
Ungefär så började Sara Bäckmo sin föreläsning på ett fullsatt Campus i Varberg  
under den gångna lördagseftermiddagen. På den stora duken stod en krånglig od-
lingsanvisning.

Och vi fick se bilder från hennes prunkande trädgård. Det 
råder ingen tvekan om att det växer mycket där och det 
allra mesta är ätbart.

– ”I höst kommer min andra bok ‘Skillnadens mat’ för det 
blir lite klurigt ibland när man till exempel behöver äta 
upp tio squash. Vad gör man då?”, frågar sig Sara och 
skrattar.

Efter en dryg timmes föreläsning och en halvtimmes 
frågestund ringlade sig kön till signeringen av hennes bok 
‘Skillnadens trädgård’ lång. 

Och många är nog de som kommer fortsätta att låta sig 
inspireras genom att läsa hennes blogg: http://blogg.
land.se/skillnadens-tradgard/ eller lyssna till podden ”Två 
odlare emellan” http://tvaodlareemellan.se/ som hon har 
tillsammans med Johannes Wätterbäck.

Detta var första gången som föreläsning “Trädgårds- 
drömmar” arrangerades. Ett arrangemang som gav mer-
smak och som kommer bli ett årligt återkommande  
evenemang.

Fullsatt och succé för Drömträdgårds föreläsning “Trädgårdsdrömmar”.  
Fr v Magnus Kranshammar, Sara Bäckmo och Ulrika Kranshammar.

”Så kan man ju inte odla”

Ute lyste en vintersvag sol som försiktigt påminde om 
en vår som inom kort kan vara i antågande. Och inne i 
Campus stora hörsal var det fullsatt till sista plats.

–  ”Bry er inte så mycket om vad det står på anvisnin-
garna på fröpåsarna. Fröpåsarna känner ju inte till era 
speciella villkor som ni odlar under. Det finns vinterhärdi-
ga arter som ni kan så redan nu om ni har tillgång till en 
odlingstunnel eller motsvarande. Det gör att ni faktiskt 
kan börja skörda redan i april. På vissa fröpåsar står 
det att det ska vara 30 cm mellan raderna. Men det blir 
ju i det närmaste ohållbart om man till exempel sår i en 
pallkrage. Jag brukar rafsa ut lite frö istället och på det 
sättet får jag ut mycket mer av ytan jag odlar på.”

Det var en andäktig skara människor som fick lyssna till 
tips och idéer. Och Sara var lika inspirerande som hon 
brukar vara.

– ”Odla bara grönsaker som ni tycker om att äta. Sedan 
finns det sorter som är lätta att odla och sådana som är 
svåra. Jag har aldrig förstått varför morötter står bland 
de som är lämpliga för barn att odla. Morötter är svåra!”


