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Verksamhet i samklang
Granby gård i Vallentuna ligger i det område som en del vill kalla 
Svea rikes vagga. På ägorna finns gott om runstenar, flera bauta
stenar och till och med en jättelik runhäll, den största i Sverige. Här 
driver makarna Lise Nelzén och Anders Johansson i samklang och 
harmoni ett modernt jordbruk och ett hökeri.
AV KJELL ENGSTRÖM (TEXT), GÖRAN SVENSSON (FOTO)

anders var precis klar med 
 gödningen när vi överraskade honom 
på en av utgårdarna. dragare är en 
John deere 6920 och rampspridaren 
en kongskilde 4024 Wing Jet.

lise visar ett urval av vad gårdsbutiken har 
att erbjuda. kött från de egna nöten, honung, 
oljor med mera. och det här är – vad vi 
förstår – den enda platsen där man kan köpa 
ost från löfsta Herrgårdsmejeri.



26     TrakTorvärlden  5  2015 TrakTorvärlden  5  2015    27

I en timrad byggnad på gården ligger  
Hökeriet. I närheten finns mangårds
byggnaden och en bit längre bort 
 ekonomibyggnaderna. I Hökeriet är det 

hektiskt idag. En busslast italienare från ett av 
kryssningsfartygen i Stockholm kommer om  
någon timme. En entusiastisk Lise Nelzén 
möter oss.

– Det är kanske bättre att ni träffar Anders 
först, jag tror han har det lite lugnare just nu. 
Han sprider gödning på en av utgårdarna. Ni 
ska få en vägbeskrivning.

Efter att ha följt vindlande grusvägar 
hittar vi honom, precis i färd med att dra  
in bommarna på rampspridaren. Här i  
kanten av Roslagen i Uppland är  terrängen 
kuperad och de relativt stora åkrarna  
ligger insprängda mellan stora skogsskiften. 
Liknar trakterna mellan Skåne och Småland 
om man bortser från avsaknaden av sten
murar.

– Jag arrenderar cirka 100 hektar åker av min 
far och farbror, berättar Anders Johansson. 

– Men till det har jag arrenderat några  
gårdar till så det blir totalt 450 hektar att  
bruka.

kryssningsgäster
Inriktningen är spannmål och oljeväxter, men 
bortemot en tiondel är vall för djuren.

– Vi har ett 40tal köttdjur med kalvar. Den 
verksamheten skulle egentligen ha avvecklats 

för några år sedan, men i och med att Lise drog 
igång gårdsbutiken jämsides med Hökeriet så 
blev de kvar, säger Anders och kör hem mot 
gården. 

Om det torkat upp tillräckligt på efter 
middagen tänker han så på en annan gård. 

Vi anländer till Hökeriet igen samtidigt som 
Urban Hornell. Han kommer med en mindre 

buss full av turister. De har fått sig en vikinga
resa till livs.

– De bokar in sig och jag hämtar dem på 
olika hotell eller kryssningsfartyg och så får de 
besöka tingsplatser och andra fornlämningar 
här i trakten, berättar Urban som klurigt nog 
driver ”Urban Turism”.

Det finns gott om påminnelser om viking

arna här i trakten och höjdpunkten är natur
ligtvis järnåldersgravarna och den stora run
hällen på Granby Gård. Självklart med tilltugg 
i Hökeriet. 

Bredvid tillåts en Lanz Bulldog dunka 
 diskret. Om nu en sådan kan dunka diskret?

lise sadlade om
När det lugnat ner sig och gästerna åkt sin väg 
har Lise en stund över för oss. Hur kom det sig 
att det blev så här?

– Jag är egentligen förskolelärare, men när 
jag träffade Anders insåg jag snart att det var 
omöjligt att leva i ett förhållande där den ena 
har fasta arbetstider och den andra arbetar 
efter vad det är för väder.

– Precis så är det, ler Anders. När vädret är 
otjänligt finns jag ju till hands här hemma och 
kan hjälpa till med det mesta. Och är det tjän
ligt spelar det ju ingen roll om det är lördag 
kväll eller söndag morgon. Då får Lise klara 
sig själv.

Det går inte att undvika att se den harmoni, 
samklang och jämställdhet som finns mellan 
de två. Men också den ömsesidiga respekten 
för var och ens sysslor.

Medan Lise visar oss bikupor, matar hön
sen och plockar undan efter gästerna inser 
Anders att det nog torkat upp så pass att det 
är tjänligt att så i alla fall. Så det bär av utmed 
nya grus(gen)vägar till en annan gård knappt 
en mil bort.

