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PRIMÖRER ÅRET OM

I lokalen utan fönster växer 100 sorters 
kryddväxter, bladgrönsaker och ätbara 
blommor i 24 graders värme, året om. El

linor Helgeson skördar tio kilo i veckan som 
hennes företag Björkekull Prima Primörer 
 levererar främst via en grossist till butiker och 
restauranger i närheten. 

– Det ökar hela tiden. Jag har fått ett fan
tastiskt gensvar och säljer i stort sett allt som 
växer. Jag hoppas kunna gå med lite vinst i år, 
säger hon.

– Jag konkurrerar med importen. Med mina 

grönsaker slipper man besprutning och långa 
transporter. Mitt mål är att skräddarsy sorti
mentet och ha långsiktiga kundsamarbeten.

NÄR GRÖNA AFFÄRER är på besök kommer 
först en lastbil från Växjö partihandel för att 
hämta en leverans till olika kunder, bland an
nat Michelinkrogen PM & Vänners bageri, Bröd 
& Sovel. En stund senare dyker Pontus Sjölund 
upp, kökschef på närbelägna Asa herrgård.

Han vill köpa mynta och dill och går under 
diskussioner med Ellinor Helgeson in i växt
huset. För ett otränat öga ser odlingen inte 
mycket ut för världen när man kommer in. Men 
i 100 torn – nästan två och en halv kilometers 
odling om man hade lagt ut dem på marken – 
har Ellinor Helgeson sin hydroponiska odling.

– Fördelen är att de här örterna är så färs
ka och att de håller mycket bättre. Man kan få 
spädare örter, till exempel vattenkrasse som är 
finbladig och blir godare i munnen. Vi satsar 

mycket på det lokala och närproducerade, säger 
Pontus Sjölund.

Han faller också för ringblommor för dekora
tion och fänkålsdill till en kommande rätt med 
gös från Åsnen.

Ellinor Helgeson klättrar upp på en stege och 
klipper, går ned igen och rensar och lägger ör
terna i en plastpåse. Hon blåser upp påsen med 
tryckluft för att det gröna inte ska ta skada. Det 
är en av hennes egna lösningar. Det blir många 
egna uppfinningar eftersom hon inte har någon 
föregångare att fråga.

ELLINOR HELGESON VAR först i Europa med 
att i stor skala börja odla i det här systemet, Zip 
Grow. Hon köpte utrustningen i Frankrike och 
drog i gång odlingen på allvar för drygt ett år 
sedan på föräldragården Björkekull som hon 
har tagit över. Där bor hon nu med man och tre 
barn.

Det tidigare spannmålsmagasinet ovanpå 

Det växer uppåt   väggarna
Det växer primörer året om på 
våningen ovanför Björkekulls hästar 
och amkor norr om Växjö. Efter ett år 
med inomhusodlingen av kryddväxt
er tror Ellinor Helgeson stenhårt på 
framtiden.

Text & foto: HELENA WENNSTRÖM  

SPANNMÅLSMAGASINET 
HAR FÅTT GE PLATS ÅT ELLINORS 
VERTIKALODLING

”Jag har alltid drömt 
om att vara bonde på 
heltid, men jag kallar 

mig inte bonde nu utan 
vertikalodlare”, säger 

Ellinor Helgeson.
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FAKTA: BJÖRKEKULL 
   PRIMA PRIMÖRER
■ Ägare: Ellinor Helgeson, 
34 år.
Bakgrund: Ingelstadgym-
nasiet, naturvetenskapligt 
program med inriktningen 
naturbruk, jobbat 15 år hos 
en av Växjös stora livsmedels-
butiker.
Investering: 2,5 miljoner 
kronor i hydro ponisk vertikal-
odling i växthus, det vill säga 
inomhusodling i vatten. Vatten 
och näringslösning recirkule-
ras. Förpackningarna är av 
återvinningsbar bambu och 
plast samt papp som kan 
komposteras.
Ledlampor både lyser upp 
och värmer växthuset. Det kan 
kylas vid behov på somma-
ren. Det är samma klimat året 
runt.

stallet har fått ge plats åt hennes inomhusod
ling och kontor. Från det nybyggda kontoret 
har hon en vacker utsikt över djur och betes
mark.

Hon är inte ensam i Sverige om vertikalod
lingen och det här systemet. Men till skillnad 
från de hajpade foodtechföretag som förknip
pas med inomhusodling i städer har hon valt att 
ha sin odling på landet.

Några av fördelarna är att mark är billigare 
än i städerna och att hon inte behövde investera 

så mycket. Hon tänker långsiktigt och mycket 
på hållbarhet och miljö.

Hon började med att odla basilika. Fortfa
rande är det den i ett tiotal sorter som regerar. 
Klimatrummet är helt anpassat efter basilika.

– Basilikan är som en primadonna. De andra 
växterna får gilla läget, säger Ellinor Helgeson.

FRAMÖVER SKA HON investera i en förpack
ningslinje och siktar på att få ned de höga ener
gikostnaderna med hjälp av solceller på taket. 

Hon har sin högsäsong på vintern, efter påsk 
börjar det mattas av.

– På sommaren kan jag odla ute, det är min 
hobby. Det blir bär, rabarber och äpplen, sä
ger Ellinor Helgeson som också är med i för
eningen Sesam som bevarar fröer från gamla 
köksväxter. ■

NÄSTA SIDA: CONTAINERODLING 

Det växer uppåt   väggarna

Isört lyfter en sallad, tycker Ellinor 
Helgeson. Den har en aningen salt 
smak med krispiga blad som nästan 
faller sönder i munnen.

Ellinor Helgeson 
plockar ätbara 
ringblommor till 
Pontus Sjölund, 
köksmästare på 
Asa herrgård, för 
dekoration.

Ellinor Helgeson började att provodla 
en halv kvadratmeter basilika. Nu har 
hon 125 kvadratmeter växthus med 
vertikalodling inomhus och tio sorters 
basilika.

Ekobrev - säsongsanpassad kunskap Kampanj!
20% rabatt
första året

Läs mer på hushallningssallskapet.se/ekobrevet

Du får 25-35 brev per år, anpassade till ditt odlingsområde 
skrivna av Hushållningssällskapets ekoexperter.

I början levererade Ellinor 
 Helgeson själv till kunder. Nu hämtar 
en grossist de nyskördade och packade 
 kryddväxterna.


