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Jessica Pettersson
Dygt tre månader har gått sen vi flyt-
tade till Gården. Tänk att vi verkligen
flyttat till en gård! Vardagen fylls nu
med funderingar, oro, stress och ofant-
ligt mycket glädje! Här kommer vårt
utflyttarbrev, hur det hela började, vad
vi tänker oss för framtiden och vart vi
är nu.
Ett frö blir sått
Så som jag minns det så satt vi på tåget mot
Linköping för att träffa min syster. Tågresan
var som de flesta tågresor är och med det
menar jag inte försenade utan stillsamma
och en perfekt plats för att förkovra sig i
olika typer av litteratur. Vi hade bland annat
tagit med ett par nummer av en tidning som
inriktar sig på kritisk granskning av vår
värld samt lite korta intervjuer med olika
semikändisar. I ett nummer fanns en väldigt
bra artikel om dagens orimliga köttkonsum-
tion. Vad den innebär för produkterna, för-
låt, djuren och hur ohållbart det är med ett
samhälle där alla ska ha kött till frukost,
lunch och middag.  Daniel hade redan läst
artikeln och för min del gav det mer vatten
på min kvarn, sen ett par år tillbaka så äter
jag inget från djurindustrin överhuvudtaget. 

Så började diskussionen oss emellan om
hur dagens samhälle lyckats bygga upp en
förförande mur av prylar, titlar, utseende,
Harry Potter-vetenskap och dylikt mellan
individen och vad folk egentligen anser
vara viktigt. Att lycka kommer från att ha
slängt ut det gamla två-åriga köksbordet
och ÄNTLIGEN bytt det mot ett nytt och
fräscht (eller ett med lite lagom 50-tals vin-
tage känsla) väcker ett vemod. Att köpta
saker ger en viss lycka, det ska inte förne-
kas. Att det är den största källan till glädje?
Det ifrågasätter vi båda. 

Jakten efter status, pengar, saker. Vad
hände med att sätta sig ner och vara nöjd
med det man har? Att jobba fysiskt för att
få mat på bordet, med händerna smutsiga

av jord, en ”bonnbränna” som vittnar om
arbetet ute på markerna. Många i-landspro-
blem, kommer inte de av att folk har för lite
kontakt med själva livet, fröer, djur, skörd
och slakt? I dagens och städernas hets finns
så mycket ensamhet och även tid att fun-
dera över denna. Jag vet själv att jag kan
vara i ett rum fullt av människor och samti-
dig känna mig otroligt ensam. Är man
ensam då man har massa folk omkring sig,
när känner man då gemenskap? Jo, när man
arbetar tillsammans. När man strävar mot
samma mål som människorna i sin närhet.
Som förr, när hela byalaget var ute och slog
ängarna tillsammans. Man fokuserade på en
uppgift och alla var den dedikerade. Fram-
för allt så hjälptes man åt. 

Går man sen vidare i vår diskussion som
startade där så gled vi in på hur mycket det
nya samhället förbrukar. Tack vare 60-talets
anda, att nytt var flärdfullt, gammalt var
förlegat, så startade vi racet att bygga de
största sopbergen någonsin. Vad hände med
att laga det som är trasigt?
Drömmen börjar kristalliseras 
Vi började drömma om att faktiskt kunna
strunta i all denna köphets. Att inte vara be-
roende av ett samhälle eller en ekonomi
som många tror är på väg ner i mörkret.  Att
kunna förse oss själva med vad som behövs
för att överleva. Och där sattes fröet till
Daje Gård.

Först var det mest fantasier. Daniel kom
med idén och jag var självklart på om än
något skeptisk till att bli helt självförsör-
jande på allt. Men vem har inte drömt om
att ha en bondgård?!

Ofta så är det Daniel som kommer med
idéerna och möjligheterna oss emellan. Jag
kritiserar och ifrågasätter dem för att se om
de ens är i närheten att vara sjödugliga när
arbetet väl är klart. Många idéer har sänkts
men denna stod på sig. Så började själva
förarbetet. Hur mycket mark vi skulle be-

höva för att föda två vuxna och eventuellt
två tillskott? Hur mycket mark behöver dju-
ren? Hur mycket äter en ko? Hur mycket
mark går åt att odla så mycket som en ko
äter? Vad exakt äter en ko? Gräs, ja men…
vilken typ av gräs? Behöver de något mer?
Klöver? Och så vidare, och så vidare.

