BESÖK EN ANNAN TID
Upplevelsen väntar i Äskhults by.
Två mil från Kungsbacka.
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VÄLKOMMEN TILL ÄSKHULT

Bara två mil från Kungsbacka kan du uppleva en helt annan tid. Strosa runt mellan
timrade stugor och uråldriga stengärdesgårdar. Ta en vända runt sjön. Kärna smör. Möt
en Linderödsgris på nära håll. Säg hej till en bonde från 1800-talet. Klappa barken på ett
vårdträd. Fika på hembakat i kaffestugan.
Äskhults by sjuder av aktiviteter hela säsongen. Guidade turer, hantverkskurser, midsommarfirande och höstmarknad för hela familjen är bara några av alla aktiviteter.
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WELCOME TO ÄSKHULT

Take a stroll around the log cabins and the ancient agrarian landscape. Go for a walk
around the lake. Churn butter. Get up close to a Lindesröd pig. Say hello to a 19thcentury farmer. Feel the bark of a “warden tree”. Enjoy a freshly-baked traditional
Swedish “fika” in the cafe.
Äskhult simmers with activities throughout the season.
During high season there are guided tours daily at 12, 1 and 3 pm.
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BENGTS KAFFESTUGA

Du kliver in i en fantastisk miljö och det känns som att vrida tillbaka i tiden till tidigt 1900-tal.
Pigorna och drängarna erbjuder en välbehövlig fika med smörgåsar, bullar och kakor bakade
med äkta råvaror. Det finns lunch för den lite mer hungrige och alla recepten kommer från
våra grannar och vänner i trakten. De flesta grönsaker och örter som används i Kaffestugan
odlar våra trädgårdsmästare i kålgårdarna och i mullbänkarna. Detta är en del i att uppnå
en cirkulär ekonomi med ett hållbart och ekologiskt tänkande.
En varm sommardag kanske du hellre vill fika nere vid Svinsjön eller längs någon av kulturstigarna. Fråga oss, så fixar vi en picknick-korg.
I Kaffestugan hittar du hantverk och slöjd från lokala producenter och hållbart hantverk
från andra delar av världen.

Recept på Signes sockerringar
Signe Birgersson i Lilla Äskhult har delat med sig av sitt recept på en småkaka som enbart
bakades till jul. I Kaffestugan serverar vi dem hela säsongen.
1/2 liter grädde. 3 centimeter smör (ur 1/2 kilos paket). 1 kaffekopp socker. 2 teskedar mald
kardemumma. 1/2 hekto hjorthornssalt. Cirka 8 kaffekoppar mjöl.
Värm grädden fingervarm, 37 grader. Blanda i övriga ingredienser, smöret ska vara rumstempererat. Blanda i mjöl så att degen blir lagom fast. Forma till små ringar. Lägges på en
plåt, penslas med ägg, strö pärlsocker över (eller vändes i pärlsocker).
Gräddas i 200 grader i 8-10 minuter, ska rostas lätt. Det blir cirka 80 kakor.
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BENGTS FARMHOUSE

In Bengts Kaffestuga, you are welcomed by our hospitable farm girls. Here, you can have
a much-needed fika with sandwiches, buns, and biscuits baked with original ingredients.
The recipe comes from the district, from our neighbours and friends.Try the Mökebulle,
which was eaten on the day after Christmas; after that, the young people went around the
farms and offered to “môka”, which means cleaning up the barns.There are lighter lunches
for those who are a little more hungry, and we can arrange a picnic basket if you’d rather
have a fika down by the lake or along any of the culture paths.

Signe’s Sugar Rings Recipe
Signe Birgersson of Lilla Äskhult has shared her recipe of a type of biscuit that was only
made for Christmas. We serve them throughout the year in the cafe.
Half a litre of cream. 3 centimetres of butter (from a half kilo packet). 1 coffee cup of sugar.
2 teaspoons of ground cardamon. Half a hectogramme of baker’s ammonia. Around 8
coffee cups of flour.
Heat the cream to finger temperature, 37 degrees. Mix in the other ingredients. The butter
should be room temperature. Mix in flour to make the dough the right consistency. Shape
into little rings. Put on a tray, brush with egg, and sprinkle pearl sugar on top (or dip in
pearl sugar). Bake at 200 degrees for 8-10 minutes, lightly roasted.
Makes around 80 biscuits.
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MARKVÅRDEN

