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Hökerinnan om den anrika historian
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“Det var nära
att Granby Gård
blev invald i
Unescos lista av
världsarv. Tänk
att kohagen hade
varit lika exotisk
som Taj Mahal “

Lämningar från en gammal gravplats finns här också, där
ligger ett 100-tal vikingar begravda, berättar Lise.

Hökerinnan
om Granby Gård

L

ISE NELZÉN BÅDE ARBETAR MED OCH ÄR BOSATT

PÅ GRANBY GÅRD, en minst sagt historisk sådan.
På gården så driver hon bland annat fiket Hökeriet
som frekvent besöks av turister från alla världens hörn som
besöker gården för dess vikingaprydda historia.

FAKTA
Namn: Lise Nelzén

OMRÅDET KRING GRANBY GÅRD HAR EN ANRIK HISTORIA,

Ålder: 40 år

VAD KAN DU BERÄTTA OM DEN?

Bor: Vallentuna

– Här omkring har vi ett område som har rester från tidig
medeltid, bland annat den stora Granbyhällen. Granbyhällen
är en 10 kvadratmeter stor runristning från 1000-talet med
185 runor på. Det är Sveriges största runristning. Långhuset
som finns kvar beboddes på den tiden av bygdens stormän.

Familj: Maken Anders, tre
döttrar, en hund, en katt och
hästar

SJÄLV SÅ DRIVER LISE HÖKERIET, som hon beskriver som

”en lantbod, en servering och en mötesplats”.
– En dag år 2004 eller 2005, då jag var hemma med
barnen här på gården så knackade det på dörren. Det var en
guide som guidade utländska besökare som stod i dörren.
Jag bjöd honom på en kopp kaffe och kom inom kort på
idéen att man hade kunnat servera saker till ännu fler gäster,
inte minst de utländska besökarna. Hit så kommer allt från
indier, amerikanare och kineser. 2008 så startade jag upp
Hökeriet. Tidigare så var byggnaden som Hökeriet håller till
i ett uthus, men nu är det en plats för turisterna att fika på.
LISES MAN ANDERS ÄR UPPVUXEN PÅ GÅRDEN. Lise säger
att han ”lärde sig köra traktor innan han ens kunde cykla!”
Tidigare så drev Anders pappa gården och den fokuserade då på mejeriprodukter. Idag så är Granby Gård mer
inriktade på köttprodukter. Det är den franska köttkorasen
Charolais som säljs.
LISE BERÄTTAR ATT DET VAR NÄRA ATT

Yrke: ”Hökerinnan”

GRANBY GÅRD BLEV INVALD I UNESCOS

Intressen: Familjen

LISTA AV VÄRLDSARV.

»
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“Om jag inte
jobbade på
gården och
med Hökeriet,
så skulle jag
nog valt att bli
flamencodansös“

»

– Kohagen som vi har här på gården är
en av Vallentunas bäst bevarade och det var
1991 tal om att hagen skulle få en plats på
deras lista. Det blev inte av, men vi skojar än idag om tanken
på att kohagen hade varit lika exotisk som Taj Mahal.
VAD HAR DU SYSSLAT MED TIDIGARE?

– Jag är ursprungligen Täbybo och har sedan tidigare
arbetat som förskolelärare. Jag lämnade rätt så nyligen min
post på Lindholmens förskola för att kunna hänge mig åt
Hökeriet och Granby Gård, säger Lise.
VAD ÄR DET BÄSTA, RESPEKTIVE DET SÄMSTA, MED DITT
ARBETE?

– Det bästa med mitt jobb är att jag trivs med det jag gör,
det är viktigt. Det sämsta är att arbetet tar upp en hel del av
ens tid. I det här arbetet finns det alltid något att göra och
det krävs att man ständigt att är tillgänglig. Jag bor ju här på
gården, så jag har hela tiden arbetet vid mig. Det är svårt att
planera saker när man hela tiden måste vara uppbunden.
När jag väl får tid över, så spenderar jag den med min familj.
OM DU INTE SYSSLADE MED HÖKERIET, VAD SKULLE DU
HITTA PÅ DÅ?

– Om jag inte jobbade på gården och med Hökeriet, så
skulle jag nog valt att bli flamencodansös! Säger Lise.
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FAVORITPLATSER
I VALLENTUNA

VAD TYCKER DU OM VALLENTUNA?

– Själv så är jag från Täby, men jag tycker att Vallentuna
är en bra kommun. Det är rätt så tyst här och jag gillar det
som det är. Härfrån så har man nära till allt. För inte så länge
sedan så byggdes det ett 80-tal nya villor och ett nytt dagis.
Hädanefter tror jag att vi kommer få fler besökare i form av
unga och barnfamiljer.
VAD HÄNDER PÅ GRANBY GÅRD I SOMMAR?

1. Hökeriet
2. Lundby gård
3. Garnsviken
4. Brottby
5. Sparren

– Då kommer vi, förutom att ha hand om de vikingaturer
som vi hålls här på gården, att beskära äppelträd och ha kokroki (en workshop där man tecknar kor). Vi kommer även
att renovera Hökeriet en del, bland annat så ska det fixas ett
kök och vi ska gräva in vatten samt avlopp, berättar Lise.