Många frågor blev det och jag är den typ
som gärna sätter både strumpor och skor på
fötterna innan jag ger mig ut i något okänt.
Därför började jag leta efter någon utbild-
ning inom området. Daniel var redan långt
framför mig, utan vare sig skor, mössa eller
skjorta men med översvallande entusiasm.
Han förlitar sig på att kunskap kommer
genom övning. Faktumet är ju att folk levt
som självförsörjande under mycket längre
tid än vad vi levt i slit & släng-samhället. 

Jag bodde vid detta tillfälle uppe på Sö-
dermalm i Stockholm och jobbade på en re-
klam/kommunikationsbyrå, Daniel bodde i
Kalmar och drev eget inom näthandel.
Skillnaderna på livet vi hade och det vi nu
började måla upp var med andra ord ganska
stora.

Vart utbildar man sig till att bli
självförsörjande?
Vi båda har en del kunskaper som var vik-
tiga för att starta vår gård. För även om vi
önskar att vi kunde leva helt utan pengar så
inser vi ändå att det är en omöjlighet om vi
nu vill ha salt, svartpeppar, toalettpapper
och dylikt. Samt givetvis för att kunna be-
handla sjuka djur. Pengar är alltså ett måste
även om vi förhoppningsvis inte behöver så
stora kvantiteter av dem. Därför bestämde
vi att gården ska vara ett företag där vi ska
kunna tjäna en blygsam summa varje år.
Tanken var från början att vi kunde ha ett
litet lantfik, lite gårdsförsäljning och för-
hoppningsvis även en stuga att hyra ut.
Inget ska ju dock vara enkelt och vi fick
snabbt reda på att om man ska baka eget

bröd och tillaga mat så krävs det mycket
innan man kan bli godkänd. Man måste ha
ett separat kök som är godkänt, med god-
känd ventilering, godkända golvytor o.s.v.
Dessutom får vi inte använda mjölk eller
kött från gården eftersom det inte är god-
känt i alla livsmedelsverkets led. Även om
vi förstår grundtanken med alla regler så är
det ändå trist när sunt förnuft inte får finns
med i ramarna. Sallad får man sälja i en
gårdsbutik men vi får inte skölja den utan
att ha livsmedelsgodkänt vatten. Det är ett
prov vi måste göra minst en gång per år har
jag för mig och som är mer specificerat än
det vanliga brunnsvattenprovet. Åter igen,
tanken bakom är bra men kostnaderna för
proverna kommer överstiga vad vi någonsin
skulle kunna tjäna på att sälja sallad. 

Så vi började spåna fram lite idéer kring
möjliga företagsidéer men fokus låg på att
lära sig om djur och om odling. När jag le-
tade efter utbildningar så hittade jag en ut-
bildning som inriktade sig just på
självhushållning men då var man tvungen
att ha praktisk erfarenhet från lantbrukslivet
eller motsvarande grundutbildning vilket
ingen av oss hade. Eldrimner har också
många strökurser som är bra men ingen hel -
tidsutbildning. Jag sa därför upp mig från
mitt jobb och då jag inte har högre utbild-
ning än gymnasial så sökte jag in på ett
lantbruksgymnasium i Kalmar där jag valde
kurser utifrån våra behov. Samtidigt så har
vi gått en del småkurser. Daniel har lärt sig
sota sin egen skorsten och går en kurs om
biodling. Vi båda har lärt oss hantverket att
bygga en gärdsgård och vi ska försöka gå
så många kurser av den typen som möjligt!
Hitta en perfekt gård
Under tiden så tittade vi lite på gårdar som
kom ut till försäljning, vi räknade med att
behöva minst 10 ha varav åtminstone 6 är
åker och resten bete. Mer skulle givetvis
vara ett plus, speciellt om vi kunde få lite

skog också. Att hitta en gård med alla kra-
ven vi hade var inte det lättaste! Vi erfor
snabbt att de flesta gårdar häromkring an-
tingen är hästgårdar på ca 5 ha eller skogs-
gårdar på 40 ha och uppåt. Vi hade också
kravet att gården skulle ligga max en tim-
mes bilväg från Kalmar eftersom Daniel till
en början ska ha kvar sitt företag. På så sätt
har vi en inkomst medan vi lär oss av våra
misstag. 

