T R ÄT T



18   Din gård #2 / 2021

I N B L I C K

F ör oss är det en självklarhet att 
stötta en så viktig samhällsre-
surs som Maskinring Småland 
är. Vi har flera gånger sett vilken 
enorm nytta de gör och hur stor 

betydelse de har, inte minst vid eldsvådor.
Det säger Anna Werbitsch Arnell, 

lantbrukschef hos Länsförsäkringar 
Jönköping som nyligen inlett ett 
samarbete med Maskinring Småland. 
Tack vare samarbetet ska fler bränder 
förebyggas – och Maskinring Småland 
kan nu bedriva jourverksamhet när 
riskerna är som störst.

– Genom samarbetet löser vi den 
beredskap som behövs under säsongen 
med störst risk för skogs- och mark-
bränder, säger Peråke Nilsson på 
Maskinring Småland. Vi har under åren 
sett att Länsförsäkringar ofta företräder 
just skogs- och markägare vid många 
såna händelser.

Länsförsäkringar har tidigare i år 
producerat flera filmer med syftet att 
hindra skogsbränder från att bryta ut. 
Räddningstjänsten, skogsägare, 
Maskinring Småland och andra aktörer 
medverkar i filmerna.

– Nu får vi en naturlig relation med 
Länsförsäkringar och skapar förhopp-
ningsvis en större förståelse kring 
landsbygdens betydelse vid olika kriser, 
fortsätter Peråke.

Skogsbränder är långt ifrån de enda 
situationer där Maskinring Småland 
spelar en viktig roll. Vid till exempel 
översvämningar finns de på plats för att 
pumpa vatten.

– Genom samarbetet med Länsför-
säkringar får vi möjlighet att jobba vidare 
med våra resurser framöver. Vi kommer 
även att erbjuda utbildning för våra 
arbetsledare och maskinförare kring 
säkerhet och hur en skogsbrand beter 
sig, avslutar Peråke. 

Nytt samarbete 
ska minska länets 
skogsbränder
I samband med de omfattande skogsbränderna i Sverige 2018 
sattes landets maskinringar på hårda prov. I slutändan visade 
sig deras insatser vara avgörande för att klara av bränderna.

I dag är uppemot 500 lantbrukare medlem-
mar i Maskinring Småland och totalt finns 
det cirka 300 gödseltunnor tillgängliga som 
snabbt kan finnas till räddningstjänstens 
förfogande om det skulle hända något.

Maskinring Småland
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Brandsläckare 
förhindrade storbrand 
på åkern

När Henrik Svensson började 
stränga halm på åkern 
utanför Månsarp hände 
något han inte hade räknat 
med. Plötsligt fattade 

halmsträngen eld och branden spred sig 
snabbt. 

– Som tur var brann det bara i själva 
strängen och inte i halmstubben. Vi 
klippte av strängen i början och slutet för 
att begränsa elden, berättar Henrik, som 
är lantbrukare och arrenderar marken 
där det inträffade.

Totalt hann ändå 200 kvadratmeter 
av åkern drabbas innan branden var helt 
släckt. Men att brandsläckare fanns nära 
till hands förhindrade en värre katastrof, 
enligt Henrik.

– Jag hade en brandsläckare i 
traktorn, och två till fanns i 
skördetröskan i närheten. En markägare i 
byn kom snabbt med ytterligare två 
släckare och det hela var över innan 
räddningstjänsten dök upp.

– Branden hade säkert kunnat sprida 

sig ganska snabbt om vi inte hade haft 
brandsläckarna så nära. Det hade helt 
klart blivit svårare att släcka den.
 
Det var inte första gången Henrik råkade 
ut för en brand vid halmsträngning. Förra 
året inträffade en liknande incident, men 
i mindre omfattning. Nu kommer han att 
utrusta sina traktorer med fler 
brandsläckare för att vara på den säkra 
sidan. 

– Strängläggaren ska få två fasta 
brandsläckare som komplement till den i 
traktorn. Med tre släckare klarar man sig 
hyfsat om man är själv. Alla som jobbar 
med lantbruk borde ha åtminstone en 
brandsläckare nära till hands.

Kort efter branden kom 
Länsförsäkringar Jönköping ut till Henrik 
och ersatte de tömda brandsläckarna 
med nya.

– Jag åkte till markägaren med en av 
dem, för han hade använt en av sina, och 
det var uppskattat. Det var en fin gest från 
försäkringsbolaget, avslutar Henrik.  