Fram till 1996 brukades åkrarna runt byn modernt och rationellt, och på utmarken fanns
skogsmark med granplantering. Så startade ett arbete med att restaurera åkrar och mark
för att återskapa miljön som den såg ut före den agrara revolutionen på 1700- och
1800-talet.
Vi har utgått från 1825 års skifteskarta. Det är ett helt unikt arbete där vi, till och med,
har lagt tillbaka stora stenblock som hade flyttats från åkrarna när man skulle bruka jorden
så rationellt som möjligt i det moderna jordbruket.
Restaureringen och arbetet med att bruka markerna tidsenligt med häst och utan
bekämpningsmedel har lett till att utrotningshotade arter av både djur och växter, som
tidigare var människans naturliga följeslagare, har återvänt och förökat sig.
Vi är oerhört stolta över det arbete som lagts ner och vi är ganska unika i Sverige - om
inte till och med i världen!

Mullbänkar och kålgårdar
Våra duktiga trädgårdsmästare förvaltar, restaurerar och återskapar kålgårdar, mullbänkar
och grönytor runt byggnaderna i byn.
Med hjälp av en vårdplan som tagits fram av experter, odlar vi olika halländska sorter med
fokus runt 1825.
Vi använder oss av det odlade i vårt pedagogiska arbete och naturligtvis även i vårt café.
Du kan bland annat se gråärtor, trädgårdsmålla, rovor och grönkål i våra kålgårdar. I mullbänkarna odlas örter av olika slag som förr användes för att bota både sjukdomar och kärlek.
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LAND MAINTENANCE

Until 1996, the fields around the hamlet were worked in a modern and rational way, and
there were forests of planted fir trees in the outlying lands. So began the work with restoring
fields and land to recreate the environment as it looked prior to the agrarian revolution in
the 18th and 19th centuries.
The restoration and the working of the land in the traditional way – with horses and without
pesticides – have led to the return and procreation of animal and plant species threatened
by extinction which were previously man’s natural companions.

Earth Banks and Cabbage Patches
Our skilled gardeners maintain, restore and recreate cabbage patches, earth banks, and
green areas around the hamlet buildings.
We use what we grow in our pedagogical work, and of course in our cafe as well. You can
see grey peas, garden orache, turnips and kale in our cabbage patches. In the earth banks,
we grow different kinds of herbs that were used to cure both maladies and love.
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Grönkål - världens nyttigaste grönsak?
Grönkålen är en av de äldsta typerna av trädgårdskål och innehåller massor av C-vitamin,
är rik på både järn, A-vitamin och lutein. Från att ha varit djurfoder, har den idag blivit en
trendig råvara som används i soppor och som chips.
Vi bjuder på ett traditionellt halländsk recept som oftast lagas till jul, men som är ett
fantastiskt gott tillbehör året om.

Recept på halländsk långkål
1 kilo grönkål
5 deciliter skinkspad, köttbuljong eller grönsaksbuljong med ett lagerblad
2 matskedar smör eller mjölkfritt margarin
2 deciliter vispgrädde/sojagrädde eller havregrädde
1 tesked socker eller honung
1 tesked salt
1 kryddmått mald vitpeppar
Om du gillar; 1 tesked stött fänkål
Repa av bladen från den tjocka stammen. Lägg i kastrullen och koka kålen mjuk i vätskan
cirka 20 minuter. Ta upp grönkålen, låt den svalna lite och hacka den sedan i mindre bitar.
Om du vill, så sparar du vätskan som grund till en soppa en annan dag.
Hetta upp matfettet i en gryta. När det är ljusgult och slutat skumma, lägg i grönkålen
och låt fräsa några minuter. Häll på grädden och låt puttra under lock cirka 10 minuter.
Smaka av med socker/honung, salt, peppar och eventuellt fänkål.
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Kale - the Healthiest Vegetable in the World?
Kale is one of the oldest types of cabbage, containing loads of vitamin C, and plenty of
iron, vitamin A and lutein.
We offer a traditional Halland recipe that is often cooked for Christmas, but that is a tasty
side dish at any time of year.