Granby Gård
Gården
ägare: Ove och Kjell Johansson.
brukare: Anders Johansson och Lise Nelzén.
areal: Granby Gård 100 ha åker samt arrenden på 
cirka 350 ha.
Inriktning: Vall (ca 40 ha), spannmål och oljeväxter. 
Gårdsbutik och Hökeri. Eget sågverk.
djur: Ett 40tal charolaiskor med kalvar.

MaSkInParken
Maskiner: Tre större traktorer och några mindre.  
I övrigt finns vad som behövs för verksamheten, inget 
behöver hyras in.

när vi var på plats kom ett gäng italienare från ett av kryssningsfartygen i Stockholm via företaget 
Urban Turism. Först för att titta på fornlämningarna, sedan för att trakteras på Hökeriet.

Ibland kommer nisse berggren förbi med sin 
lanz bulldog till stor förnöjelse för de långväga 
turisterna från kryssningsfartygen.

de kanske inte ingår i kategorin 
husdjur, men på gården finns fler bi-
samhällen än dessa två. Honungen 
slungas och säljs i Hökeriet.

Självklart finns det höns på gården. de här 
har inte börjat lägga ägg ännu, men fyller 
sin funktion som dekoration.

denna dal-bo Maxi disk 600 är delvis skräddar-
sydd efter anders önskemål. Tanken gör att 
han direktsår vallen vid jordbearbetningen. 
en dal-bo 600 kan dras från 18 upp till 25 km/h.

Hökeriet
Servering lördagar och söndagar kl. 12-16.
Bistro onsdagar kl. 18-20.
Gårdsbutik med bland annat kött, oljor och ost 
från Löfsta Herrgårdsmejeri som annars bara 
finns på restauranger.
Telefon: 08-612 30 05.   
Epost: info@hokeriet.se
Hemsida: hokeriet.se 
Besöksadress: Granby Gård, Vallentuna.
Övrigt: Anordnar kokroki, ingår i Besöksgårdar 
Mälardalen, tar emot skolklasser för gårds-
visning och är en naturlig rastplats vid de 
pilgrimsleder som går förbi gården. Man tar 
emot bokade sällskap året om. Med mera.

Granbyhällen, den största runhällen i landet, 
med  nästan 200 runor på 10 kvadratmeter. Texten 
lyder: ”Häming och Själve och Johan de lät hugga 
efter sin fader Finnvid, och vargas och ragnfrid, 
och efter sin moder, och efter Ingegärd och efter 
kalv och Gärdar och (Sigv)at. Han ägde ensam 
allt först. det var deras fränder. Gud hjälpe deras 
ande. visäte ristade dessa runor.”

köttdjuren man föder upp 
är av rasen charolais. de 
slaktas på ett närbeläget 
gårdsslakteri och köttet 

säljs i gårdsbutiken.
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rapiden sväljer både utsäde, i detta fallet korn, 
och gödning. drar gör en en John deere 4450.

På plats kan han inte låta bli att visa oss sitt 
nyförvärv, en DalBo 600. En jordbearbetare 
som danska DalBo till viss del har skräddar 
sytt för Anders räkning. Framför står en Case 
7140 från tidigt 1990tal.

viktigt vad som finns bakom
– Ni kanske tycker att jag har gamla traktorer 
och den jag ska så med är ännu äldre. Men för 
mig är det så att resultatet inte hänger på trak
torn utan på vad som hänger efter traktorn. 
Och mina tre största har ändå uppemot 200 
hästar, så de räcker till.

Hur gammal hans baklastare, en Volvo BM 
622, är frågar vi inte ens. Raskt lyfter den fram 

och upp säckarna med utsäde och gödning till 
den Väderstad Rapid 400 som ska användas. 
Framför är en John Deere 4450 från sent 1980
tal kopplad. 

Vi tar de sista bilderna på Anders när han 
sår. Så åker vi tillbaka till Hökeriet för Lise 
har lovat kaffe och kladdkaka med grädde. I 
en försommarsol som sakta sjunker sitter vi i 
trädgården och begrundar vad vi sett. Ett par 
mitt uppe i vardagssysslorna som hittat flera 
bra komplement till det reguljära jordbruket.

Innan vi åker ser vi hur Lise ordnar med 
kaffe på termos och lite godsaker till Anders. 
För hon vet ju sällan hur tidigt eller sent han 
kommer hem.                  l

Som synes av de blommande 
maskrosorna blev sådden 
något senarelagd i år på 
grund av den kyliga våren. 


