
VÄSTERLANDA. I höst 
är det dags igen för 
kärlekstörstande 
bönder att i TV 4:
s ”Bonde söker fru” 
paras ihop med potenti-
ella partners.

I onsdags porträtt-
terades de åtta nya 
singelbönderna, som tv-
tittarna nu har chansen 
att skicka brev till.

David Ivarsson från 
Västerlanda är en av 
deltagarna vars anony-
mitet nu är ett minne 
blott.

David Ivarsson är 29 år och 
bor i Västerlanda. Han har 
rest en hel del i världen och 
arbetat i England, Ryssland 
och USA, men alltid vetat 
att det var bonde han skulle 
bli. Nu är han den trettonde 
generationen som driver 
gården Stora Bränna, där han 
odlar vall till hästar.

– Det är en intensiv tid så 
här års, vilket innebär arbete 
sju dagar i veckan, säger 

David som förfogar över 100 
hektar, inkluderat den mark 
han arrenderar.

Vad är vall för något?
– Det är ett speciellt gräs 

som man odlar och sedan 
skördar. Det används till 
hästar och är således inte 
vilket gräs som helst, säger 
David.

Det var en kompis till 
David som tyckte att han 
borde skicka in en ansökan 
till ”Bonde söker fru”. Sagt 
och gjort. David plitade ihop 
ett brev och nu är han en av 
åtta bönder som tävlar om 
fyra platser till höstens pro-
gramserie. I onsdags sändes 
presentationsprogrammet 
och nu kan tv-tittarna skriva 
till den bonde som väckt 
deras nyfikenhet och som 
de gärna vill träffa och lära 
känna bättre. Brevet till favo-
ritbonden måste vara postat 
senast den 4 juni.

Vad var det som fick dig 
att ställa upp i program-
met?

– Jag tyckte det var en kul 
grej. Man ska inte dö nyfiken, 

skrattar David.
Vad har du för förvänt-

ningar?
– Jag ska ha skoj. Träffar jag 

någon får det bli en bonus.
Så du räknar inte med att 

träffa drömkvinnan?
– Det vet man aldrig när 

hon dyker upp, säger David 
och ler.

Vad är den viktigaste 
egenskapen hos en bli-
vande partner?

– Att hon har ett gôtt sätt 
och är positiv.

Om du nu skulle träffa 
ditt livs kärlek, vad har hon 
att förvänta sig i umgänget 
med dig?

– Så mycket kan jag säga att 
min framtida kvinna kommer 
att få ett väldigt roligt och 
intressant liv, fyllt av äventyr!

Återstår att se vem som 
fångar David Ivarsson hjärta.

FOTNOT. De två tidigare säsongerna av 
”Bonde söker fru” blev stora succéer. 
Cirka 1,5 miljoner tittare såg roman-
tiken spira på bondgårdarna varje 
vecka, med tittartoppar på drygt 1,7 
miljoner bägge säsongerna.
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Bonde från Västerlanda söker fru

DAVID IVARSSON
Ålder: 29.
Bor: Västerlanda.
Yrke: Vallodlare, entreprenör.
Familj: Mor och far, två systrar och 
en bror.
Intressen: Resa, styrketräning och 

att umgås med vänner.
Stjärntecken: Oxe.
Äter helst: Kött, pasta.
Drömsemester: Australien, Nya 
Zeeland och USA.

David Ivarsson från Västerlanda var en av åtta deltagare som porträtterades i onsdagens presentationsprogram av TV 4:s ”Bonde söker fru”.

29-årige David Ivarsson är den 13:e generationen som driver gården Stora Bränna i Väster-
landa.

– David Ivarsson är förhoppningsfull

fotograf
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Till och med den 4 juni 
kan tv-tittarna skriva 
brev till David Ivars-
son. Fram till dess 
är det bara jobb på 
gården som gäller...