Halland Creamed Kale Recipe
1 kilo of kale
5 decilitres of ham broth, meat stock or vegetable stock with a bay leaf
2 tablespoons of butter or milk-free margarine
2 decilitres of whipping cream/soy cream or oat cream
1 teaspoon of sugar or honey
1 teaspoon of salt
1 millilitre of ground white pepper
If you want; 1 teaspoon of ground fennel
Remove the leaves from the thick stem. Place in the pot, and boil the kale in the liquid until
soft, for around 20 minutes. Pick up the kale, let it cool a bit, and chop it into smaller pieces.
If you want to, you can save the liquid and use it as a base for a soup another day.
Heat up the cooking fat in a pot. Once it has a light yellow colour and no longer foams,
put the kale in and let it fry for a few minutes. Pour on the cream, and let simmer under
the lid for around 10 minutes.
Add sugar/honey, salt, pepper and any fennel to taste.
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VI OCH VÅRA VÄNNER
Kungsbacka kommun
Kungsbacka kommun driver besöksmålen Äskhults by och naturum Fjärås Bräcka. I Äskhult
arbetar vi med att väcka ett intresse kring hållbar utveckling, både socialt som ekonomiskt
och ekologiskt. I byn finns våra drängar och pigor för att ta hand om dig på bästa sätt. Du
kan gå på guidningar, vara med på aktiviteter för familjen, fika i kaffestugan och gå på
evenemang. Vår pedagogiska verksamhet riktar sig till alla målgrupper och du får praktiskt
lära dig saker genom att prova på. Vi blickar tillbaka på historian och lär oss av den.
Byggnadsvård, markvård och hantverk är viktiga delar i vårt kulturarv. Vi utvecklar dem med
öppet sinne för att ta med in i framtiden. Intresset är stort och det är idag trendigt att både
brygga öl, odla hållbart och att restaurera.

Västkuststiftelsen
Västkuststiftelsen äger Äskhults by och utmarker. De arbetar med att bevara och vårda
den västsvenska naturen och stimulera friluftslivet. Stiftelsen ägs av Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Stiftelsen köper in
och förvaltar mark som skyddas som naturreservat.

Länsstyrelsen
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Kulturmiljöfunktionen på Länsstyrelsen arbetar bland annat med att se till att kulturmiljölagen följs och beslutar om bidrag till att förvalta värdefulla kulturmiljöer.
Bidragspengarna hjälper till att bevara, vårda och utveckla värdefulla kulturbyggnader,
kulturlandskap och fornlämningsmiljöer.

US AND OUR FRIENDS
Kungsbacka Municipality
We work with creating interest around sustainable development, both socially, financially
and ecologically. In the hamlet, there are farmhands and maids to look after you in the best
possible way. You can go on guided tours, participate in family activities, have a fika in the
cafe, and attend events. Building maintenance, land maintenance and crafts are important
parts of our cultural heritage. We develop them with an open mind, to take them with us
into the future. Interest is great, and these days it is trendy to brew beer, grow crops
sustainably, and to restore things.

The Västkuststiftelsen Foundation
The Västkuststiftelsen Foundation owns Äskhult Hamlet and its outlying lands. It works
with maintaining and caring for western Sweden’s nature, and to stimulate outdoor life.
The foundation is owned by the Västra Götaland Region, Region Halland, and the Gothenburg Region’s Local Federation. Different types of areas are cared for and developed, from
places where our threatened species and environments are to be cared for to outdoor
recreational areas.

The Coounty Adminisstrative Board
The County Administrative Board’s cultural environment function works with ensuring that
the Cultural Environment Act is adhered to, and makes decisions about grants for
maintaining valuable cultural environments. Grant money helps to maintain, care for and
develop valuable cultural buildings, cultural landscapes and archaeological sites.
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Våra museibönder
Thomas Carlsson har arbetat i byn sedan början av 2000-talet. Sedan 2013 arbetar
han tillsammans med sin sambo Jessica Bergqvist.
Under den här tiden har de, tillsammans med inhyrda entreprenörer, restaurerat
utmarker och inägor för att återskapa Äskhult som det såg ut i början av 1800-talet.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut?
- Det kan vara allt från att se över stängsel till att sköta odlingarna i jordbruket.
Vi gör det mesta arbetet med hjälp av våra arbetshästar. Fördelen med att arbeta med
häst är att den har lätt för att ta sig fram överallt i markerna utan att det blir stora
körskador. Vi vill arbeta med metoder som är tidsenliga, säger Thomas.
I år ska vi fortsätta odla åkrarna vid Jönsas med äldre sorter av råg, vårråg och midsommarråg. Vi kommer också att odla havre och korn.
Alla betesdjur som finns i och kring Äskhult kommer från vår gård i Grimeton.
Västkuststiftelsen äger de fjällnära korna och vi själva har aberdeen angus som betar på
utmarken. På utmarken betar även våra får.

