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Delad odling  
ger dubbel glädje
På ett fält i Mölndal odlar femtio personer 
grönsaker tillsammans. Det ger gemenskap 
och stora, härliga skördar att njuta av.
AV ÅSA LANGEFORS FOTO MONIKA NORRBY
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MIDDAGSMAT. Christian Målmark skördar squash till kvällens middag samtidigt som han rensar ogräs 

och lyssnar på musik. Ett härligt sätt att börja dagen på.

MMOLNEN HÄNGER TUNGA över Mölndal en 
tidig augustimorgon. Det är jacka och varma 
skor som gäller. Vi befi nner oss på ett stort 
fält i Mölndal. Marie Hedman har varit här 
ett tag och hunnit få upp värmen. Jackan har 
åkt av när hon står böjd över de raka mangold-
raderna och rycker små ogräsplantor. 

Nyanlända Christian Gustafsson lutar 
cykeln mot skjulet och letar fram hacka och 
skördekorg. Hans dag börjar med rensande 
och skörd av grönsaker till lördagskvällens 
middag. 

EN GÅNG VAR FÄLTET vi befi nner oss på en 
åker ute på landet. I dag används det av 
ko operativet Tillsammansodlingen som odlar 
grönsaker. Marie och Christian är två av de 
cirka 50 medlemmarna och ett par av grun-
darna av kooperativet. Idén är lysande: Gå 
ihop några stycken, arrendera en bit odlings-
bar mark och hjälps åt med jordbearbetning, 
sådd, ogräsrensning, vattning och gallring. 
Och dela på skörden. 

– Vi som är födda på 1980- och 1990-talen, 
vet oftast inte hur man odlar mat. Det är verk-
ligen på tiden att vi lär oss! säger Marie. 

– Miljötänket är också viktigt, fyller Chris-
tian i. Maten ska inte behöva resa över hela 
jordklotet när så mycket kan odlas här hem-

ma. Även om man inte har en egen trädgård!
Tillsammansodlingen startades av odlings-

intresserade medlemmar ur nätverket Omställ-
ning Göteborg. Våren 2010 fi ck de veta att den 
ekologiske grönsaksodlaren Rune Johansson 
letade efter någon som kunde ta över marken 
han arrenderat av kommunen sedan slutet av 
1970-talet. Våren 2011 tog kooperativet över 
arrendet och föreningen Odlingskooperativet 
Tillsammans bildades.

– Första året hade vi runt 25 medlemmar. 
Redan andra året hade medlemsantalet för-
dubblats! berättar Christian. I år räknar vi 
med att bli ännu fl er. 

Alla i kooperativet är inte lika aktiva. Det 
fi nns en kärntrupp på runt tio–tolv personer som 
har ett stadigt intresse, och de fl esta medlemmar 
kommer hit åtminstone varannan vecka. 

BLAND ODLARNA FINNS såväl studenter med 
singelhushåll som barnfamiljer och pensionä-
rer, den äldsta odlaren är 80 år. En del med-
lemmar har villa och egen trädgård men tycker 
att det är roligare att odla med andra.

– Det blir en social grej, att komma hit och 
jobba tillsammans, säger Christian. De fl esta 
kommer på lördagarna för att både jobba och 
umgås. Man snackar rätt bra över en hacka i 
salladsraderna. 

ODLA TILLSAMMANS

VÄND

Här odlar vi!
Namn: Odlingkooperativet 

Tillsammans.

Var: I utkanten av Mölndal.

Yta: 20 000 m2.

Start: Våren 2010.

Läs mer på www.tillsammansodlingen.se

HÄR ODLAR VI.Frey Nicolaisen-Sidén, 

tillfällig besökare, Marie Hedman, Frede-

rik Strömberg, Linda Örnholmer, Chris-

tian Målmark och Ida Säfström.
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Odlingsåret här börjar på vintern, när det 
är dags att välja vilka fröer som ska beställas. 
I studiecirklar studerar medlemmarna odling 
och planerar för kommande säsong. 

– Fördelen vi har framför koloniodlare är 
att vi har plats för många sorter! säger Marie. 
Vi behöver inte välja en morotssort, utan kan 
prova fem olika, och ha tio salladssorter och 
fyra rödbetssorter.

