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stora mängder grönsaker, rotfrukter, blommor, frukt 
och bär odlades i handelsträdgårdar under 1900-ta-
lets första hälft. Produktionen ökade tjugo gånger från 
1880-talet till 1930-talet, och importen ökade lika mycket. 
Kopplingen mellan trädgårdsföretag och städer var myck-
et stark. Den växande stadsbefolkningen hade begränsad 
möjlighet till egen odling. De f lesta trädgårdsprodukter 
är ömtåliga och skrymmande färskvaror som behöver 
konsumeras snabbt efter skörd, och korta avstånd till 
marknaden var därför viktigt. 

Materialet från Erik Nilssons handelsträdgård på 
Runmarö är rikt och unikt. Intresset för trädgård är i dag 

stort, men det återspeglas inte i samlingarna i landets 
arkiv och det finns knappt någon forskning om träd-
gårdsnäringens historia. Enbart i Stockholms län fanns 
f ler än  1 700 handelsträdgårdar från 1930-talet och fram 
till 70-talets mitt. Företagen har inte lämnat många spår 
efter sig. 

14-årig odlingsentusiast
Erik Nilssons intresse för trädgårdsodling väcktes efter 
en säsong hos en odlare på Runmarö. Han trivdes med 
arbetet och hans far sa då att ”ska du jobba med sånt så 
kan du väl odla här hemma”. Som 14-åring, 1929, plante-

Trädgårdsmästaren  
i skärgården
Erik Nilsson inledde sin yrkesbana som handelsträdgårdsmästare 
på Runmarö i Stockholms skärgård vid 14 års ålder och upphörde 
att odla först när synen försämrades i åttioårsåldern. Arealen om-
fattade knappt ett halvt hektar – med som mest tre växthus och 
hundra drivbänkar. Blommor, grönsaker, rotfrukter och bär frakta-
des med båt till torget i Sandhamn. | inger olausson

I handelsträdgården på Runmarö drev Erik 
Nilsson upp grönsaker, frukter, bär och blom-
mor. Hans odlargärning började vid 14 års ålder 
och varade hela livet. Hans trädgård var en av 
många, enbart i Stockholms län fanns drygt 
1700 handelsträdgårdar som försåg stadens 
marknader med de ömtåliga trädgårdsvarorna. 
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rade Erik 200 jordgubbsplantor i föräldrarnas trädgård, 
följt av ytterligare 1 000 våren därefter. De första åren 
fick varje odlingsland ett uppslag i anteckningsböckerna 
– jordgubbsodlingen, fruktträdgården, vitkålsodlingen, 
hallonodlingen och från 1932 drivbänken och blomster-
odlingen. Därmed blev det tydligt hur mycket arbete, 
gödsel och andra resurser som lades ner på respektive 
odlingar och resultaten utvärderades. Ett exempel är föl-
jande: 

Hallonodlingen vart under 1 932 bra. Sammanlagt 
plockades 3 8 liter hallon till ett pris av 2 8 kr. Detta 
är ju egentligen dåligt på 1 5 0 buskar, men de hava ej 
heller fått någon vidare god skötsel var för en vinst på 
5 kr dock uppstod. Jordgubbslandet som är ungefär 4 
gånger så stort lämnade emellertid ett netto på 8 5 kro-
nor, dock var här fråga om rekordskörd. Jordgubbarna 
är emellertid de avgjort bästa.

Anteckningarna om jordgubbar återkom flera gånger: 

Jordgubbsodling är utan tvivel den mest lönande av 
all trädgårdsodling. Inga andra odlingar kunna upp-

visa liknande vinster. Skall därför plantera så mycket 
jordgubbar som någonsin är möjligt.

Redan under de första åren fanns ett brett sortiment av 
frukt, bär, grönsaker och blommor till försäljning och det 
blev aldrig så att han satsade på enbart bärodling, annars 
var just jordgubbsodlingen i Stockholms skärgård omfat-
tande. Bären odlades i stora mängder på f lera skärgårdsöar 
från slutet av 1800-talet, till exempel på Möja och Harö, 
och såldes i Stockholm. 

Förmögen kundkrets i Sandhamn
Sommartid fanns en förmögen kundkrets i Sandhamn 
som efterfrågade trädgårdsprodukter och dessa blev 
Erik Nilssons kunder. Vattenvägen från Runmarö går 
över Gråskärsf järden och är ca 4,5 sjömil. Erik var inte 
ensam om att sälja grönsaker och bär i Sandhamn, men 
anteckningarna från 1932 tyder på att han var fram-
gångsrik: 

Grönsakerna gingo även utmärkt trots hård kon-
kurrens, särskilt ärter och blomkål rönte strykande 
åtgång.

På torghandeln i Sandhamn fanns det en förmögen kundkrets som efterfrågade Erik Nilssons trädgårdsprodukter. Bild i 
privat ägo.
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Produkterna såldes ur torglådor som Erik själv hade snick-
rat ihop. De fylldes hemma i trädgården och drogs ner till 
båten på en pirra. Lådorna var tunga även innan de hade 
fyllts, så det var säkert slitsamt att få dem i och ur båten, 
fullastade med trädgårdsalster. I Sandhamn ställdes de upp 
på bockar och produkterna behövde därför inte packas om. 
Grönsaker och rotfrukter såldes i papperspåsar, blommorna 
bands med bast till buketter och slogs in i silkespapper.

