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odlar på 450, främst frilandsodling 
men även i två mindre tunnelväxt-
hus. 

Utmaningen, menar hon, ligger 
inte i att odla, utan i att äta upp det 
man odlat.

För att inte tröttna på en gröda är 
det viktigt att planera och att känna 
till växternas behov.

– Jag sår under hela året, säger 
hon. För om man sår allt samtidigt, 
mognar allt samtidigt och då ham-
nar en stor del på komposten.

Spenat, sommarmorot, palster-
nacka, dill, persilja, sallat, kål, ru-
cola, rotpersilja och lök är några av 
de grödor som går bra att vinterså.

Enligt fröfirmornas rekommenda-
tioner ska spenaten sås mellan april 
och juni, men Sara skördar sin redan 
i april. 

Det kan hon göra för att hon sått 
den i pallkragar.

Redan i februari skrapar hon bort 
den snö som täcker jorden, fyller på 
med kompost som stått i plastpåse 
utomhus men strax innan tagits in 
för att tina under ett par dagar. Sen 
är det bara:

– Ut med jorden och sen sår jag, 
säger hon. Det är så hysteriskt kul. 
Och man tänker ”hur ska det här 
kunna bli något?”, men sen lägger 
jag snö över sådden som fuktas när 
solen värmer. På med ett lock eller 
växthusplast och så är spenaten klar 
i april.

Våga vägra regler!
Det gäller att våga så tidigt och från-
gå de regler och maningar som flore-
rar kring sådd.

– Om jorden är tinad till andra le-
den på fingret, då sår jag grönsaker 
som tål att ligga i kall jord, berättar 

hon. Jag sår dem på friland och täck-
er med en fiberduk och sen kan jag 
skörda i maj.

Sara slår också ett slag för vinter-
sallat, små bladrosetter som i affä-
ren kallas mâchesallat och som säljs 
i små plastförpackningar.

– En förpackning kostar lika 
mycket som en fröpåse, konstaterar 
hon. Och det motsvarar vår familjs 
mâchebehov för hela vintern.

På senhösten satsar hon på grödor 
som ger snabb skörd eller sådana 
hon vill lagra. 

Eftersom familjen har ont om 
 lagringsutrymme löser hon det 

genom att använda trädgården som 
skafferi. 

De grödor som klarar av det får 
helt enkelt stå kvar.

Då lök och vitlök lätt kan lagras i 
rumstemperatur är det ingen konst 
att odla och skörda hela årsbehovet 
på en gång. Det finns också en evig-
hetstomat som kan lagras i 7-8 må-
nader.

Tacksam täckodling
Sara har valt att odla sina grönsa-
ker med hjälp av täckodling – vilket 
innebär att all jord täcks med orga-
niskt material – dels för att slippa 
rensa ogräs men också för att resul-
taten är enorma.

– Maskarna börjar leva loppan och 
de bokstavligen drar ner näringen i 
jorden, förklarar hon. Jag har mellan 
500 och 1.000 maskar per kvadrat-
meter och min täckodling genererar 
trettio ton gödsel om året.

Den största vinsten är ändå att  
hon slipper gräva i bäddarna 

eftersom maskarna ständigt bidrar 
till att materialet cirkulerar och jor-
den blir lucker.

Saras bästa tips för att komma 
igång med täckodling är att börja 
smått.

– Gör det ordentligt, bädd för 
bädd, låda för låda, säger hon. Täck 
inte rubbet med tunna lager för då 
hinner ogräset etablera sig och få nä-
ring av det tunna lagret.

Bäst är att utse en bädd som man 
utökar efterhand, den kan sedan 
täckas med gräsklipp, växtdelar, 
halvbrunnen kompost, ogräs och en-
silage.

Genom att lägga till halm och löv 
får man också en fin struktur på jor-
den. 

Dessutom ger det lite isolering till 
bädden som gör att maskarna kan 
jobba längre på året.
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– Allt i min trädgård handlar om 
mat! 
   Så säger Sara Bäckmo, journa-
list och passionerad hobbyod-
lare, som sju månader av tolv 
kan försörja sig och sin familj 
med den egna köksträdgårdens 
håvor. Variationen är stor och 
på Skillnaden i byn Bökebacken 
söder om Växsjö odlar Sara 
årligen omkring 150 olika sorters 
grönsaker. 
    – Jag är så himla nördig när det 
gäller mat, säger hon. För mig 
som odlar, skördar och lagar mat 
är variation nyckeln till att det 
går att lyckas äta mycket grönsa-
ker hemifrån.

Det har gått tretton år sedan Sara 
Bäckmo blev huvudlöst förälskad i 
det 1800-tals hus som sedermera bli-
vit hennes hem och livsprojekt. 

Det som då var en övergiven kåk 
med trött skugga av förgången träd-
gård är idag fyllt av intensivt famil-
jeliv och en av Sveriges mest kända 
självförsörjningsträdgårdar.

