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 Landsbygdssafari i Gnestatrak-
ten bjuds på lördag för sjätte 
året i rad. Vitt skilda företag, 
i år närmare trettio, går ihop 
i ”Vårspiran”. Det mest spek-
takulära är nog kosläppet i 
Skeppsta.

Besökare kan åka runt i cirkel och 
kanske passa på att prova den 
vackra och krokiga vägen Öllösa-
Skeppsta, populär som rallyväg. 
Gårdsbutiker, vanliga butiker och 
kaféer som har öppet till vardags, 
har kanske särskilda erbjudanden 
denna dag.

Mäster Claes, trädgårdsmäs-
tare och kreatör – Wengström är 
efternamnet - är mannen bakom 
kosläppet, och kossorna som ska 
släppas ut är hans fjällkor. De 
kommer sedan att fraktas ut för 
att hålla betesmarker runtom i 
bygden öppna.

– På förra årets Vårspira fick 
vi ungefär 1500 besökare, säger 
Claes. Då serverade vi nästan 
trehundra räkmackor, här bjuds 
hembakat till kaffet, det finns 
korvgrillning. Och vi serverar på 
riktigt porslin – ingen engångs-
plast här.

Många små lamm
Gårdens många får har levererat 
lammskinn, och det kommer ock-
så att säljas ägg och sommarblom-
mor för utplantering.

Inne i den stora och luftiga la-
dugården är det högsäsong för 
småttingar, kor och får föder i 
strid ström. Överallt finns tillfäl-
liga bås och avbalkningar för ny-
förlösta tackor med lamm, som 
står på stadiga ben redan innan 
pälsen hunnit torka.

– Jag har tre olika raser av får, 
säger Claes, gutefår, finullsfår och 
gotländska pälsfår. Hönsens ras är 
hemmagjord, där finns Hedemo-
rahöns och lite av varje.

Sommarpersonalen har precis 
anlänt, jämfört med tre anställda 
vintertid behövs tio anställda för 

att klara allt som ska hanteras 
under sommaren. Claes vill att 
personalens sammansättning 
ska spegla Sverige som det ser ut 
idag, mångkulturellt.

Från Sverige, Nigeria, Serbien 
eller Peru, det spelar ingen roll 
när ladugården mockas.

När djuren snart flyttat ut är 
det trädgårdsskötsel som gäller.

Claes anlägger och sköter stora 
trädgårdar på årsbasis och träd-
gården som omger hans hem 
Kuskvillan är ett riktigt praktex-
emplar. När Sörmlandsbygden 
kommer på besök blommar snö-
klockorna i drivor, kejsarkronor-
na står redan höga och i jorden 
väntar totalt tiotusen lökväxter, 
varav sjutusen tulpanlökar, på sin 
tid. Sedan kommer mängder av 
perenner.

Mormor är förebild
Han har en trädgårds- och florist-
utbildning i botten och efter ett 
antal år i framför allt restaurang-
branschen i Stockholm och Oslo, 
flyttade han 1994 till ett litet torp i 
skogen i Skeppsta. Firman starta-
de han 1997 utifrån en helhetssyn 
att trädgård, inredning och mat 
hör ihop. Han tycker mycket om 
vackra saker.

Det syns i det bed & breakfast 
som han driver i Skeppsta bruks 
gamla lanthandel och framför 
allt i hans egen Kuskvilla. Där tar 
han emot beställningar på mål-
tider, som för mindre sällskap 
kan serveras i matsalen eller le-
vereras ut som hel catering. Hans 
mamma kunde absolut inte laga 
mat men mormors husmanskost 
är hans förebild i matlagningen – 
dillkött, kalops och rårakor med 
fläsk.

– I ett evenemang som Vårspi-
ran vill människor få upplevelser. 
Själv tycker jag om att ge service, 
göra saker vackra och att glädja 
andra människor.

Anita Hedlund 
redaktion@sormlandsbygden.se

Firar in våren med fjällkosläpp

!  FAKTA
 
Vårspiran
Närmare trettio lokala företag 
går ihop i ”Vårspiran" med 
kosläpp 4 maj i Stjärnhov med 
omnejd.

Förutom kosläpp finns bland 
annat ölvisning på Södermän-
nens bryggeri i källaren på 
en villa, Åhmells möbler visar 
hantverksgjorda "1700-tals-
möbler", Diggerland - ta 
chansen att köra grävmaskin, 
se voltigeuppvisning och 
prova på ridning, barnteater, 
glasblåsning och nostalgitripp 
vid hembygdsgården.

Den nyfödda kalven av fjällko tar det kanske lite lugnt på kosläppet.   

Mäster Claes och de sommaranställda laddar inför kosläppsrusning och sommarsäsong.  FOTO: ANITA HEDLUND

○○ LANDSBYGDSSAFARI

Butiken med brett sortiment!
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Vi hyr ut 
toaletter &
urinoarer 

till:

• Trädgårdsfester
• Utställningar
• Konserter
• Golfbanor
• Badplatser
• Idrottsevenemang

Vi finns i Uppland, Västmanland, Sörmland, 
Närke, Gävleborg & Dalarna

Toabolaget AB • Enköping • www.toabolaget.se 
Thomas 0705-12 35 75 • Jakob 0730-21 02 15

Vill du bli av 
med stubbarna 
i din trädgård?

Vi har lösningen!

För mer info besök:
www.stubbfrasning.nu

eller ring 
0705-37 37 38

0157-304 40                          info@maskincentersparreholm.se

Vi säljer ASPEN-bensin

Husdjur • Trädgård - ATV  
Mark - VVS • Jakt Återförsäljare av