I slutet av augusti 
var halmen så torr 
på åkern utanför 
Månsarp i Jönköpings 
kommun att den 
började brinna. 
Att brandsläckare 
fanns nära till hands 
satte stopp för en 
potentiell storbrand.

I N B L I C K



20   Din gård #2 / 2021

I N B L I C K

Stölder och inbrott är traditionellt sett de 
brott som oftast drabbat svenska lantbruk 
och gårdar. Men nu när vi tar stora digitala 
kliv framåt så ökar även risken för en 
annan typ av brott – cyberbrott.

Hur kommer  
framtidens 
brott se ut?

Tips!

Kontakta oss gärna om du vill 
veta mer om vilket skydd din 
försäkring har mot cyberbrott. 
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I N B L I C K

V i har sett flera exempel 
internationellt där olika 
digitala system har blivit 
attackerade. Lantbruket är 
inte säkrare än andra 

branscher, säger David Lindahl, forsk-
ningsingenjör vid FOI, Totalförsvarets 
forskningsinstitut.

Varje år inträffar ett hundratal 
inbrott och stölder på gårdar och lantbruk 
i vårt län. Men i samband med digitalise-
ringen och automatiseringen ökar även 
risken att drabbas av cyberbrott.

– Cyberbrott kan drabba sensor- 
system och automatiska fordon, 
fortsätter David, som har arbetat med 
den här typen av frågor i tjugo år. För en 
cyberbrottsling spelar det ingen roll om 
man spärrar en adress-server eller en 
skördetröska. Syftet, däremot, är nästan 
alltid ekonomisk utpressning. 

På senare år har vi sett hur cyberattack-
er skadat såväl samhället som specifika 
branscher. 2020 slogs israeliska 
bevattningssystem ut, elnät har tillfälligt 
stängts ner i Ukraina, en masugn brann 
ner till grunden i Tyskland och stora 
containerhamnar har drabbats av avbrott 
med enorma ekonomiska förluster 
som följd.

– Här i Sverige drabbades en 
leverantör till Coop, och det fick stora 
konsekvenser för butikskedjan, säger 
David. Då ska man ha i åtanke att det var 
en leverantör två steg bort från Coop, 
men ändå fick det så stora konsekvenser 
att massor av enskilda butiker drabbades.

När det kommer till det svenska 
lantbruket kan det bli så att just 
leverantörer drabbas och därigenom 
påverkas branschen.

– Om man har automatiserade 
beställningssystem, med konton hos till 

exempel dieselleverantörer eller 
fjärradministration, och de systemen blir 
angripna – ja, då är lantbruket inte 
säkrare än någon annan bransch. 

Till cyberbrotten räknas även utskick 
av falska fakturor, som kan lura vem som 
helst. Det spelar ingen roll om du har en 
pizzeria, ett lantbruk eller en bilverkstad.

Enligt David Lindahl är Sverige ett 
ganska säkert land när det kommer till 
cyberattacker, men riskmedvetenheten 
hos allmänheten varierar.

– Det folk är någorlunda medvetna 
om är säkra lösenord och virusskydd, 
kanske också att man inte ska klicka på 
tveksamma länkar. Men ganska mycket 

kriminalitet hade kunnat undvikas om vi 
hade varit lite mer misstänksamma, för 
det bedragare vill är ju att folk inte ska 
tänka efter. Yngre generationer är kanske 
bättre på att vara just misstänksamma 
och undvika att drabbas.

David har dock sett en stor förflyttning 
när det kommer till allmänhetens 
medvetande om cyberbrott och 
digitalisering:

– Det går åt rätt håll. Jag har jobbat 
med det här i två årtionden och när jag 
började fanns såna frågor knappt på 
bordet. Nu är det allt mer självklart att 
det här är ett allmänt problem och att 
vem som helst kan drabbas. Det är 
framförallt leverantörer som blivit mer 
medvetna och inkluderar numera 
säkerhet i sina system.

En stor cyberattack mot lantbruks-
branschen skulle kunna få politiska 
konsekvenser, menar David Lindahl.

– Just mat och jordbruk är väldigt 
emotionellt kopplade delar av samhället. 
Det svenska lantbruket betyder mycket 
för väldigt många. Om man får höra att 
skörden kommer att bli dålig så blir alla 
oroliga, för man förstår vad det betyder. 
Därför tror jag att det kan bli vanligare 
med angrepp mot lantbruket i påver-
kansoperationer. Om man kan påverka 
skörden så kan man påverka stora delar 
av ekonomin. 