Till slut hittade vi ett ställe som verkade
perfekt! 10 hektar med många små åkrar
som låg insprängda i skogen, huset och eko-
nomibyggnaderna var i bra skick och det
fanns en fantastiskt fin vedugn. Vi började
buda mot ett annat par och tillslut gick
budet upp till vårt maxtak. Med stor besvi-
kelse fick vi lämna den gården bakom oss
men i samma veva så uppmärksammade
Daniels far oss på en liten gård som nyss
kommit ut till försäljning. Den låg bredvid
en släktgård som funnits på faderns sida
många generationer. Vi gick ut på nätet för
att se vad det var och avslog det först efter-
som det bara ingick 2,7 ha. Boningshuset
såg dock otroligt idylliskt ut och både kök
och badrum var nyligen renoverade vilket
alltid är ett plus! Eftersom gården bara låg
30 min från Kalmar så ringde jag mäklaren
och bad att få komma och titta på gården
trots att visningen redan varit. Huset är
grågrönt med en vit bröstpanel, trädgården
runt om är varsamt planerad med mycket

Septembersol över ängarna.
Alla foton:  Jessica Pettersson och  Daniel Andersson

Daje gård

Utflyttarbrev: 

Kattungarna Birgitta & Bosse när de började
upptäcka världen utanför husets fyra väggar.

UNDER: Storstädning i trädgården. HÖGER: Linderödsuggorna Torhild och Agda.

VÄNSTER: Hönsen är av
rasen Skånsk blommehöna
och dessa tre pullor är Sil-
via, Selma och Magnhild.
UNDER: Den nybyggda
hönsgården.
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blommor och kärlek! En mindre lada och
brygghus ackompanjerar huset vid gårds-
plan och ger stället en röd lantlyckekänsla
som förstärks av den lilla gäststugan och
hönshuset. Bakom huset breder åkern ut sig
och kantas av en vacker gammal eklund
samt ståtliga furor. Allt tillhör gården. Vi
tyckte omedelbart om hela stället och paret
som skulle sälja det kändes väldigt bra och
ordentliga. Eftersom den låg i angränsning
till en släktings ägor så passade vi på att
prata med dem också för att se efter möjlig-
heten att långtidsarrendera mark. 
Inflyttade och halvklara!
Så kom det sig att vi nu är där vi är. I det
idylliska lilla grågröna huset. Ägorna har
förändrat utseende lite då vi har riggat upp
hagar till våra två linderödsvin och åtta Ro-
slagstackor samt byggt en hönsgård till de
11 höns och 3 tuppar av rasen Skånska
Blommehöna som vi införskaffat! De två
bondkatterna Bosse och Birgitta har börjat
söka av området efter möss och vår valp, en
sex månader gammal Lapsk vallhund, hjäl-
per till med att gräva upp rabatter och träd-
gårdsland…

Snabbt har det gått! Vi började planerna
förra våren och i början på juli flyttade vi
hit. Valpen hade vi hämtat hem en månad
tidigare och inom loppet av en månad så
hade vi hämtat hit resten av djuren också!
Det var mycket slit med att få i ordning
hagar, planera upp sjukbox, ställa i ordning
det gamla hönshuset och så vidare men allt
gick relativt sett bra. 
Några missöden har givetvis inträffat. När

vi hämtat hem fåren så tänkte vi ta ut ett i
taget till hagen. Djurtransporten kunde inte
köras hela vägen ner dit så det var ett glapp
på drygt 100 meter. Vi fick ut varsitt får,
glada att vi valt en småväxt ras (ca 40 kg)
eftersom vi fick bära dem bitvis. När de väl
var innanför eltrådarna, tre stycken på 20,
40 och 65 cm höjd, så släppte vi dem och
tänkte phu! Det tänkte fåren också som tit-

