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Vår trädgård – vårt liv

-I miljonstaden Tiruchirappalli, belägen i södra Indien, är det varmt, trångt 
och fuktigt. Palmer och bananträd trängs mellan husen och vägarna trafike-
ras av bilar, bussar, kor och vagnar. Det är högljutt, livligt och kaotiskt. När 
kvällssolen är som rödast och är på väg ner vid horisonten, klättrar jag upp 
på hustaket jag bor på. Här har jag utsikt över staden och grannhusen. På 
samma hustak finns också en takodling. Den tillhör organisationen Kudum-
bam där jag har gjort praktik under fyra månader. Det är med inspiration 
från Kudumbam som den här handboken tagit form.

Elin Johansson, praktikant på Kudumbam, Indien. 

-Att odla sin egen mat blir allt mer populärt runt om i världen, speciellt i 
städer. Växande urbanisering har bidragit till obrukbar jord och vattenbrist. 
En hemmaodling i trädgården, fönsterkarmen eller på taket där man bor 
kan vara en del av svaret på hur vi kan skapa klimatsmartare städer och mil-
jövänligare mänskliga beteenden genom att minska koldioxidutsläppen.

Suresh Kanna, programhandläggare på Kudumbam, Indien. 

Svalorna Indien Bangladesh 
I 60 år har Svalorna Indien Bangladesh arbetat 
med att bekämpa fattigdom och de orsaker som 
skapar förtryck och exkludering. Svalorna IB tror 
på en förändring där människor själva får möj-
ligheten att påverka sitt liv och det samhälle de 
lever i. Därför arbetar Svalorna IB tillsammans 
med de som själva är drabbade av fattigdom och 
orättvisor - de som bäst vet vad som behöver 
förändras. Det är vägen till en hållbar och rättvis 
utveckling. Mer information finns på 
svalorna.org.

Barn förbereder fröbollar på Kudumbams Kolunji Eco-
logical Farm i Pudukottai, Tamil Nadu, Indien. 
Foto: Elin Johansson



Inledning
Den här handboken riktar sig till dig som är nyfiken på att börja odla ekologiskt 
hemma men som inte har så mycket erfarenhet av det än. Kanske tänker du att 
det krävs en stor trädgård, jättemycket tid och dyra verktyg för att sätta igång. Det 
tänkte jag också tills att jag under min praktik i Indien förstod att det inte var så 
svårt som jag föreställt mig. Det visade sig räcka långt med en studentbudget för 
att odla hemma. Under mina månader i Indien blev det tydligt hur hållbara od-
lingsmetoder påverkar en stadsodlare i Indien och en stadsodlare i Sverige, vilket 
blev drivkraften till varför den här handboken kom till. Tillsammans kan vi lämna 
ett grönt avtryck efter oss var vi än i världen är, med samma metoder. 

Handboken är skriven av mig, Elin Johansson, en hemkommen utlandspraktikant 
på uppdrag av den svenska ideella organisationen Svalorna Indien Bangladesh. 
Handboken är ett resultat av det informationsarbete jag gjort med syftet att berät-
ta om mina erfarenheter från Indien. Publikationen är framtagen i samarbete med 
Vardagens Civilkurage genom deras projekt Klimatprata – ett initiativ som stöttar 
unga personers engagemang i klimat- och miljörörelsen.  

I den här handboken har jag intervjuat fyra personer om deras bästa tips till dig 
som vill börja odla ekologiskt hemma. De intervjuade är både hemmaodlare och 
professionella inom odlingsfrågor. 

Matsuveränitet 
En majoritet av befolkningen i Indien och Bang-
ladesh får sin huvudsakliga försörjning från 
jordbruk. Därför arbetar Svalorna för att fler ska 
få bättre förutsättningar att leva på sitt jordbruk 
och tillgången till en marknad att sälja sina pro-
dukter på – till ett skäligt pris. Svalorna arbetar 
också för att fler ska få tillgång till land att odla 
på, och att rätten att äga mark ska gälla alla. 
Tillsammans leder småjordbrukare arbetet med 
att bygga upp lokala fröbanker, utveckla håll-
bara odlingsmetoder utan gifter, och att sprida 
kunskapen om odlingssätt som står emot klimat-
förändringarna.