Exakt hur framtidens cyberbrottslig-
het kommer att se ut är svårt att säga, 
men David tror att medvetenheten kring 
riskerna och farorna kommer att öka.

– Frågan är bara vilka som kommer 
att leda diskussionen och föra den framåt. 
Det kan mycket väl bli så att försäkrings-
bolagen får en större roll när det kommer 
till cybersäkerhet, avslutar David.

”Just mat 
och jordbruk 
är väldigt 
emotionellt 
kopplade  
delar av 
samhället.
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Drösphults gård

Efter tragedin  
– nu reser sig 
en ny ladugård
ur askan

En kylig natt i februari väcktes Johan Åvall av en 
underlig lukt som börjat sprida sig i huset. Genom 
fönstret kunde han se någon sorts dimma i skenet 
från lamporna vid ladugården. Kort därefter insåg 
han vad allt berodde på: ladugården stod i lågor 
och hans får höll på att brinna inne. 

Drösphult hette fram till mitten på 
1600-talet Dråsbohult. Gårdsnamnet kan 
ha kommit från ordet dråsa eller drösa. 
På grund av sitt läge är gården utsatt 
för stark vind. När det blåste ”drösade” 
säden ned på marken.

Källa: Järstorps hembygdsförening

Johan, Kristina och fåren längtar till 
den nya ladugården.

R E P O R TA G E
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V i ska strax återgå till Johan 
och den där skräckfyllda 
vinternatten. Men vi börjar 
vår berättelse med en 
annan brand, 110 år 

tidigare. 
1911 brann en ladugård ner till 

grunden på gården Drösphult, belägen 
några kilometer utanför Jönköping. 
Branden misstänkes ha anlagts av en av 
gårdens drängar. Kort därefter 
påbörjades bygget av en ny ladugård, en 
för dåtiden modern byggnad i två 
våningar som totalt blev 800 
kvadratmeter stor.

Ladugården stod kvar när Johan 
Åvall och hans fru Kristina flyttade till 
gården drygt 50 år senare – och gjorde 
så ända fram till den där ödesdigra 
natten tidigare i år.

Efter chocken då Johan genom 
fönstret sett hur ena delen av 
ladugårdsbyggnaden stod i lågor väckte 
han sin fru och sprang ut.

– Jag hade på mig för lite kläder i 
kylan och fick väl lite panik när jag insåg 
vad som höll på att hända. Jag hade ju 
ingen aning om hur länge det hade 
brunnit innan jag upptäckte branden.
 

Det tog drygt tio minuter innan den 
första räddningsenheten var på plats – 
en brandman från Habo som hade jour 
och lyckades ta sig dit först.

– Han frågade mig om ingen annan 
hade kommit, och jag svarade nej, minns 
Johan. Men då blev det plötsligt helt 
blått överallt, det kom totalt elva enheter 
tror jag. Bland alla poliser och brandmän 
stod där även en man från 
Länsförsäkringar. Jag vet inte vem som 
hade kontaktat honom, men det kändes 
tryggt att han var där. 

I ladugården hade paret 40 får och 
fyra inhyrda hästar. 22 av fåren var nyss 
inköpta och befann sig i karantän i 
väntan på att få gå ut och beta. De övriga 
18 fåren hade däremot möjlighet att gå in 
och ut som de ville, och de undslapp på 
så sätt sitt öde. 

– Vi insåg ganska snabbt att 
ladugården inte gick att rädda, berättar 
Johan. Fokus blev istället att rädda 
maskinhallen bredvid. Där hade vi en hel 
del maskiner och värdefull utrustning. Till 
slut fick vi ut det mesta, efter en heroisk 
insats av räddningstjänsten. 

När räddningsfordonen och poliserna 
hade lämnat platsen stod Johan och 

Kristina kvar med askan av den över 
hundra år gamla ladugården. De hade 
även blivit av med sina djur som de 
brydde sig väldigt mycket om. Totalt brann 
22 av fåren och de fyra hästarna inne.

– Det var väldigt jobbigt att gå runt 
och titta på platsen de närmaste dagarna 
efteråt. Polisen var här med drönare och 
räddningstjänsten likaså. Vi vet ännu inte 
vad som orsakade branden, men nu har 
vi kunnat släppa det. Vi vill helst tänka 
framåt, berättar Johan och Kristina. 