tade på varandra, bräkte och for igenom els-
tängslet! Häpna och besvikna tänkte vi att
vi nu var två får fattigare. Som tur var stan-
nade de i närheten av gårdsplan där trans-
porten med resten av den lilla flocken
fanns. De tidigare ägarna har haft hundar
och ordnat en stor stabil hundgård som nu
kom väl till pass! Fåren fick åka in i den till
dess att vi förstärkt upp hagen. Eftersom de
då var utan bete så fick vi brått att köpa in
hö. Det visade sig att en granne just tagit in
hö så han blev räddaren i nöden! Samtidigt
gick jag och klippte sly och gräs till fåren
så de inte skulle ha en så häftig övergång
från bete till hö. Det är dåligt för våmmen
har jag fått lära mig! 
Medan vi läste på om fårnät och elstängsel

så passade vi på att ta träckprov på våra då
fem tackor och fyra lamm. Samtidigt som
vi kom fram till att fyra eltrådar nog skulle
räcka så fick vi svaret att inga mag- eller
tarmparasiter mumsade på våra får. Sen var
det inga problem att få ut dem tillsammans
ur hundgården och in på det nya betet.
Ingen har försökt rymma sen dess! Det vi-
sade sig dock att den halva hektaren vi
stängslat in till dem räckte i ungefär tre vec-
kor… De äter mer än man tror, eller rättare
sagt, vad vi trodde. Vi har nu utökat hagen
och börjat stödfodra med hö.

Fler missar kommer med all säkerhet att
komma men vi försöker bygga och ordna
efter bästa förmåga och försöker tyda jord-
bruksverkets rekommendationer så gott det
går. Det är även bra med grannar som är
mer insatta i livet på landet med djur. Vi har
fått låna fårgrindar, slaktrum och liar samt
fått många tips och råd vilket är ovärderligt.
Grannar är viktiga på landet!
Studiebesök
Innan vi köpte gården så var vi på många
studiebesök hos likasinnade som vi hittade
på olika sätt. Det som vi blivit väldigt im-
ponerade över är den stora passion och ge-
nerositeten hos dessa människor som så

gladerligen delar med sig av sina kunska-
per! Otroligt härligt! Varje gång vi varit
iväg på ett besök så har vi inte kommit där-
ifrån på ett antal timmar vilka gett oss så
fantastiskt mycket både kunskapsmässigt
och socialt. Det är så härligt med människor
som unnar varandra tid!
Vi försöker fortfarande göra besök på olika

gårdar, både för att lära oss mer och för att
få fler bra idéer. Vi har valt den gyllene me-
delvägen mellan mitt kontrollbehov och
Daniels entusiasm. När vi lärt oss mer om
de djur vi nu tagit hem (man kan lära sig
mycket genom böcker men att ha höns på
sin baksida som plockar fjädrarna från va-
randra är ett problem man sällan tänker på
innan dess att just detta händer på ens egen
baksida) så är tanken att vi ska ta in några
fler djurslag. Ett par Nordsvenskar för att
bruka jorden, ett par fjällkor för mjölk och
eventuellt lite ankor och gäss. Alla raser vi
valt att ta in, förutom katterna och hunden,
är lantraser som finns med i olika genban-
ker. Detta eftersom de raserna inte är fram-
avlade för att klara av dagens höga
produktionsmål, hönsen värper inte slut på
sig själva på ett år exempelvis, utan de har
funnits i vårt klimat länge och anpassats

efter det. Produktionen är sekundär, djurens
välmående går främst och det är tänkt att
djuren ska gå ute året om.
Odlingarna
Odlingen ska vi börja se över lite nästa år.
Ska vi bli helt självförsörjande (förutom på
salt och toapapper m.m) så måste allt odlas.
Åkern som vi har nu är en vall, det vill säga
att det har tagits hö därifrån fram tills nu.
Det är nu fåren och grisarnas hagar. Fram-
över så ska grisarna få lite utrymme i sko-
gen också och fåren ska kunna gå i två
hagar så de har en hage i två veckor, sedan
gå i en annan två veckor så att gräset hinner
växa upp lite där emellan. Därtill ska alla
djur byta hagar helt varje år så inte mar-
kerna blir fulla med mag- och tarmparasiter.
Som tur är kan vi låna grannens hagar till

