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nyheter

Bönderna intar Östermalm
Bondens egen vårmarknad återvänder till Tessinparken den 21 maj.

Med våren och värmen återkom-
mer den populära Bondens mark-
nad till Tessinparken. Helglediga 
Östermalmsbor ska även i år ha 
möjligheten att köpa färska råva-
ror direkt från producenterna. 

Magnus Johansson från Rin-
keby gård i Jönåker har varit på 
marknaden de senaste fem åren 
med sitt strutskött och han trivs 
som fisken i vattnet.

– Det har ju sin charm, det är kul 
att vara där och trä!a stamkun-
der. De som handlar av oss är ofta 
väldigt intresserade.

Strutskött smakar som en väl-
digt mör oxfilé, enligt Magnus Jo-
hansson, och han hjälper gärna 
till med tips på hur det bäst tilla-
gas. Han kommer också att grilla 
strutskorv med bröd på plats och 
kanske tar han med sig lite av sin 
strutsglass, gjord på dess ägg. 
Dessutom ska Magnus sälja sina 
kalkoner, kända från TV4-spor-
tens inslag, ”Kanon och Kalkon”.

– Det är inte bara 
en väldigt rolig och 
social grej, utan 
också en viktig del 
av omsättningen för 
oss småproducen-
ter, säger han.

Bondens egen 
marknad är ett kon-
cept hämtat från 
den amerikanska 
”Farmers Market”. 
Men egentligen är 
det ingenting nytt. 
Det är en gammal hederlig torg-
marknad med vissa specifika reg-
ler. Alla gårdar som ställer ut sina 

varor på marknaden måste ligga 
inom 25 mil från marknaden. Se-

dan måste allting 
vara odlat eller upp-
fött på den gård som 
säljer varorna. Om 
en gård säljer korv 
så vet konsumenten 
att köttet i korven 
kommer från sam-
ma gård.

Bianka Moberg är 
en annan av produ-
centerna som stäl-
ler ut på markna-

den. Hon och hennes man Jörg 
driver tillsammans ett företag som 
främst säljer surdegsbröd. Jörg ar-

betade tidigare inom finansvärl-
den och Bianka på flygbolaget 
Lufthansa. Båda har sitt ursprung 
i Tyskland. När de flyttade till Sve-
rige 2005 startade de Brothaus 
Moberg.

– Det var en helt ny satsning. Vi 
ville ha ett eget företag och vi vil-
le göra något gemensamt. Ibland 
blir det långa dagar men det är kul 
också, säger hon.

De brödtokiga makarna kom-
mer från en mindre stad som he-
ter Seligenstadt, öster om Frank-
furt. I Tyskland är brödtraditionen 
starkare än i Sverige. I Bianka och 
Jörgs hemby fanns det tio bage-
rier. 

– Det var marknad varje helg 

och det blev en mötesplats. Jag 
tror att det är viktigt, menar Bian-
ka Moberg.

Hon tror att marknadstraditio-
nen kan bli lika stark i Sverige.

– Det är mörkt här långa tider 
om året. När våren kommer och 
det blir ljust så vill folk komma ut  
i solen och trä!a andra männis-
kor.

Bondens egen vårmarknad 
kommer att arrangeras i Tessin-
parken den 21 maj, 28 maj och 4 
juni.

! Mattias Olsson
mattias.olsson@mitti.se
tel 550 550 00

Vårmarknaden i Tessin-
parken var så populär 
förra året att bönderna 
kommer tillbaka. Den 21 
maj kommer stånden att 
rada upp sig för första 
gången i år. Det kommer 
att erbjudas allt från 
färsk majs till struts-
glass.

Sören Moberg, son till Bianka och Jörg Moberg, säljer familjeföretagets surdegsbröd på förra årets marknad. Familjen ställer ut även i år. Kunderna skulle säkert 
undra var vi har tagit vägen annars, tror Bianka Moberg. FOTO: BIANKA MOBERG

" Marknaden
Bondens egen vårmarknad 
har öppet klockan 10-15 på 
lördagar. Från 21 maj och tre 
veckor framåt. På markna-
den säljs färdig mat, det finns 
möjlighet att provsmaka i 
stånden och du kan hitta alla 
dessa varor:
" Surdegsbröd, potatis, lamm-
produkter, dinkelpasta, lax, 
färsk majs, grönsaker, honung, 
bär och sylt, struts, kalkon, 
rapsolja, getost, glass och 
mycket mer. 

KÄLLA: BONDENS EGEN MARKNAD

”Det är inte 
bara väldigt 
roligt, utan en 
viktig del av 
omsättningen 
för oss.”

MAGNUS JOHANSSON

SÄRKULLBARN
”När Bengt gick bort blev det ett hårt slag. Varken Bengt eller jag  
hade en aning om att hans barn från förra äktenskapet hade rätt  
till hälften av bostadsrätten och fritidshuset. Efteråt har jag förstått  
att vi kunda ha ordnat så att hans barn fick ut sitt arv först när vi  
båda var borta. Nu har jag fått sälja fritidshuset och flytta från  
bostadsrätten och tar en dag i sänder...” Ulla 57 år
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