Vad är det bästa med ert arbete?
- Ett fritt och varierande arbete med massor av frisk luft, säger Thomas.
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Our Museum Farmers
Thomas Carlsson has worked in the hamlet since the beginning of the 2000s. Since
2013, he works alongside his partner, Jessica Bergqvist.
During this time, they, and contracted entrepreneurs, have restored outlying lands and
infields to recreate the Äskhult of the early 19th century.

What Is a Normal Day at Work Like?
“I can do anything from looking at fences to caring for what we grow on the farm. We do
most of it with the help of our workhorses. We want to use methods that are appropriate
for the time,” says Thomas. “This year, we’ll continue to grow older types of rye, spring
rye and Midsummer rye on the fields by Jönsas. We’ll also grow oat and barley.”

What´s the Best Thing about your Work?
“A free and varied job with loads of fresh air,” says Thomas.
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VANDRA OCH UPPTÄCK

Det går fyra promenadstigar genom Äskhult med olika längd och svårighetsgrad. Även
Hallandsleden passerar reservatet och det finns vindskydd i den södra delen.
De vita stigarna är genvägar ifall du vill gå en kortare vandring. Alla stigar börjar och slutar
vid Äskhults by, men du kan också påbörja vandringen från andra platser och det spelar ingen
roll i vilken riktning du går. Tänk på att stigarna delvis går genom hagar med betande djur.
Djuren är vana vid att det rör sig människor i markerna, men visa hänsyn. Hundar ska hållas
i koppel. På sommaren är det härligt att bada från klipporna. Ta med en picknickkorg och
njut vid strandkanten. Ta ett dopp i Svinsjön.

Röda stigen

Längd: 6 000 meter
Stigen är medelsvår genom kuperad terräng. Grova skor eller stövlar rekommenderas.
Röda stigen runt: 1. Svinalyckan. Här odlades förr säd. 2. Ulvaklipporna, utsiktsplats.
3. Stigen går i Husakulls gata där det finns block och hällar med ögongnejs. 4. Litet kärr
där det växer tuvull och björnmossa. 5. Stickväg till grottorna. G. Grottorna vid foten av
Stora Björnås. 6. Utsikt mot Lygnern. 7. Äskhults kvarnfall och Kvarnmossen.
8. Varpagatan är en stig med ett stenvarp. 9. Mörkakärrs ås med flyttblock som inlandsisen fört hit. 10. Vit genväg. 11. Krösekulle. 12. Mösagatan är en äldre hålväg.

Blå stigen Längd: 850 meter

Stigen är lätt att gå och är framkomlig med lättare barnvagn.
Blå stigen: 1. Mösagatan leder till mossen. 2. Vit genväg. 3. Mösagatan och åkerkanterna
slås med lie. 4. Grön station 4-7.
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Gröna stigen Längd: 1 500 meter

N

Stigen är oftast lätt att gå, men det finns några medelsvåra sträckor.
Gröna stigen: 1. Brunnslyckan, byns vattenkälla.
2. Grundstenar från linbasta. 3. Bokängen, restaurerad ängsmark.
4. Bortanför grinden låg förr Förlanda sockens
gemensamma betesmark. 5. I terrängen
ser du hackerör, rester från
ett förhistoriskt återbruk.
6. Dupakärret är en slåtteräng som
slås med lie. 7. Svinagatan leder
till Svinsjön. 8. I Hönsåsakärr
låg tidigare två små åkrar,
Kärråker och Hagåker.
9. Gården Slätten i väster hette
förr Lilla Äskhult.
10. På Blekebacken lades de nyvävda
lintygerna för att blekas.

Gula stigen Längd: 1 400 meter

Stigen är oftast lätt att gå, men det finns
några medelsvåra sträckor.
Gula stigen: 1. Bastulyckan. Här fanns
förr en liten åker och en linbastu.
2. Intaget på Getabackarna är en
odling från 1700-talet.
3. Stenmuren höll djuren borta.
4. Kneplehallen är en häll där man
torkade frökapslar av lin.
5. 1800-talsmuren följer gränslinjerna
som lantmätaren ritade vid laga skifte.
6. I Kalvhagen släpptes ollonsvin ut
på bete för att äta ekollon.
7. Swenslyckan är gammal åkermark.

0

200 meter
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TAKE A WALK

The scenic agrarian landscape around Äskhult is perfect for walks and hikes. There are four
signposted trails in the area, varying in length and difficulty. They all start and finish in the
hamlet, but can be joined from other locations. And you can walk in either direction, it
makes no difference. Sometimes the trails will take you through pastures with grazing animals.
They are used to people walking past, but please show consideration.