Poppy John (nummer två från höger) visar Kudumbams 
takodling för Svalornas utlandspraktikanter  Matilda 
Bergman, Klara Bengtsson och Elin Johansson. 
Foto: Oswald Quintal. 



Suresh Kanna, 
programhandläggare på Kudumbam 

Hej Suresh, vem är du?
Jag heter Suresh Kanna och arbetar på Kudumbam. Min familj består av 
mig, min fru Gaja, min dotter Sruthi och min son Harish. För ett år sedan 
flyttade vi in i vårt nuvarande hus i utkanten av Tiruchirappalli. Vi har både 
en trädgård och ett hustak som vi odlar på. Hela familjen hjälptes åt att de-
signa trädgården. Idén bottnar i att vi vill producera giftfria grönsaker och 
frukter direkt från vår bakgård, en vision som jag arbetar med varje dag 
på Kudumbam. Vi sköter om vår trädgård under en timme varje dag. På 
så sätt får vi frisk luft, rör på oss och gör något ihop som familj som sedan 
resulterar i närproducerad mat på bordet. Mycket av det vi odlar delar vi 
med oss till grannarna. Något som motiverat dem till att också börja odla!

Hur gick du tillväga i utformandet av er hemmaodling?
Vi började med vad vi redan hade hemma och utgick från vad vi behövde. 
För att hålla nere på kostnaderna är det bra att utgå från de tre “R:en”: 
Reuse, Recycle & Refuse (återanvänd, återvinn och vägra). Det sistnämnda 
syftar till att vägra använda icke-biologiskt nedbrytbara material som exem-
pelvis plast. Det avfall som blir av resterna av våra skördade grönsaker och 
frukter använder vi som kompost och planterar nytt i. På så sätt kan vi odla 
ekologiskt hemma. 

Vad odlar du hemma hos dig? 
I vår trädgård odlar vi allt från tomat, okra, bönor, mangoträd, guava, 
lagerblad, aloe vera och jasminebuskar.  De blommor vi odlar plockar vi för 
att sedan offra till gud i vårt bönerum varje morgon. Men jasminebuskarna, 
som vi har planterat för min fru och dotters skull, får stå kvar i trädgården. 

Det är de små sakerna som är viktiga. Vi sparar på använda plastflaskor 
och använder det som krukor, några fyller vi med vatten så att fåglarna 
kan dricka ur dem. När fåglarna kommer äter de upp skadedjur, vilket är 
bra. När vi gräver i jorden hittar vi maskar – det betyder att vi har fertil och 
näringsrik jord! 

Kudumbam
På 1980-talet fick Svalorna kontakt med Kud-
umbam och med finansiellt stöd från Svalorna 
kunde Kudumbam skapa Kolunji Ecological Farm 
utanför staden Tiruchirappalli, beläget i södra 
delstaten Tamil Nadu i Indien. Kolunji är en eko-
logisk utbildningsgård där Kudumbams personal 
utbildar bönder i hur man brukar sin mark på ett 
hållbart sätt och därmed minskar fattigdom.  

Kudumbams takodling i solnedgången. 
Foto: Elin Johansson.



Ida Helgesson, 
hemmaodlare i Malmö

Vad är dina tips till en nybliven hemmaodlare?
Var inte rädd! Våga prova olika saker, gör det du har lust med. Det blir 
lätt tråkigt om man ska följa alla regler hela tiden. Det enda sättet att lära 
sig att odla är att börja odla. Prova att så och odla med det du redan har 
hemma. Till exempel olika frön, en gammal örtplanta, frukt eller grönsak. 
Byt fröer med kompisar! 

Vad behöver du för att kunna odla hemma? 
Vanlig planteringsjord fungerar till det mesta. Man måste inte ha såjord, 
det går bra att så i planteringsjord också. Skillnaden är att det är mer nä-
ring i planteringsjord vilket ibland kan bli överväldigande för små plantor, 
men min erfarenhet är att det brukar fungera bra ändå.

Allt som växer behöver ljus för att leva. Om du har ett 
fönster som har ljusinsläpp kan du använda det. Om 
man vill gå ett steg längre kan man använda sig av 
belysning – häng en lampa ca 20-30 cm från sådden 
eller plantorna. Det finns mer avancerade växtbelys-
ningar som kan vara rätt så dyra men det fungerar bra med vanliga lampor 
med starkt vitt ljus också.

