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Gävle:

Rådhustorget blev saluhall
[07-09-02]
GÄVLE Rökt hjorthjärta,
solrosor,
Ockelbokyckling ...
Rådhustorget
förvandlades till en
saluhall av spännande
dofter och färger när
Bondens Egen Marknad
hade premiär i Gävle i går.
Luften var höstsval och
knappt ett moln syntes på
himlen när landshövding
Varorna gick åt som smör för Sune och
Christer Eirefelt på
Kerstin Jansson som sålde hjort. Foto:
Nick Blackmon
förmiddagen invigde
marknaden med att tala om
vikten av småskalig närproduktion. Alla varor som säljs på Bondens
Egen Marknad ska vara producerade inom en radie av 25 mil från
marknadsplatsen.
I stånden på Rådhustorget fanns kött, fisk, fågel, grönsaker, honung,
sylter, safter, bröd och växter i det oräkneliga.
Karin och Olle Thorgren kom dragandes med en stor säck potatis som
de köpt.
- Vilket trevligt initiativ med en sådan här marknad! Det är ett bra
tillfälle att bekanta sig med olika lokala producenter, sa Karin
Thorgren.
Det är viktigt att gynna producenter i närområdet, menade de.
- Så att vi slipper långa, miljöfarliga transporter och mellanhänder, sa
Olle Thorgren.
Nu var de på jakt efter svamp.
- I kväll blir det svampsmörgås, sa Karin Thorgren.
I ett av de 25 stånden stod Sune och Kerstin Jansson från Bjuråker i
Hälsingland och sålde hjort. Där fanns hjorthjärta, hjortskav,
hjortstek ...
- Vi har över 100 kronhjortar på gården hemma nu när det är kalvar,
sa Sune Jansson.
Försäljningen i går gick mycket bra, enligt honom.
- Mycket bättre än vad vi hade väntat oss. Jag hoppas att varorna
räcker, sa han.
Rune Fredell är ordförande i föreningen som sedan år 2000 anordnar
Bondens Egen Marknad runtom i hela Sverige. Han berättade att idén
ursprungligen kommer från USA, där det är vanligt med stora
"Farmer's market". I går var det första gången i Gävle.
Syftet är att ge lantbrukare, fiskare, biodlare, trädgårdmästare och så
vidare chansen att visa upp sig samt att skapa en dialog mellan
konsumenter och producenter.
- Många har inte längre någon naturlig anknytning till jordbruk, sa
Rune Fredell.
Marknadsorganisatören Lena Lewin var den som lyckades få Bondens
Egen Marknad till Gävle och Rådhustorget.
- Jag hade gått och sneglat på marknaden länge och tänkt att den
måste hit. Gävle är en gammal torghandlarstad, sa hon.
Nu blir det repris under fem helger i höst och troligtvis även nästa år.

Det luktar så gott! sa Olle
Olsson och smakade
marmeladen.

En säck potatis fyndade
Karin och Olle Thorgren.

Frukt och grönsaker i alla de
färger samades med kött,
sylter, honung...

Taeko Östergren var ute
efter lamm- och griskött,
men fick ett spontaninfall
och köpte solrosor.

Marknadsorganisatören Lena
Lewin hade gett sig sjutton
på att få Bondens Egen
Marknad till Gävle och
lyckades.