Red path Length: 6,000 metres
This path is of medium difficulty and hilly in parts. Sturdy shoes or boots are recommended.
A circular walk on the red path: 1. Svinalyckan. Grain used to be grown here.
2. Ulvaklipporna, a vantage point. 3. The path follows Husakulls gata, a road with augen
gneiss rocks and stone blocks. 4. A small marsh where cottongrass and haircap moss grow.
5. Shortcut to the caves. 6. View of lake Lygnern. 7. Äskhults kvarnfall and Kvarnmossen.
8. Varpagatan is a path where you can see a stone pile. 9. Mörkakärrs ridge with erratic
blocks, large masses of rock transported here by glacial ice. 10. White shortcut. 11 Krösekulle.
12. Mösagatan is an old hollow way. G Caves at the foot of Stora Björnås ridge.

Blue path Length: 850 metres

This is an easy path which is also suitable for light pushchairs and prams.
Blå stigen: 1. Mösagatan leads to an area of marshland. 2. White shortcut. 3. Mösagatan
and the edges of the fields are trimmed with scythes. 4. Green station 4-7.
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Green path stigen Length: 1,500 metres

N

This path is mostly easy, but parts of it are of medium difficulty.
Green path: 1. Brunnslyckan, the hamlet’s water source.
2. Foundation stones from a flax shed. 3. Bokängen, restored
meadowland. 4. The land beyond the gate used to be the common
pastureland of Förlanda parish. 5. In the terrain you can see
clearance cairns, agricultural remains from prehistoric times.
6. Dupakärret is a hayfield where the hay is cut with a
scythe. 7. Svinagatan is a road leading to Svinsjön.
8. Hönsåsakärr was previously the site
of two small fields called Kärråker
and Hagåker.
9. Slätten farm to the west
was formerly called Little Äskhult.
10. In the past, freshly woven linen was
laid out on Blekebacken for bleaching.

Yellow path Length: 1,400 metres
This path is mostly easy, but parts of it are
of medium difficulty.
Yellow path: 1. Bastulyckan. A small field and a
flax shed were located here in the past.
2. Getabackarna contains a plot of
farmland dating from the 18th century.
3. The stone walls kept animals off
the fields. 4. Kneplehallen is a
flat rock where linseeds were dried.
5. The 19th century wall follows the
boundaries drawn up by the surveyor
during the agrarian reform.
6. Kalvhagen is a field where pigs were
taken to graze on acorns.
7. Swenslyckan is old farmland.
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HALLANDSSÖM

I början av 1800-talet började några sömmerskor i Norra Halland att sy hallandssöm.
Hallandssömmen kännetecknas av geometriska figurer som cirklar och kvadrater men
också av blommor och hjärtan. De vanligaste stygnen är kedjestygn, stjälkstygn, langettstygn, korsstygn, plattsöm, flätsöm och olika bottensömmar.
De tidigaste hallandsbroderierna från början av 1800-talet var oftast sydda på linnetyg.
Tråden man sydde med var fin bomullstråd som blivit över efter vävning. Gamla broderier
är oftast bara broderade i en färg: blått eller rött. Under 1920- och 30-talen blev det
populärt att brodera hallandssöm igen och då skapades många mönster i blått och rosa och
de är populära än idag. Idag sys hallandssömmen med mellanblått och mörkrosa bomullsgarn på vitt tyg.
Symbolerna i hallandssömmen står för den heliga treenigheten, men också för mänsklig
sammanhållning, trohet, gemenskap och enighet. Kronan symboliserar himmelriket, timglaset symboliserar livet och Betlehemsstjärnan vägledning.
Äskhults logotyp är inspirerad av hallandssömmen. Tittar du noga ser du byns fyra gårdar,
stigarna/vägarna som går genom byn och symboler som representerar markvården som
fortfarande utförs i Äskhult.
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HALLAND STITCH

At the beginning of the 19th century, a group of seamstresses in northern Halland began
to embroider using the Halland stitch. The Halland stitch is characterised by geometric
shapes such as circles and squares, but also by flowers and hearts.
Old embroideries are often one colour, blue or red. In the 1920s and 30s, Halland stitch
embroidery became popular again, and many blue and pink patterns were created, and
are still popular to this day.
Äskhult’s logotype is inspired by the Halland stitch. If you look closely, you’ll see the four
farms of the hamlet, the paths/roads going through the hamlet, and symbols representing
the land maintenance that still goes on in Äskhult.
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Äskhultsvägen 70, 439 75 Fjärås
Telefon: +46 (0)300-83 46 05

askhultsby.se
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@askhultsby

askhultsby

