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De delar på skörden – och lite av
risken
Det är ett vågspel att odla. Idealister i utkanten av Svalövs

kommun gör det ändå, och bjuder in andra att dela skörden - och

risken.

Mikael Anjou F Ö L J  S K R I B E N T

Livet på landet kan betyda nära relationer till människor och växtlighet.
Treårige Joa rider på Klara Mörks rygg på väg till växthusen.

Bild: Moa Dahlin

Klara Mörk, Britta Nylinder och Victor Gerdau driver Kollinge

torpargård, ett ovanligt jordbruk i den del av Kågeröd som

gränsar till Ekeby. De har nio hektar, men odlar bara ett.

– Vi köpte gården 2015, säger Klara och visar en liten förodling

av kål som sedan ska ut på fältet.

Intill mognar tomater i ett växthus, och ett uthus rymmer en

liten gårdsbutik. Längre bort spirar grönsaker och rotsaker.

Jordgubbar, olika sorters rödbetor, bönor, squash och sallad kan

även en stadsbo känna igen. Runt om odlingarna frodas
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Victor Gerdau och Klara Mörk förklarar sina odlingsplaner medan Victors
son Joa utforskar lekmöjligheterna.

Bild: Moa Dahlin

– Inkomsterna från ett hektars grönsaker räcker inte till att

försörja oss, men just nu hinner vi inte mycket mer, förklarar

Victor.

De har ändå drömmar om att utöka den kooperativa odlingen

med träd som ger frukt och nötter, kanske även en liten och

specialiserad spannmålsodling.

Förra året sålde de sina grönsaker bland annat på skånska torg. I

år har de börjat bygga ett system där kunder i förväg betalar för

en andel av säsongens grönsaker. Odlartrion kallar systemet

andelsodling.

Den som vill ha en hel låda i veckan får betala minst 2 500

kronor och mest 3 500 per säsong.

– Kunderna får bedöma själva vad de kan och vill betala. En del

är entusiastiska och betalar gärna det högsta priset. Andra

betalar mindre, men de flesta ligger i mitten, säger Klara.
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Klara Mörk tittar in i gårdsbutiken, som lite grann väntar in skörden nästa
vecka.

Bild: Moa Dahlin

Men vad som hamnar i lådan vet ingen på förhand. Odlarna vet

vad de sår, men inte hur stor skörden blir. Grönsaksätaren kan

visserligen välja betalningsnivå men tar ändå en risk: man vet

inte hur mycket man får.

– Vi garanterar en miniminivå. Annars får folk pengarna tillbaka,

säger Klara.

Det man får är omsorgsfullt odlat efter Kravs regler. Och

innehållet i lådorna styrs åt det håll kunderna pekar: mer tomat

och mindre vitkål.

Klara berättar att hon förut oroade sig för att de har för få

prenumeranter.

– Nu när pengarna är inne, sneglar jag på morötterna och undrar

om vi ska klara skörden.

Just nu oroar också ogräs och uppdykande mördarsniglar.
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Fält av härliga grönsaker och räliga ogräs är vad Viktor Gerdau och sonen
Joa omges av.

Bild: Moa Dahlin

– Svårast är ändå frågan om när det är bäst att göra olika saker.

Det finns många variabler som påverkar olika grödor olika,

säger Klara.

Gruppen har en del egen kunskap, men hittar vägledning hos

andra odlare och bland annat jordbruksverket.

Som det nu är har två av dem andra jobb, utanför

odlingsvärlden. Gården kan inte försörja dem ännu.

– Målet är att den ska kunna ge två löner och att två kan dela på

den ena, säger Victor.

Men skörden beror på mycket mer än odlarnas skicklighet: regn,

torka, ogräs och sniglar.

– Vi jobbar för att hitta det smartaste sättet att jobba, säger

Klara.

– Och för att vi ska orka när vi blir sextio, säger Victor.
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Bild: Moa Dahlin

Bild: Moa Dahlin
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Får en crosscheckning på en motståndare under en match

konsekvenser även utanför ishockeyrinken? Tingsrätten tycker

det. Den förre Röglestjärnan Jakob Lilja döms till villkorlig dom

och dagsböter för misshandel av Malmöbacken Jens Olsson.

TT

Ishockeystjärnan Jakob Lilja dömdes för misshandel av en motståndare
under en ishockeymatch. Arkivbild.

Bild: Björn Lindgren/TT

Ishockeystjärnan Jakob Lilja, 23, spelade vid tillfället för Rögle

och det var under ett allsvenskt Skånederby i mars 2015 mot

Malmö som forwarden crosscheckade motståndaren Jens

Olsson i nacken. Över två år senare nådde fallet Malmö

tingsrätt och under rättegången tidigare i mars pläderade

kammaråklagare Michelle Stein för att Lilja, numera i

SHL-klubben Linköping, skulle dömas för misshandel av

normalgraden med villkorlig dom och böter som påföljd.

ANNONS
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– Hade våldet hänt utanför en hockeyrink hade det inte varit

tvekan om att detta rör sig om en misshandel, och det en ganska

ful misshandel, sade Michelle Stein.

Tingsrätten gick på åklagarens sida.

Chefsrådmannen Lennart Strinäs förklarar i ett

pressmeddelande:

”En ishockeyspelare anses generellt ha gett sitt samtycke till att

under spelet utsättas för sådana fysiska angrepp som faller

inom ishockeyns regelverk, t.ex. hårda men regelrätta

tacklingar. Den nu aktuella gärningen har dock inneburit att den

åtalade spelaren – bakifrån och när pucken inte var i närheten –

med användande av båda händerna har utdelat ett kraftigt slag

med klubban mot den andre spelarens oskyddade nackparti. En

sådan gärning ryms inte inom det generella samtycket till

fysiska angrepp och spelaren har därför gjort sig skyldig till

misshandel”, skriver han.

Spelaren döms till villkorlig dom och 40 dagsböter à 650 kr.

Jakob Lilja själv kom med ett uttalande på LHC:s hemsida:

"Det är ytterst beklagligt och enligt mig och många andra direkt

felaktigt. Jag kommer nu att sätta mig med min advokat för att

se hur vi går vidare med ett överklagande. Det är inte OK med
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Tipsa

020-100 180

Gå till toppen

Malmsten, Svenska fotbollförbundets chefsjurist och

ordförande i Riksidrottsnämnden, har studerat idrottsliga

rättsfall sedan 1950-talet och på högsta ishockeynivån i Sverige

kan han endast erinra sig två tidigare fall från 1980-talet.

Domen mot Jakob Lilja får "förödande konsekvenser" för svensk

ishockey, menar hockeystjärnans försvarsadvokat Mats

Tornéus.

– Då måste vi kanske inrätta en särskild idrottsdomstol för att

klara av alla mål, sade Tornéus innan domen meddelats.

LÄS ALLA ARTIKLAR OM: HOCKEYSPELARE I RÄTTEN F Ö L J  Ä M N E T

FAKTA

Andra fall med hockeyvåld
Det är ovanligt att idrottsvåld på högsta nivå i Sverige når

rättssystemet. Här är några tidigare uppmärksammade fall inom

ishockeyn som har lett till åtal eller har utretts av åklagare:

1981 crosscheckade den dåvarande Djurgårdenspelaren Peter Wallin

Björklövens Lennart Norberg i ansiktet i en elitseriematch. Wallin

DELA TWEETA

 RÖGLE
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