LIKSOM I MÅNGA PRIVATA köksträdgårdar 
blir skörden ibland större än vad medlem-
marna kan ta hand om själva. 

– Vi har lite försäljning på plats här, för-
klarar Christian. Och så har vi avtal med en 
ekologisk matbutik i Göteborg, dit vi säljer en 
del. Men det mesta tar medlemmarna hand 
om. Det är ungefär 20 procent av skörden som 
säljs. Det ger ett tillskott till föreningskassan, 
frön, gödsel och redskap kostar ju en slant!

Med jämna mellanrum ordnar föreningen 
visionsmöten. Och visioner har de flesta i 
föreningen. Möten där idéer kan diskuteras 

förbehållslöst är viktiga. 
– Vi har insett hur stor roll det spelar att 

ta till vara på passionen och idéerna hos alla, 
säger Christian.

När lördagsmorgonen övergår till förmid-
dag strömmar allt fler odlare till. De flesta 
redskapen är upptagna och i arbete. En del 
börjar titta på klockan, det börjar visst bli 
fikadags!

– Fikapauserna är fantastiska! säger Chris-
tian när han ställer hackan mot väggen och 
börjar plocka fram termosen ur ryggsäcken.  
Många av oss lever i singelhushåll. Odlingen 
blir lite av en familj. Jag har lärt känna män-
niskor här som jag aldrig skulle ha träffat 
annars.

GEMENSAMMA PROJEKT och odling av egen 
mat är utvecklande på flera sätt.

– Vi kan uträtta massor tillsammans. Det 
är kul och hoppfullt! säger Christian. När jag 
odlar upplever jag årstiderna och det känns 
väldigt bra. 

”Man snackar bra över en hacka i kållandet”

SKÖRDEDAGS. I kväll serveras nyazeeländsk spenat hemma hos Linda 

Örnholmer. ”Roligt med annorlunda grönsaker”, tycker hon.

PEDAGOGISKT. Skyltar i odlingarna talar om vad det är som  

växer i landen. Här växer bland annat betor och mangold

REDSKAPSBODEN. Det krävs många redskap 

när 50 personer odlar tillsammans.
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ODLA TILLSAMMANS

TILL SALU. Överskottet från 

odlingarna säljs. En del är till 

salu vid odlingen. Annat säljs 

inne i Göteborg.
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ODLA TILLSAMMANS

ÅRETS SKÖRD. I redskaps-

skjulet hänger stora, fi na gula 

lökar på tork.

GODA BÄR. Här växer långa 

rader med sommarhallon och 

hösthallon som ger skörd in 

i september.

PÅ GÅNG. Christian 

Gustavsson är en av ini-

tiativtagarna till Tillsam-

mansodlingen.

LASTAT & KLART. En härlig 

gul squash får åka på paket-

hållaren in till stan. 1.  Mangold ‘Perpetual Spinach’. God sort som 
ger mycket och länge.

2.  Palsternacka ‘Halblange Weiss’. Stora fi na 
palsternackor. Sen skörd. Goda att ugnsrosta.

3.  Vintersquash ‘Uchiki Kuri’. Söt och god vinter-
squash. God till soppa och ugnsrostning.

4.  Nyzeeländsk spenat. Salladsväxt som ger 
stora skördar länge.

5.  Polkabeta ‘Chioggia’. Vackra, randiga och 
goda betor.

6.  Plocksallad ‘Red Sails’. Stora, röda, krusiga och 
krispiga blad, relativt sen att gå i blom.

7.  Vaxböna ‘Dragon Lingerie’. Rödspräcklig 
vaxböna med oöverträff ad smak. God lättkokt 
med smör och salt. 

8.  Bondböna ‘Hangdown’. Supergoda, matiga 
bondbönor. Bondbönshummus är supergott!

9.  Sockerärt ‘Norli’. Spröda och goda sockerärter 
som ger fi n skörd under några veckor.

 10.  Persilja ‘Grüne Perle’. God krusbladig persilja 
som skördas långt in på senhösten.

10goda
favoriter