fåren men eftersom han har får där nu så
vill jag låta marken där vila minst två vint-
rar först!
Bakom brygghuset finns ett litet trädgårds-

land som vi nu grävt upp. Det växte vackra
rosa vallmos där som förvildat sig samt
ringblommor och jordgubbar. Jag har be-
hållit jordgubbsplanorna och ska plantera
om dem med lite andra gamla kulturväxter
vi fått av vänner och bekanta. Däribland
luftlök, flerårig purjolök och en pineberry-
planta som är en gammal variant av jord-
gubben. Frukten är vit och smaken ska gå
åt ananas. Arten höll på att dö ut i början av
2000-talet när några Holländare bestämde
sig för att bevara plantan och gjorde ett jät-
tejobb med att få den frisk och välmående
igen! Det är en av de äldsta jordgubbsvari-
anterna som kom till Frankrike på 1700-
talet från Chile. 

Vallmon och ringblommorna sparade jag
frö ifrån så de får sås igen nästa vår!
De stora odlingarna kommer vi inte komma
igång med förrän om ett par år när vi in-
skaffat traktor och/eller hästar! 
Målet
Hur självförsörjande vi tillslut kommer bli
återstår att se. Planen är i alla fall att bli helt
självförsörjande på mat till oss och till dju-
ren. Förhoppningsvis kan vi lära oss spinna
garn och sticka lite sockor! Daniel har som
sagt kvar sitt företag och kommer ha det ett
par år till, sedan är tanken att sälja. Med de
pengarna ska vi betala av lånen på gården
och ha en buffert som kommer behövas när
tak ska läggas om och liknande saker måste
göras. Vår största inkomst som vi tror på
idag är just turismen ”kom, lev ett dygn, en
vecka eller ett liv på lantgård”. Sen får vi se
hur mycket vi kan sälja från odlingarna,
kanske kan vi ha lite kurser och events på
gården. Många idéer finns och vi får se hur
väl de går hem samt hur mycket tid allt
kommer ta! 

I motpol till ”hur mycket kan vi tjäna”-tän-
ket så finns givetvis ”hur mycket kan vi
spara”-tänket. Behöver man verkligen två
rutor för att torka sig eller räcker det med
en? Behöver man salta potatisvattnet? Och
så vidare. Daniel håller på att samla statistik
på hur mycket el som används för att sedan
se hur mycket vi kan reducera. Exempelvis
så ska nya vitvaror som drar mindre el in-
förskaffas innan självförsörjandet drar
igång på allvar. Många frågor finns även
inom detta område. Kan vi sätta upp ett
mindre vindkraftverk eller solpaneler för att
minska elkostnaderna?
Många beräkningar har det varit på vägen

hit och många fler kommer komma till. Fler
än hälften av dem kommer antagligen vara
felaktiga när allt kommer kring men de får
kontrollfreaket i mig att lugna sig lite. 

Så, har ni vägarna förbi Kalmar-trakten,
tveka inte på att komma förbi på en fika för
att utbyta idéer, korrigera våra fel och/eller
bara dricka lite kaffe och klappa på djuren!
På vår blogg, dajegard.blogspot.se finns
kontaktuppgifter till oss, välkomna att titta
in!

Jessica Pettersson
32 år, surdegsbakande fö-
redetta stockholmsbo som
kommit tillbaka till det
jordnära livet utan tunnel-
banor och soyalattes.
vi@dajegard.se

Grisarna älskar att bli kliade bakom öronen och
på magen, nästan lika mycket som de älskar mat.

ÖVER: Lammet Märit och mamma Magdalena.
MITTEN: Lite av första årets skörd!
UNDER: Birgitta på äventyr.

VÄNSTER: Ståtliga Carl-
Gustav.
UNDER: Lapska vallhunden
Astá älskar gården!

Vinbärsbuskarna hängde tungt av alla härligt
röda pärlor!

Roslagsfåren på betet.