– Jag har kunnat lämna de jobb jag 
haft och skriver nu Sveriges största 
trädgårdsblogg, berättar Sara som ti-
digare jobbat för både Sveriges Radio 
och Sveriges Television.

Idag lever hon på att skriva om 
sin köksträdgård, dels för tidningen 
Land där hennes blogg ligger och 
dels genom böcker och föreläsning-
ar.

I november i fjol besökte hon Ny-
karleby och Närpes där hon berät-
tade om hur man kan gå till väga för 
att skörda egna grödor året runt.

– Jag odlar i zon 3 och rent tids-
mässigt är allt inte applicerbart på 
österbottniska förhållanden, förtyd-
ligar hon. Men jag vet att många i 
norra Sverige använder samma prin-
ciper som jag och därför kan tidiga-
relägga sin odling.

Det finns många veckor att vinna 
för den som praktiserar Saras meto-
der. 

Ta bara hennes morötter som ex-
empel. Dem kan hon skörda i mars, 
eftersom hon låtit dem stå kvar på 
växtplatsen under ett tjockt lager av 
halm och på så vis låtit trädgårdslan-
det agera skafferi.

– Många vet inte om att vi har 
olika sorters morötter, säger hon. 

Sommarmoroten är skördeklar un-
gefär tre månader efter sådd medan 
vintermoroten behöver mer tid, kan 
stå länge i landet och även lagras.

Rabarber med panik
Ett annat exempel är glasrabarbern 
som i Saras trädgård kan skördas så 
snart vårsolen visar sig i april.

Redan i mars täcker hon rabarbern 
med en stor svart hink eller tunna, 
tätar med löv och halm där hinken 
möter jorden för isolationens skull 
och väntar.

– När vårsolen börjar värma får 
rabarbern panik och tror den missat 
våren, förklarar hon. Det är varmt, 
det är mörkt och rabarbern tror den 
är kvar i jorden, varpå den börjar 
växa och ger långa smala stänglar 
som är goda i smak. Prova gärna 
detta!

För den som vill ha mycket att 
skörda är det väsentligt att förbere-
da sig redan tidigt på vintern och när 
man odlar lång säsong måste man 
ibland vara fem månader före sin 
tid. Själv gör Sara upp en plan på vad 

hon ska odla förestående säsong re-
dan innan tjälen kommer på hösten.

I januari och februari odlar hon 
extremt köldtåliga grödor, exempel-
vis vinterportlak, medan hon i mars 
kan skörda rädisor från varmbänk. I 
april finns rabarber och spenat från 
friland att tillgå och när våren explo-
derar i maj finns här alla de grönsa-
ker familjen kan vilja tänkas äta.

Undvik odla för komposten
Skillnadens Trädgård har en gårdsy-
ta om 2.500 kvadratmeter varav Sara 
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Sara Bäckmo: Trädgården genomsyrar  hela mitt liv!

I Skillnadens trädgård odlar Sara Bäckmo fram en variation som inte står att finna i matbutiken. I augusti växer här 
bland annat savoykål, lila spetskål, svartkål, kronärtskocka, tomater, mangold, squash, bönor och blommor. Två 
månader tidigare och två månader senare är utbudet ett helt annat. FOTO: Maria Fors Östberg

Det har gått tretton år sedan Sara Bäckmo blev huvudlöst förälskad i det 
1800-tals hus som sedermera blivit hennes hem och livsprojekt. Det som då 
var en övergiven kåk med trött skugga av förgången trädgård är idag fyllt 
av intensivt familjeliv och en av Sveriges mest kända självförsörjningsträd-
gårdar. FOTO: Maria Fors Östberg

– Sprid ut arbetet över hela året och låt trädgården puttra på, manar Sara 
Bäckmo. Odlingssäsongen är betydligt längre än vi tror och exempelvis 
spenat, rädisa och rucola kan odlas både tidig vår och sen höst. Från maj till 
december är Sara Bäckmo och hennes familj självförsörjande vad det gäller 
frukt, grönsaker och bär.

Gräsklipp och urin är något av det 
mest näringsrika vi kan använda, 
till och med ogräs är en bortglömd 
resurs. Hon tipsar också om hur 
man kan kolla med lantbrukare ifall 
de råkar ha skadat ensilage de kan 
undvara. FOTO: Maria Fors Östberg

Rödbetor kan stå länge i landet, 
blasten är god i sallad. Eftersom fa-
miljen har ont om lagringsutrymme 
löser Sara det genom att använda 
trädgården som skafferi. De grödor 
som klarar av det får helt enkelt stå 
kvar. FOTO: Maria Fors Östberg

– Jag ville skriva en bok som inspi-
rerar till att odla grönsaker och som 
visar hur vår familj har gjort, berät-
tar Sara Bäckmo om trädgårdsbo-
ken som utkom senaste vår. Den har 
blivit en dundersuccé i Sverige.