Försäljning skedde till mer än 80 procent under juni–
september och främst i Sandhamn. Under den övriga tiden 
på året ökade försäljningen något över tid, vilket kan tyda 
på att Runmaröborna då köpte mer trädgårdsprodukter. 
Om försäljningen 1932 skriver Erik följande: 

Under tiden 15 juli – 15 augusti var den verkliga hög-
säsongen och förtjänades under denna tid cirka 300 
kronor men så gjordes också 3 resor i veckan, tisdag, 
torsdag och lördag. Sedan slopades tisdagsturen samt 
så småningom även torsdagsturen. Detta gäller Sand-
hamn. Hemma på Runmarö såldes även rätt bra, cirka 
dubbelt så mycket som i fjol.

Ett allt bredare sortiment
Odlingarna påbörjades tidigt på våren för att få salufärdiga 
produkter i juni. Drivbänkar och växthus var en förutsättning 
för en tidig produktion. För ett litet företag som Eriks med 
direktförsäljning till kunder var en diversifierad produktion en 
förutsättning. Trädgårdsföretagen specialiserade sig allt mer 
på ett fåtal växtslag, men Eriks kunder efterfrågade ett brett, 
varierat sortiment. Erik breddade i stället utbudet över tid, 
framför allt av blommor, både i buketter och som krukväxter.

Man får intrycket att Erik noggrant planerade företagets 
utveckling och sparade ihop pengar till kommande inves-
teringar. Verksamheten byggdes upp stegvis och det syns 
tydligt i materialet att detta resulterade i en breddad pro-
duktion och ökande intäkter. De första drivbänkarna inne-
bar att småplantor och primörer kunde drivas fram tidigare 
på säsongen. Året efter att det första växthuset byggdes 
utökades sortimentet med tomater, slanggurka, krysante-
mum och pelargoner, och försäljningen ökade med nära 60 
procent. Med ett växthus fanns möjlighet att odla antingen 
gurka eller tomater, men när det andra växthuset stod klart 
fungerade ett som gurkhus och ett som tomathus.

Att bemästra torkan
Torkan var ett återkommande problem på Runmarö. 
Uppgifter om detta återkommer i materialet och illustre-
rar hur svåra odlingsförhållandena kunde vara. År 1932 
skrev Erik att det inte hade kommit en droppe regn under 
perioden 25 juni–17 juli och mycket arbete lades ner på att 
vattna odlingarna. Det gick åt 4 800 liter i jordgubbslan-
det under denna torkperiod.

Det finns även anteckningar om torkan i en almanacka 
från 1943. Den 6 juni 1943: ”Vid denna tid var torkan myck-

et besvärlig och vattning med sjövatten i stor skala begynte 
denna dag”. Den 8 juli samma år: ”På kvällen denna dag 
kom äntligen ett litet regn, det första sedan snösmältningen 
i januari.” Den 10 augusti: ”Vid denna tid var torkan defi-
nitivt slut. Härefter föll ofta regn i ganska stora mängder.” 

Avståndet till Nore träsk, den insjö som ligger närmast 
Eriks trädgård, är ca 600 meter. År 1950 investerades i 625 
meter vattenledningsrör. Erik gjorde en egen konstruktion 
vid sjön för att kunna pumpa och leda vatten ned till sina 
odlingar och därmed säkra behovet av bevattningsvatten 
under kommande torrsomrar.

Tjäremulsion och DDT
Användningen av kemiska växtskyddsmedel var en självklar-
het för de flesta trädgårdsmästare vid denna tid. Debatten att 
det skulle vara något negativt hade inte kommit igång, utan 
det sågs som en revolutionerande hjälp i arbetet att få fram 
produkter av hög kvalitet. Från mitten av 1940-talet ökade 
Eriks inköp av växtskyddsmedel. Växthusen medförde att 
insekter och sjukdomar frodades i den varma, fuktiga miljön 
och beroendet av kemikalier ökade. År 1950 köptes flera olika 
medel mot insekter, till exempel tjäremulsion för besprutning 
av fruktträd och Toxidol-emulsion, ett koncentrat av insekts-
dödare som bland annat innehöll DDT.

Intensiv produktion på liten yta
Trädgårdsföretagen var relativt små vid denna tid. I före-
tagsräkningen från 1931 framgår att upp till tre personer 
sysselsattes vid 75 procent av landets alla handelsträdgår-
dar. Erik Nilssons handelsträdgård hade en odlingsareal 
på mindre än ett halvt hektar. Från 1939 finns arealupp-
gifter om närmare 600 trädgårdsföretag i Stockholms län 
och den genomsnittliga arealen per företag var knappt tre 
hektar. 

Utöver trädgården var Erik engagerad i föreningsliv, 
politik och kyrka, vilket tyder på att Erik hade tid över till 
annat än odlingarna. Han arbetade med att förbättra möj-
ligheterna att bo, leva och driva en verksamhet på ön. Erik 
hittade en produktionsform och ett sortiment som fung-
erade för hans överlevnad. Han gick bort våren 2008, nära 
93 år gammal, och lär ha sagt att om han fick börja om sitt 
liv skulle han återigen ha valt trädgårdsmästaryrket.

inger olausson är hortonom och doktorand i agrarhisto-
ria vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Avhand-
lingen behandlar handelsträdgårdarnas utveckling under 
1900-talets första hälft.

Materialet från Erik Nilssons handelsträdgård har 
nyligen donerats till Centrum för Näringslivshis-
toria och är både ett stycke trädgårdshistoria och 
ett värdefullt bidrag till forskningen om entrepre-
nörskap i skärgården.

Nytt tillskott till arkivet


