– en berättelse om en guldskatt

10 kr

Bild framsidan. På bilden färgrika kultursorter av spannmål funna vid
Kaupungs i Ardre under uppförökning av Gutekorn ekonomisk förening.
Från vänster höstsådda spannmål, 2 ax av Borstvete, 2 ax Spelt, 2 ax Svart
Emmer, 2 ax blå Emmer, 2 ax enkorn. Från höger vårsådda spannmål, 2
ax Vit Emmer, 2 ax Gotlandskorn, 2 ax Vårspelt, 2 ax Lantvete.
Foton tillhör Gutekorn bildarkiv och är tagna av Riina Noodapera mfl.
Någon bild tillhör Ardre Hembygdsförenings bildarkiv.

1929

2009
Kaupungs Gård i Ardre. Ragnar Pettersson, som troligen var den siste
bonden i Sverige som odlade ursprungliga gotländska spannmålssorter är
född på den gården som ägdes av hans föräldrar Wilhelm och Charlotta
Pettersson. De hade nio barn varav sju blev vuxna.
Tillsammans hade de två barn, Martin och Ragnhild. Båda barnen återfinns på bilden ovan som troligen är tagen omkring 1929.
Fotot tillhör Ardre Hembygds-förenings bildarkiv.

Spannmålsodlingarna låg i huvudsak
runtomkring gården
Kaupungs i det svagt
backiga landskapet
med lämplig jord för
ändamålet...
...det gjorde att sorterna kunde överleva fram till våra dagar. Det ger oss
också kunskap om var dessa är lämpliga att odla idag.
På Lantbruksuniversitetet i Alnarp ser man idag i jämförande studier på
egenskaper och odlingsbetingelser för de gamla sorterna.
Odlingen av gamla vetesorter har ökat stort under senare år, de passar
särskilt bra inom ekologisk odling. De äldre sorterna är mer långstråiga
och konkurrerar bättre mot ogräs än mer kortstråiga, moderna sorter.
Proteinhalten är dessutom oftast högre. Egenskaperna hos de undersökta
vetesorterna varierar.

För närvarande pågår ett arbete med att undersöka förutsättningarna
för att ursprungsskydda några av de spannmålssorter som hittades
i Ardre på 1960-talet enligt EU:s Skyddad Ursprungs Beteckning
(SUB) eller Skyddad Geografisk Beteckning (SGB).
Allt enligt målen i Regeringens projekt - Sverige det Nya Matlandet.

Fr. vä. Ebbe Andersson, Sten
Rosvall, Anders Nilsson, Riina
Noodapera och Curt Niklasson.

Föreningen Gutekorn som tagit ansvar för det sortmaterial man fann vid
Kaupungs, besökte Ardre bygdegård och Ardrestenen i samband med att
Ardreboken utgavs 2009. Ardrestenen symboliserar återkopplingen från
nutid till forntid.
Delar av dekoren från Ardrestenen återfinns i föreningens grafiska profilmaterial, t.ex. på etiketterna på mjölpåsarna.

Gutekornföreningens reklam för odling av ursprungliga gotländska
spannmål där element från Ardrestenen syns i den vänstra kanten som
en bård. Skylten står vid gården Hulte i Hemse i ett fält av Borstvete.

Olikfärgade spannmål i demonstrationsodlingar hos Ebbe Andersson
i Vallstena. Färgerna vittnar om ett rikt innehåll av antioxidanter i
spannmålen.

Svart Emmer på åker i Näs får en att känna historiens vingslag. Månne
såg det ut så här på många ställen på Gotland för inte så länge sedan?
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Gutekorn Borstvete helkorn har hårdare skal än Vårspelt och klibbar inte ihop lika
mycket som Vårspelten.

www.gutekorn.se

Gå till bloggen och sedan till receptsidan. Där hittar du många recept
som passar till Gutekornsprodukterna!

Gutekorn mjölpåsar som de
ser ut i handeln idag.
Av spannmålen härstammande från Ardre finns det i
handeln idag hela korn, som
är lämpliga att koka istället för
importerat ris, mjöl av olika
sorter och kvaliteter, bland
annat av Vårspelt och Borstvete, gryn av Vit Emmer och
till och med pasta, för att
tillfredsställa moderna
konsumenterna.
Föreningens medlemmar förvaltar och utvecklar en skatt
värd mer än guld från den
gotländska myllan.

På marknader runtom på ön kan man hitta Gutekorns produkter och
information om arbetet som föreningen gör.
Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan kring olika aktiviteter
t.ex. en årlig fältvandring under ledning av Hans Larsson, forskare från
Alnarp.
Föreningen ordnar också temadagar och kurser i bakning och matlagning med bland annat helkorn av spannmål.
Är ni en grupp om 10-12 personer som vill att vi kommer och lagar mat
med er, hör av er! Det är alltid roligt med sådana aktiviteter och resulterar ofta i flera nya recept!
För mer information om kurser ring SV 0498-20 50 70
- eller direkt till Curt Niklasson, Näs på telefon 0705-48 90 91

www.gutekorn.se

www.sv.se/gotland