I dag pågår febril aktivitet på gården. 
Ritningarna och planerna för den nya 
ladugården är klara, och snart ska själva 
bygget påbörjas. Det hela väntas vara 
slutbesiktigat och klart i april nästa år. 
Den nya ladugården kommer ligga 
aningen närmare bostadshuset.

Trots tragedin med den svåra 
branden har makarna Åvall framtidstro 
när de nu blickar ut mot platsen där den 
nya ladugården snart ska stå färdig.

– Vi har tillstånd för 120 tackor totalt 
och tanken är att vi ska ha så många. Det 
kommer att bli härligt när byggnaden är 
färdig och fåren får sitt nya hem, avslutar 
Johan och Kristina. 

Precis här kommer den nya 
ladugården stå färdig i april 2022.

R E P O R TA G E
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Namn

Adress

Postadress

Telefon

K O R S O R D E T

Höstens korsord
Dags att återigen vässa pennan och tävla om en brandsläckare! 
När allt verkar rätt och riktigt ifyllt klipper du helt enkelt ut sidan 
och postar den till oss. Du kan även ta en bild och mejla den om 
du tycker det är smidigare. Vi behöver ditt svar senast den 15 
januari.

Adress: Länsförsäkringar, Din gård, Box 623, 551 18 Jönköping
E-postadress: redaktionen@lfj.se

HETSADE
HAR LÅG-
UTBILDAD 

PERSONAL
STÅR FÅR 
SHOWEN

FINNS I 
TUBFORM

HÖRS 
OCH 

SYNS I 
ROM

FOR MED 
PAR

SKRIKA

FÖRE-
LÄSNING

HAR 
MÅNGA 
TUNGOR

DRIVER MED

ÄR UT-
SLAGS-

GIVANDE

SOM 
PLAKAT

UNGEFÄR
GÖR 

SKOJARE

IÖGONFAL-
LANDE 

OCH FLOTT

ÄR 
VÄL 

RENRASIG?

I MITTEN 
PÅ 

SMÅFET
GROGRUND

SLET

GÖR 
RÖKARE

VASSTRÅ

TORKAD

ÄGER

PÅVE

HUVUD-
DELEN

HÅLLER 
VERBAL

SUSPEKT
DET ÄR EJ 

LÄNGRE
GEORGIA

SEANS-
GÄSTEN BAKSLOG

OIN-
SKRÄNKTA

GAL 
TUPPEN

TAR 
SCHAFFER 

OFTA

FYLLE-
PIPPI

FÖR PRICK-
SÄKER 

PUBGÄST

SPETS I 
SOFFAN

UTE-
SLUTER 
INGEN

LÄSES 
FÖR 

MINDRE

TRAMPAR 
VILTSTIG

BE-
SJUNGEN 
WINBLAD

DAMEN
NATURLIG 

RYGG
LÄMNAT 
PLATSEN

© SVANTE 
DREJENSTAM

FOTO: FOTOAKUTEN.SE

Fo
to

: F
ot

oa
ku

te
n



Martina upptäckte 
björkarnas hemlighet

Våren 2018 valde ett sällskap lettiska turister 
att övernatta på ett bed & breakfast i hjärtat 
av Småland. Deras besök kom att förändra 
vardagen för Martina Peterson, som upptäckte 
hur en naturlig råvara utanför knuten kunde 
bli en unik affärsmöjlighet.

R E P O R TA G E
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P å en äng i Sonarp utanför 
Vaggeryd växer hundratals 
björkar med några meters 
mellanrum. Ängabacken, som 
platsen kallas, är sedan några 

år tillbaka en viktig del av Martina 
Petersons liv. När tjälen släpper framåt 
vårkanten ses hon åka omkring här med 
sin fyrhjuling för att tappa björksav.

Saven fermenterar hon och den bli 
en mousserande dryck som hon är 
ensam i Sverige om att sälja: 
Ängabackens Björksoda, ett namn lika 
naturligt som produkten.
 
Idén väcktes våren 2018, när ett lettiskt 
sällskap bodde på hennes mors bed & 
breakfast i närheten. Besökarna noterade 
de många björkarna och frågade om de 
fick tappa björksav från en av dem. Ja, 
det gick väl bra, tyckte Martina.

– Sedan bad de mig smaka och jag 
blev helt överväldigad, minns Martina. 
Det var en så unik smak, och att den kom 
helt och hållet från naturen gjorde det 
hela ännu häftigare.

Letterna berättade att om man låter 
björksaven fermentera så skapas en 
mousserande dryck, populär i Östeuropa.