När man precis har sått är det viktigt att hålla en jämn fuktighet för att frö-
na ska gro. När de vuxit till sig eller om man har en större växt från början 
brukar jag låta det torka upp mer (låt det inte bli för torrt för då dör växten) 
innan jag vattnar igen för att undvika sorgmygg och förruttnelse. Stoppa 
ner fingret i jorden och känn efter om det är fuktigt innan du vattnar. Om 
det är fuktigt behöver du inte vattna. 

Om du odlar en planta som ska växa längre än fyra veckor behöver nä-
ring tillföras till jorden. Det finns mycket att välja på och det mesta funkar 
bra. Välj något organiskt eller ekologiskt, inte konstgödsel! Det bidrar till 
miljöförstöring. Det finns näring i flytande form som man vattnar ut och det 
finns i pelleterad form som man krafsar ner i jorden. 

Man behöver inte ha något proffsigt att odla i, det funkar utmärkt med 
till exempel mjölkförpackningar (klipp på mitten på längden – utmärkt för 
skott, klipp av toppen för att få en djupare kruka), olika plastlådor, äggkar-
tonger och konservburkar. Det är viktigt att göra dräneringshål i botten så 
att vatten kan rinna ut. Om du vill ha plastkrukor – fråga någon du känner 
som odlar eller har mycket växter. Det går fort att samla på sig av de små 
krukorna. Det är praktiskt att ställa sina sådder på någon slags bricka så att 
man inte får jord och vatten överallt.

Tips! Större plantor behöver mer jord. Om man 
vill få stora fina plantor och har plats är det bra 
att ha stora krukor. Då kan rotsystemet sprida ut 
sig ostört och det torkar inte ut lika lätt.

Tips! Skott av till exempel krasse går att så 

på hushållspapper som man håller fuktigt.

Tänk på! Starkt ljus kan skada små plantor, om 
det blir bruna torra fläckar på bladen är det 
med stor sannolikhet en brännskada. Då får man 
försöka flytta den lite från det direkta ljuset.

Tips! Det går att gödsla med sitt eget 

kiss. Blanda en del kiss med nio delar 

vatten och vattna ut det. När det väl är 

vattnat så luktar det inte.



Kan man odla året om? Vad kan man odla för vilken säsong?
Ja! Det som kan vara krångligt på vintern är att det inte är så mycket ljus 
då men det går. Man kan exempelvis odla småblad och skott som går att 
skörda när de är några centimeter.  

Det vanligaste är att så på våren, då har plantan hela säsongen med ljus 
och värme framför sig. Om man vill sätta ut sina plantor utomhus någon-
stans behöver man tänka när det är rimligt att sätta ut plantan och sedan 
räkna bakåt för att veta när man ska så. Ta zucchini – den är frostkänslig och 
planteras därför ut i början av juni. Då kan man räkna bakåt ca fyra veck-
or och så fröerna inomhus då. Om man odlar utomhus försår man plantor 
inomhus för att få ett försprång och förlänga säsongen. Med zucchinin så 
förlänger man alltså säsongen fyra veckor och kan få en tidigare skörd. To-
mater och chili växer långsammare och kan sås redan i slutet av februari. De 
funkar både inomhus och utomhus. 

Tips! Inspireras av andra odlare! Jag gillar Lena Israelsson (böcker och instagram och projektet orten odlar)  Elin Unnes (blogg, the secret gardener, och böcker) sproutly.se (blogg och webshop om småblad, skott och groddar) växtgäris (separatistisk Facebookgrupp om växter för kvinnor, transpersoner och ickebinära. Handlar mest om krukväxter inomhus men finns även en del om grönsaker och trädgård).

Tips! Se vad som växer vilt nära dig! Det finns många ogräs 

som är ätbara till exempel nässlor, kirskål och maskros, och 

buskar som syren och fläder är goda att göra saft på. 

På hösten växer det ofta nypon lite överallt. Var försiktig om 

du är osäker så du inte råkar äta något giftigt.



Poppy John, 
programhandläggare på Kudumbam 

Vad odlar du hemma hos dig? 
Hemma på mitt tak odlar jag bland annat aubergine, tomater, chili, gurka, 
rödbetor, rädisor och lök.

Vad behöver du för att kunna odla hemma? 
För den mer avancerade hemmaodlaren som har en större yta att odla på 
behövs spade, vattenkanna, använda plastflaskor att plantera frön i, samt 
pinnar som ställning för att bära upp växterna efter ett tag. 

