Kärt återbesök på Dingle
Lärorik miljö för Blå Stjärnor på Dingle lantbruksskola bland grisande suggor, motsträviga kor och den
oemotståndliga lagårdskatten Herr Andersson.
Text & foto: Björn Segerblad

★ Ibland sluts cirklar i livet. När undertecknad med fru åkte upp till Dingle i
Bohuslän för att träffa Blå Stjärnor i
olika åldrar för detta reportage, blev det
ett kärt återseende för oss båda.
För mig var det för att jag återigen befann mig bland hästar, grisar och kor på
en bondgård, precis som när jag växte
upp. För Annelie var det kanske ännu
mer känslosamt. Här på Dingle har hon
lärt sig köra traktor och mjölka kor och
nu var hon här igen och mindes alltsammans.
Dingle lantbruksskola är en stor gård,
som dessutom samarbetar med gårdar
runtom i regionen.
Här finns mjölkkor, hästar, en mängd
smådjur och till och med fåglar. Dessutom träffar vi en gårdskatt med bruten
svans.

dem när det är dags och det blir lite mer
oväsen från kalvarna, säger han.

”Det här är min stia”
Vi tar oss till en annan gård för att studera grisar. Läraren, som följt med,
hoppar vant in bland stånkande suggor
och de ylande smågrisarna. Han berättar om hur grisar lever och fungerar och
hur man tar hand om dem på bästa sätt.
Några suggor som har släppts ut,
springer nyfiket runt och grymtar för
att säga ”Vad gör ni här? Det här är min
stia!” Men ingen av dem är elak eller
besvärlig.

Ryggkli
Mjölkkorna hanteras i en automatisk
mjölkningsanläggning som skämtsamt
nog kallas Råmeå. Korna som är av raserna Holstein och Jersey, går själva in
och blir mjölkade. Dessutom blir de
kliade på ryggen av en stor snurrande
borste och det är uppenbart att de trivs
med arrangemanget.
Vi besöker korna tillsammans med de
äldre stjärnorna. Det märks att de är vana vid kreaturen – de pratar med dem
som om de var gamla vänner.
– Jerseykorna ger inte lika mycket
mjölk som exempelvis Holstein, men
mjölken är väldigt fet, säger läraren.
Han berättar vidare om att lösdriften, som innebär att korna kommer och
går som de vill, inte är helt problemfri.
De kan höra sina kalvar hela tiden.
– Det gör det svårare att separera
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när en gris inte vill vara samarbetsvillig
eller blir ordentligt irriterad kan den
faktiskt bitas ganska ordentligt.
Med nyinförskaffade griskunskaper
åker vi vidare norrut till Rabbaldshede
gård för att träffa några mjölkande
stjärnor. Vi hälsas välkomna av Eijlert
Andersson som äger gården och vi har
kommit precis i tid för att hinna vara
med vid mjölkningen. Men det är inte
Eijlert som står för den i dag. Det gör i
stället de duktiga stjärnorna Sofie Lundgren och Maria Alm-Norell.
De agerar professionellt, nästan helt
utan hjälp från Eijlert. Någon enstaka
gång får han ingripa, speciellt när det
är någon ko som bestämt sig för att vara krånglig. Dessutom får de mjölkande tjejerna lite assistans, eller möjligen
motsatsen, av den lokala katten, Herr
Andersson. Han charmar oss med sitt
trevliga kattbeteende och alla roar sig
med att leka en stund med honom.

Viktigt med djur och natur
Det gäller att skydda sig när man flyttar på
stora grisar, blir de sura kan de bitas.

En av suggorna ska snart grisa och
gårdens ägare ber oss att ta det lugnt
med henne. Det är viktigt att inte stressa en dräktig sugga, för då kan det gå fel
med själva födseln.
Några av stjärnorna hjälper till med
att locka in henne till sin plats, vilket
kräver både list och handkraft eftersom
suggan har bestämt sig för att det är roligare att vara ute hos stjärnorna.
Ytterligare några grisar flyttas och
motas lite motvilligt runt med hjälp av
stora träskivor. En stor sugga kan väga
flera hundra kilo, en galt ännu mer, och

Stjärnorna tränade i någon vecka – vi
var bara på plats under en dag. Men det
räckte för att se hur väl det hela fungerar, hur roligt stjärnorna hade och hur
mycket de trivdes.
Vi funderar på hur viktigt det är att
unga människor faktiskt får chansen
att umgås med djur och natur på ett sätt
som gör dem både medvetna och kanske till och med intresserade. Dessutom görs det i grupp så att samarbetsförmågan också tränas.
Att åka till Dingle på sommarkurs är
inte bara en lärorik och skojig verksamhet, det är också ett led i en nyttig och
väl fungerande tradition. Cirkeln är
sluten.
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Stjärnorna får lära sig det mesta om hur grisuppfödning går till, från födsel till slakt.

Blå Stjärnorna Maria Alm-Norell och Sofie Lundgren har blivit proffsiga på att klara av mjölkningen.
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Alla besökande faller för den charmiga lagårdskatten Herr Andersson.
Här får han kel av Sofie Lundgren.
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