Självhushållningsfestivalen

i Skärstad

Sofia Kjellström, Maria
Larsson och Silvia Sutter

Hur gör man för att lära känna fler
personer som är intresserade av hållbarhet 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,
permakultur, odling och djur till husbehov
mm. Vi känner alla att det varit mycket givande men att vi borde vara fler. Vi bestämde oss därför för att arrangera en
inspirationsaktivitet som kunde hjälpa oss
fiska upp likasinnade från trakten till vårt
nätverk. Det blev en självhushållningsfestival.
Platsen för festivalen var Allmogegården
i Skärstad, Huskvarna. Denna gård driver
Maria och Bengt småskaligt, ekologiskt
och med focus på hållbarhet och självhushåll. De har kor, får, höns, grisar och hästar.
De är självförsörjande på kött, ägg och mejeriprodukter, grönsaker, brödsäd och djurfoder. Arbetshästarna används till det
mesta av arbetet på gården. På gården finns
även 10-12 volontärer från hela världen,
genom organisationen WWOOF. De arbetar 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 exempel. På logen hade vi skapat ett Café där
vi serverade fika till självkostnadspris: kanelbullar, 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 surdegsbröd 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 ansiktsmålade. 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 220240 besökare totalt och vi fick också ihop

Forum för självförsörjning och alternativt boende på landsbygden

Tidningen Åter

en lista av intresserade som kunde tänka
sig att medverka i kommande aktiviteter.
Nu återstår utmaningen om hur vi går vidare. En idé är att ha självorganiserande
träffar kring olika teman inom självhushållning och hållbarhet, en annan att samarbeta med omställning Jönköping.
Är du återläsare i trakten av Gränna och
vill vara med i detta nätverk så hör gärna
av dig.

Sofia Kjellström

docent och fors-are bor wå landet med
man och barn där vi är intresserade av
ätbar trädgård bevarandearbete av lantra
ser biodling en mil,uvänlig livsstil och håll
bar jtvec-ling. sofiaöfni.se

Maria Larsson

småbrj-are med stort intresse fur s,älvhjs
hållning och hållbarhets frågor.
kkk.allmogegarden.se
mariaöallmogegarden.se

Silvia Sutter

jtbildad geograf och stadswlanerare np
bur,ande micro farmer med mål att starta
eget furetag inom mathantver- och träd
odling. tort intresse fur omställnings
frågor särs-ilt fur hållbar och d,jrvänlig
matwrodj-tion.
silviaö,ordvard.se kkk.,ordvard.se.
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