– Vi i Sverige brukar ofta snegla på 
Spanien, Italien och Frankrike när det 
kommer till mat och dryck. Men om det 

är någon del av Europa som verkligen tar 
vara på vad naturen ger så är det 
Östeuropa. 

I januari 2019 gav sig Martina och hennes 
mor iväg till Lettlands huvudstad Riga för 

Om jag skulle 
lyckas få in den i en 
butik i Köpenhamn 
eller Berlin vore jag 
överlycklig. 

I dag producerar Martina 4 000 flaskor av 
Ängabackens Björksoda om året. 
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Martina Peterson är född och uppväxt i 
Göteborg där hon pluggade journalistik vid 
JMG. Hon flyttade till Stockholm i ung ålder 
för att arbeta med matsajten Tasteline. För 
drygt tolv år sedan valde hon dock att flytta 
”hem” till Småland och gården som hennes 
far tidigare bott på.

Martina Peterson

att få reda på mer om björksavens 
hemligheter. Med sig hem fick de 
kunskaper och kontakter som Martina 
haft nytta av sedan dess.

– Jag träffade en stor 
björksavsproducent som tappade många 
tiotusentals liter varje år. Lite förvånande 
var det att han utan problem delade med 
sig av all sin kunskap. Det var innan jag 
förstod att björksoda var något massor 
av letter sysslade med. De stora 
tillverkarna, däremot, satsade mer på att 
göra vin av saven.

Men vin tänkte Martina inte göra. 
Istället ville hon skapa en fräsch, 
alkoholfri dryck som kunde passa till 
många olika maträtter.

– Vinerna som görs av björksaven är 
ofta ganska söta, förklarar Martina. Det 
är inget som passar särskilt bra som 
måltidsdryck. Därför bestämde jag mig 
för göra en björksoda istället.

Första omgången björksav från 
Ängabacken utvann Martina på 
vårkanten 2019 och likadant har det 

fortsatt 2020 och 2021. Varje björk ger 
några liter sav och hon har två veckor på 
sig att tappa den, med start då tjälen 
släpper ur marken. 

Precis som med vinodling har Martina 
upptäckt att skillnaderna mellan olika 
årgångar kan vara stora.

– När vintern är snörik och lång blir 
det en helt annan smak på björksaven. 
Nu kan jag jämföra tre års utvinning och 
det är häftigt att känna skillnaderna. 
Sedan blir det även stor skillnad om 
björksodan lagras i ett år eller mer, då får 
den mycket mer smak.

Björksodans klara nyans i 
kombination med den fräscha smaken 
och doften gör att den passar utmärkt 
till asiatiska rätter, enligt Martina.

– Björksav består till största delen av 
vatten som renats på sin väg genom 
björkens rotsystem och stam. Det lilla 
övriga innehållet gör fermenteringen möjlig 
och man får en naturligt kolsyrad dryck.

Martina är själv förvånad över att inte 
fler i Sverige tar vara på björksaven, när 

vi bor i ett land med oräkneliga björkar.
– Visst, det finns de som tillverkar 

både björkvin och björkglögg, men de är 
inte många. Björksodan är en helt 
naturlig dryck som jag tror många fler 
skulle uppskatta.

I dag producerar Martina 4 000 
flaskor av Ängabackens Björksoda om 
året. Förutom på nätet finns den att köpa 
hos ett antal återförsäljare runtom i 
landet, främst delikatessbutiker.

Nu när coronarestriktionerna släppt 
hoppas Martina kunna få restauranger 
att börja servera hennes dryck – och att 
den i framtiden även ska bli en 
exportprodukt.

– Jag har till exempel haft tyska 
turister här och de älskade björksodan. 
Om jag skulle lyckas få in den i en butik i 
Köpenhamn eller Berlin vore jag 
överlycklig. Jag hoppas att många fler 
ska få ta del av min björksoda, för det är 
verkligen en ren naturprodukt. 



Avsändare / Sender
Länsförsäkringar Jönköping
Box 623, 551 18 Jönköping

Vi stöttar  25 000 
ungdomars slit, svett, 
tårar och glädje.  
I hela vårt län.

Du som kund i Länsförsäkringar Jönköping 
gör det möjligt för barn och ungdomar 
att kunna idrotta från Tranås i norr till 
Smålandsstenar i söder. Du är nämligen 
delägare i ett lokalt bolag som bryr sig  
om föreningslivet i vårt län. Du är med  
och bidrar till 25 000 barn och  
ungdomars slit, svett, tårar och glädje.


