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Hur gör man för att lära känna fler
personer som är intresserade av håll-
barhet och självförsörjning i trakten
och för att inspirera andra människor
till att våga börja? Vi bjöd in till en
självhushållningsfestival.
Vi är en liten grupp från Grännatrakten,
som det senaste halvåret har träffats varje
vecka för att diskutera hållbart leverne,
perma kultur, odling och djur till husbehov
mm. Vi känner alla att det varit mycket gi-
vande men att vi borde vara fler. Vi be-
stämde oss därför för att arrangera en
inspirationsaktivitet som kunde hjälpa oss
fiska upp likasinnade från trakten till vårt
nätverk. Det blev en självhushållningsfes-
tival.
Platsen för festivalen var Allmogegården

i Skärstad, Huskvarna. Denna gård driver
Maria och Bengt småskaligt, ekologiskt
och med focus på hållbarhet och självhus-
håll. De har kor, får, höns, grisar och hästar.
De är självförsörjande på kött, ägg och me-
jeriprodukter, grönsaker, brödsäd och djur-
foder. Arbetshästarna används till det
mesta av arbetet på gården. På gården finns
även 10-12 volontärer från hela världen,
genom organisationen WWOOF. De arbe-
tar på gården 5 dagar i veckan i utbyte mot

mat, logi, kunskaper och erfarenheter för
livet.

Tanken med självhushållningsfestivalen
var att visa hur lätt och roligt det kan vara
att producera sin egen mat. Vi byggde upp
tre stationer för att visa på inspirerande ex-
empel. På logen hade vi skapat ett Café där
vi serverade fika till självkostnadspris: ka-
nelbullar, surdegsbröd, med smör, färskost
och nyslungad honung. Dryck som erbjöds
var rabarbersaft, örtte och kaffe. Allt var
hemtillverkat utan kaffet. Besökarna fick
själva breda sina smörgåsar och diska sin
disk efteråt, allt i självhushållningsandan.
På logen visade vi även hur man bakar sur-
degsbröd från säd till bröd och hur man gör
ost. Vid en station förevisades hur man
röker kött i en egentillverkad rök och hur
man framställer öl. På detta ställe kunde
man även prova på att hugga ved, en konst
som inte är så enkelt som det verkar.   Runt
huset förevisades grönsaksodling - lätt på
olika sätt. Här kunde man också lära sig
om biodling och naturtvål. Barnen kunde
klappa kaniner, så ett frö, eller bli ansikts-
målade. Andra aktiviteter för barnen var
ponnyridning och att klappa gårdens alla
djur. På programmet fanns också guidad
rundvandring på gården, ”wildfood walk”
samt ängs- och örtavandring. 

Under dagen besöktes festivalen av 220-
240 besökare totalt och vi fick också ihop

en lista av intresserade som kunde tänka
sig att medverka i kommande aktiviteter. 
Nu återstår utmaningen om hur vi går vi-

dare. En idé är att ha självorganiserande
träffar kring olika teman inom självhus-
hållning och hållbarhet, en annan att sam-
arbeta med omställning Jönköping.

Är du återläsare i trakten av Gränna och
vill vara med i detta nätverk så hör gärna
av dig. 
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