
Kontakt: Kerstin Borg, 0511-248 12, kerstin.borg@hushallningssallskapet.se 
Hushållningssällskapet | Järnvägsgatan 18, 532 30 Skara | Telefon 0511-248 00  | www.hushallningssallskapet.se

Medlemsbrev
Från Hushållningssällskapet Skaraborg
September 2018 | www.hushallningssallskapet.se

Skånings Valle hos 
japanska bönder
I månadsskiftet maj-juni reste ett trettiotal medlemmar iväg 
på en tvåveckorsresa till Japan. Förutom gårdsbesök med 
vardagslivet på landsbygden stod kultur på programmet.  

Vår japanresa började med 
tre dagar i Tokyo, som med 
sina 36 miljoner är världens 
största stad. Bland det första 
vi fi ck lära oss är hur man tar 
sig in i ett överfullt tunnelba-
netåg. Mycket nyttig kunskap 
(man backar in)! Livligt var 
det också i världens största 
fi skmarknad, ett enormt myl-
ler av köpare, säljare och 
mängder av fi sk och skaldjur. 
Vid kejsarpalatset mötte vi 
dock lugnet i dess fantastiska 
trädgårdar, likaså i den shinto-
helgedom vi besökte. I Japan 
ser man både shintoism- och 
buddisttempel. Japanerna 
blandar och tar det bästa från 
de två olika religionerna, eller 
synsätten. 

Efter tre dagar i Tokyo 
tog vi snabbtåget Shinkan-
sen norrut till Japans största 
jordbruksdistrikt. Vi besökte 
Japans största gård med 
3 000 hektar varav 1 000 
är skog. Gården hade också 
mjölkproduktion och eget 
mejeri. 

Under bussfärden mot 
Sapporo stannade vi till hos 
familjen Tsuiki, som hade fem 
hektar åker och ett par tusen 
värphöns. Hälften av arealen  
var ekologisk grönsaksodling 
och den andra halvan kon-
ventionell risodling med ris till 
värphönsen. Riset tröskades 
med egen tröska. Maskinerna 

är små och påminner mera om 
trädgårdsmaskiner.  

Här på Hokkaido hann vi 
också med besök på såväl 
whiskey- som sakédestilleri.

Kulturhuvudstad
Från Sapporo fl ög vi söderut 
till den gamla kejsarstaden 
Kyoto. Vi besökte den beröm-
da Gyllene paviljongen samt 
Nijoborgen som med sitt unika 
”kvittrande” näktergalsgolv 
eff ektivt skyddade shogunen 
från smygande lönnmördare. 
Båda sevärdheterna fi nns med 
på UNESCOS världsarvslista.

Fredsmuseum 
Återigen tog vi snabbtåget, 
den här gången mot Hiro-
shima där vi besökte freds-
muséet som står precis på den 
plats där atombomben explo-
derade. Vi fick förklaringar 
till de politiska förhållanden 
som ledde till att atomvapen 
användes för första gången i 
mänsklig historia. 

Bambu och ris
Nästa dag hyrde vi cyklar och 
fick en hel dags underbar 
rundtur bland bambulun-
dar och risfält. En bonde 
på traktor fi ck plötsligt allas 
uppmärksamhet.  Våra guider 
lyckades få stopp på ekipaget 
och vi fi ck följa med och se 
närmare på hans och hans 

frus odlingar. De hade efter 
en stunds tvekan inget emot 
att visa och berätta om sin od-
ling för trettitalet nyfi kna och 
intresserade skaraborgare.

Berömt kött
På vår näst sista dag i Japan 
åkte vi buss till Kobe där 
man föder upp köttdjur av 
rasen wagyu. Köttet kallas 
också kobebiff . Det är mycket 
marmorerat av fett och därav 
godare än magert oxkött.   

Sista dagen ägnades åt en 
av Kyotos äldsta hantverksfor-
mer – kimono och textil i olika 
tekniker och våra fantastiska 
dagar i Japan avslutades med 
en gemytlig avskedsmiddag 
där vi hade sällskap av en 
Maiko, så kallas de som är 
under utbildning till att bli en 
äkta Geiko. 

