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En del drömmer om att flytta till Frankrike. Bo vid Medelhavet eller skaffa en gård.
Pierre och Sonia Katarincek Rochat gjorde tvärt om.
De lämnade alla goda ostar och viner för att odla grönsaker på svenska åkrar.

Med hjälp av fiberdukar och att odla tätt på bäddar lyckas Pierre och Sonia Katarincek Rochat få en större skörd och längre säsong.

Dagens
namn
Ursula och Yrsa.

Ursula stammar från
latinets ”ursus” som
betyder ”björn” och
har därför tolkats
”björnhonan”. Namnet kom hit på medeltiden, men har i
modern tid inte varit
särskilt vanligt. Cirka
1 800 heter Ursula,
omkring 900 kallas så
eller har det som första förnamn.
Yrsa är en variant av
Ursula. Omkring 400
bär namnet, 248 har
Yrsa som tilltalsnamn
eller första förnamn
enligt den senaste statistiken.
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Lämnade Lyon för Hökerum
I Fokus
Hökerum. Sonia berättar
om den där dagen i november 2013 när de såg
sitt nuvarande hus för första gången.
Gården var till salu och
fyra nyfikna franska ögon
åkte dit:
– Det var regnigt och det
var kallt. Vi satt båda i bilen och sade inget men
fick samma känsla och
tänkte lika. ”Wow! Det ska
bli här”.
Hon beskriver det som
kärlek vid första ögonkastet. De var kära på ett annat sätt sedan 1999 och
hade ofta pratat om att
flytta iväg någonstans.

De ville gärna bo på landet
och låta barnen få en lugn
uppväxt, få lära sig en annan kultur och annat
språk.
Italien, Australien och
Kanada fanns i tankarna.
– Vi hälsade på kompisar i Italien som hade jordbruk men det var väldigt
dyrt där, minns Pierre.
Istället riktade de blickarna norrut mot det kalla
Norden. De hade vänner
som bodde i Timmele och

som de hälsade på några
gånger:
– När vi kom hit tyckte vi
det var jättefint, Det var
skogen och naturen och
det är ett väldigt fin område här. Det var fint väder,
vi cyklade, vi badade. Det
var tre veckor i paradiset,
minns Sonia.

Efter sista besöket var det

svårt att åka tillbaka till
storstaden Lyon.
– Kompisarna frågade
mest på skoj, ”men varför
flyttar ni inte hit?” Så vi
funderade lite och bestämde oss. Ja vi flyttar
dit!
Sen kom den där dagen
i november 2013. Den dagen då de började bygga
sin dröm.
På gården har de sju olika trädgårdar med runt 40
olika grönsaker sorterat
efter kålväxter, lökväxter,
potatisfamiljen, ärtfamiljen, morötter, betor, sallad, och så vidare.
De odlar efter en kanadensisk skola i en slags
uppbyggd bädd, och för
att förlänga skördesäsongen har de fiberduk över
stora delar av grönsakerna.
– Vi odlar väldigt kom-

”Det var regnigt och
det var kallt. Vi satt
båda i bilen och sade
inget men fick samma
känsla…”
Sonia Katarincek Rochat

pakt i jordbädden. Under
täckduken blir det som ett
litet växthus där värmen
stannar. Att använda odlingsytan riktigt smart ger
en sammanlagd skörd
som ofta är mycket större
än vi kan tänka oss, förklarar Pierre.

Han tillägger att det är
helt ekologiskt:
– Vi använder inga maskiner utan vi odlar och
skördar allt för hand och
ibland med hjälp av våra
två arbetshästar.
Pierre visar hur de hanterar en bredgrep som är

ett ovärderligt redskap på
denna gård.
En dag i veckan har de
öppet sin gårdsbutik, annars åker de runt på en del
marknader och säljer
grönsakskassar.
– Alla grönsaker vi säljer
är färska och oftast skördar vi dem samma dag
som vi säljer dem.

På sikt hoppas de kunna

leva helt på sina odlingar,
men än så länge fungerar
det inte. Sonia jobbar extra
på en restaurang.
Med tiden visade det sig
att Rekoringen har blivit
en stor succé för dem.
Som den dag när de
skördare 52 kilo sockerärtor en vanlig tisdag.
– I gårdsbutiken sålde vi
10–15 kilo och funderade
på vad vi skulle göra med
resten.
Då skrev de på internet
att de skulle sälja på Rekoringen. 1 kilo för 140 kronor:
– Två timmar senare
hade vi sålt alltihop, berättar Sonia och ler.
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% Fakta
Pierre och Sonia
Katarincek
Rochat
Ålder: Pierre 46 år,
Sonia 37.
Familj: Barnen Eliot 11 år
och Emile 9 år.
Bor: De driver Knaltens
ekologiska grönsaker
mellan Hökerum och
Älmestad. Kommer från
Lyon i Frankrike.
Bakgrund: Pierre har jobbat med uthyrning, och
som instruktör, av snowboard och cykling med
mountainbike, samt som
concierge på ett hotell.
Sonia är idrottslärare från
början, har senare jobbat
som hovmästare på en
restaurang.
Intressen: Pierre: Rita och
teckna. Sonia: Att läsa.
Hela familjen tycker om
matlagning, musik och friluftsliv i form av bland
annat snowboard och terrängcykling.
Aktuella: Ställer ut på
mässan ”Smaka på
Åhaga” i Borås denna
helg.