Hur går du tillväga?
Frön till rädisor, rödbetor och lök kan du plantera tre till fem frön per kruka. 
Chili och tomater ska planteras med separata frön per kruka. För en mer 
näringsrik jord – tillsätt terrester, lime och krossade äggskal. Se till att 
plantorna får rikligt med sol. Här i södra Indien kräver klimatet att vi vattnar 
varje dag, gärna på morgonen. 

Hur odlar du en tomatplanta? 
Tomatplantan behöver mycket näring och solljus. Plantera tomatfröerna i 
en kruka. 
Dag 30: Plantan börjar blomma.
Dag 40: Första frukten börjar växa.
Dag 60: Plantan är redo att skördas!

Poppy sår fröer på Kudumbams takodling. 
Foto: Matilda Bergman. 



Li Odén, 
medlem i Plantparken 

Jag blev medlem i Plantparken 2019 när jag för ett år sedan precis flyttat 
till området Västra Hamnen i Malmö och var föräldraledig. Jag ville dels 
spara pengar men även slippa köpa mat som jag lika gärna kunde odla. 
Jag ville också lära mig. Jag hade ingen förkunskap om odling men jag lär 
mig hela tiden.

Vad är dina tips till en nybliven hemmaodlare?
Testa dig fram. Du lär dig av dina misstag. Ibland går det bra och ibland 
inte. Odla i det du har hemma. Jag förodlar i fönsterkarmen och tar vad jag 
hittar. Vissa grönsaker och kryddor är lättare att odla än andra. Vaxbönor, 
persilja och basilika är mina favoriter.

Vad behöver man för att sätta igång? 
Köp krukor billigt i secondhand-butiker som till exempel hos Röda Korset. 
Eller odla i mjölkkartonger, yoghurtförpackningar eller konservburkar. Jag 
har inte använt några verktyg här hemma. Man kommer långt på att använ-
da en sked eller sina händer.

Kan man odla året om? Vad kan man odla för vilken säsong?
Jag tror att i en solig fönsterkarm kan man odla året om. Jag har haft persil-
ja och lite annat i mina pallkragar på Plantparken i princip hela året. 

Plantparken Malmö
Relationen till odlad mark är ett sätt att förstå 
och påverka samhällets inställning och syn på 
hållbarhet. Plantparken är en plats för odling, 
ekologi, möten, projekt och studier. En plats som 
är öppen för alla. Den som får frön och grönt 
att växa på Plantparken deltar automatiskt i ett 
kunskapssökande. 

De som odlar på plantparken idag är studenter, 
pensionärer, barnfamiljer, singelhushåll, par och 
vänner boende i Malmö. Plantparken har ett rikt 
internationellt ursprung, vilket också ger inspira-
tion och en stor variation på vad som odlas. Ing-
en lott är den andra lik och alla lägger ribban på 
den nivå som passar. Det enda kravet är att det 
skall vara ett ekologiskt tänkande och att lotterna 
skall användas aktivt. Läs mer på www.facebook.
com/Plantparken.



Tack till . . .

Jag hoppas att du som vill börja odla ekologiskt hemma har funnit inspira-
tion från hemmaodlarna som bidragit till skapandet av den här handboken. 

Tack till Li från Plantparken, Poppy och Suresh från Kudumbam och hem-
maodlaren Ida för att ni visat hur enkelt det är att börja odla hemma. Tack 
till Klimatprata som bidragit med kunskap och finansiellt stöd, och tack 
till Svalorna Indien Bangladesh och Kudumbam för en lärorik praktik som 
inspirerade mig att utforma den här handboken. Tack till Alaya Vindelman 
för illustrationer.

Klimatprata
Klimatprata är ett projekt som drivs av 
organisationen Vardagens civilkurage. Klimatprata 
syftar till att skapa fler konstruktiva klimatsamtal 
i vardagen med målet att fler samtal leder till 
aktiv handling för klimatet. Klimatprata arrangerar 
praktiskt träning i klimatsamtal och eko-civilkurage, 
sprider samtalstekniker genom hemsidan 
klimatprata.se och stöttar ungas egna initiativ för 
klimatet. Läs mer på klimatprata.se. Klimatprata får 
stöd av allmänna arvsfonden. 