Lars Svensson,070-598 21 60

Rättika är en populär rotgrönsak.

Ceder och cypress är van-
l igast i planterade skogar. 

Gillet ute och cyklar. 

Familjen Tsuiki i ett av sina 
växthus. 

Hiroshima. En av de få byggnader 
som stod kvar nära atombombsex-
plosionen och som ännu fi nns kvar. 

Ny Japanresa 2019Ny Japanresa 2019
Medlemmar i andra gillen 
är välkomna att följa med!
Ring Lars!



Besök oss 
på Facebook

Kommande aktiviteter. 
Läs mer i Kalendariet 
på hemsidan.

Skånings och Valle
Studiebesök äppelod-
ling och ostprovning
30 sep kl 14:00

Aktiviteter

Besök Medlem på Besök Medlem på 
hushallningssallskapet.sehushallningssallskapet.se

Välj Skaraborg! Under rubriken Medlem hittar du reportage från era 
aktiviteter. I Kalendern hittar du alla evenemang och gillesannonser. 

Några platser kvar!

Välkommen till en spännande och lärorik dag på 
gården Åsnebyn, Mellerud 9 september kl 11-16!

I år fi ras 10 år som kulturreservat samt att för 25 år sedan 
donerades gården till Hushållningssällskapet Väst.

Jubileum på Åsnebyn!

Träff en är en gemensam aktivitet för medlemmar i Skaraborg och Väst

Program och tider
11:30 Välkomsttal
11:45 Invigning av Trädgårdsutställningen
12:00 Invigning av Nyttodjursslinga och start 
för vandring i Kulturlandskapet
13:30 Jubileumstal
14:00 Start för Växtvandring
15:00 Start för vandring tema Byggnadsvård
Ponnyridning kl 13-15!
Café öppet 11-16!

Övrigt
Besök vår smed i gårdssmedjan.
Lär dig beskära gamla fruktträd.
Titta in i biodlarnas visningskupor.
Tillverka ett eget litet insektshotell.

Hamling, rödfärgskokning, hantverkare med 
mera! På plats fi nns även smådjur, kanin, 
höns ev ullgris

Resville Mathantverk 
I slutet av juni besökte vi Res-
ville mathantverk i Sveriges 
vackraste höla. Peter Wallroth 
berättade om företaget och 
resan till vad det är idag. Efter 
det njöt vi av läckerheterna 
i det nyöppnade caféet och 
det fanns även möjlighet att 
handla i gårdsbutiken.

Stadsnära lantgård 
Den första augustikvällen var 
vi på Lidköpings stadsnära 
lantgård i Råda. Efter det att 
verksamhetschefen Jörgen 
Svederberg berättade om 
gården gick vi en rundvand-
ring. Vi hälsade på djuren och 
besökte det nya stora växthu-
set. Sedan var det fritt fram 

Sommarens två 
studiebesök i 
Kållands gille

att hugga in på sin fi kakorg, 
handla i gårdsbutiken eller på 
loppisen.

Avslutningsvis kan man 
inte sluta förvånas över hur 
mycket intressant det fi nns 
nära inpå oss som de fl esta 
av oss inte känner till.

Karin Roland, 0703-62 96 78

Vi planerar för kundträff ar inom Vi planerar för kundträff ar inom 
ekonomi och växtodling i oktober.ekonomi och växtodling i oktober.

Håll utkik på vår hemsida för mer information!

Lantbruksresa 
till Argentina
7 – 21 november 2018

Årets HIR-resa går till landet med underbart goda asados, 
eldig tango och stolta gauchos. Vi upplever Pampas vida fält, 
njuter av Mendozas berömda vindistrikt, besöker Salta med 
exotiska odlingar och indiankultur, ser väldens största vat-
tenfall och gör ett snabbstopp i Rio de Janeiro på hemvägen.
Du hittar mer information i kalendern på vår hemsida!


