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Handelsträdgårdar i Sverige ca 1900-1950
INGER OLAUSSON

Intresset för trädgårdshistoria växer, men det är 
framför allt högreståndsmiljöer som har behand-
lats. Nu är det dags att lyfta fram praktikerns och 
trädgårdsföretagarens historia. 

Under 1900-talets första hälft fanns tusentals handels-
trädgårdar i landet. De flesta har idag försvunnit spårlöst, 
bland annat på grund av höga uppvärmningskostnader, konkur-
rens från import och växande städer som tagit odlingsmarken 
i anspråk. I Hässelby utanför Stockholm fanns en gång fler än 
hundra trädgårdsmästare. I år försvinner den sista handels-
trädgården i området.

Arbetet med att skriva handelsträdgårdarnas historia i 
Sverige under 1900-talets första hälft har nyligen inletts 
vid SLU i Uppsala. Jag som ska ta mig an denna uppgift är 
hortonom och doktorand vid avdelningen för agrarhistoria.
Mitt intresse för ämnet väcktes för tjugo år sedan, då jag 
arbetade vid flera handelsträdgårdar i Västsverige. Dessa 
praktiska erfarenheter kan förhoppningsvis vara till fördel då 
handelsträdgårdsmästarens vardag ska beskrivas. 

Fokus för avhandlingsarbetet är handelsträdgårdarnas utveck-
ling efter industrialismens genombrott, då allt fler människor 
lämnade landsbygden och bosatte sig i städer och tätorter 
utan möjligheter att själva producera grönsaker, frukt, bär 
m. m. Efterfrågan på trädgårdsprodukter ökade kraftigt och 
allt fler handelsträdgårdar etablerades i städernas utkanter
eller på platser med goda kommunikationer. 

Jag har valt att definiera handelsträdgårdar som företag med 
yrkesmässig produktion och försäljning av framför allt grön-
saker, rotfrukter, frukt, bär, snittblommor, krukväxter och 
plantor av ettåriga växter, odlade i bänkgårdar, växthus och 
på friland. Under 1900-talets första hälft handlade det ofta 
om småskalig produktion av en mängd olika kulturer inom ett 
och samma företag. Detta innebär att renodlade fruktodlingar, 

blomsterhandlar, plantskolor (med produktion av buskar, träd 
och perenner), fröhandlar etc inte behandlas i avhandlingen.

Frågeställningarna i avhandlingen är inriktade på hur trädgårds-
näringen hanterade den ökande efterfrågan av trädgårds-
produkter och begränsande faktorer för trädgårdsnäringens 
utveckling (t. ex. tillgång till mark, arbetskraft, bränsle för 
uppvärmning, gödsel). Den odlingstekniska utvecklingen, 
rationaliseringar och kvalitetstänkande (t. ex. vid transporter 
av ömtåliga produkter från skörd till kund) kommer även att 
behandlas.

Huvuddelen av arbetet kommer att utgöras av fallstudier 
av ett antal handelsträdgårdsföretag, i första hand genom 
räkenskaper, dagböcker, korrespondens, fotografier med 
mera som kan levandegöra delar av företagets verksamhet 
och trädgårdsmästarens vardag. Det är svårt att få tag på 
material från mindre handelsträdgårdsföretag, trots att 
arbetet är inriktat på en så pass sen tidsperiod. Det finns 
knappt något sådant material insamlat vid arkiv och museer i 
landet. Den geografiska avgränsningen är därmed problema-
tisk och därför har källmaterialets kvalitet i högre grad än 
andra kriterier styrt vilka företag som studeras. Andra typer 
av källmaterial som kommer att användas är trädgårdstidnin-
gar, statistiska uppgifter, litteratur och material från Svenska 
Handelsträdgårdsmästareförbundet (SHTF). 

Om någon av Forums medlemmar känner till räkenskaper, 
inventarieförteckningar, brev eller andra handlingar, fotografier, 
redskap eller annat material bevarat från någon handels-
trädgård i Sverige under framför allt 1900-talets första hälft, 
är ni välkomna att höra av er!

Inger Olausson, doktorand i agrarhistoria
Institutionen för ekonomi
Sveriges lantbruksuniversitet Ultuna
inger.olausson@ekon.slu.se

Örbyhus handels-
trädgård har fort-
farande verksamhet 
kvar i de ursprung-
liga byggnaderna. 
Fotograf 
N-J Wahlgren
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