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Abstract 

This study of literature from the period 1920-1955 has shown that the profession of 

gardeners in Sweden went through several structural changes in the early and midst 20
th

 

century. The gardeners knowledge, which used to cover the whole horticultural spectra, 

was due to that no longer appreciated or useful. Prior the 1920’s the gardeners, 

especially the skilled craftsmen working for the upper-classes, were the ones who led 

progression in the horticultural field forward and their qualifications were many and 

diverse. Due to many factors, such as low economic and social status, functionalistic 

style and the fact that the branch were rationalized and modernized in general, lead up 

to a point where the gardener of old no longer fitted in, in the much more globalized and 

modern world of the 1950’s.  
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Inledning 

Tidigare forskning inom ämnesområdet 

Forskningen inom området ”trädgårdsmästare” är tämligen begränsad. Nedan följer en 

kort genomgång av de forskningsarbeten som är relevanta för ämnesområdet och ger 

den historiska grunden för undersökningen.  

Den artikel som direkt är utgångspunkten för min litteraturstudie är Arkitekter, 

trädgårdsarkitekter och allmänheten - Om 1930- och 40 talens yrkesdebatter inom 

trädgårdsområdet (2011) i tidskriften Bulletin för trädgårdshistorisk forskning av 

Catharina Nolin. Där menar hon att trädgårdsmästarna under 1930- och 40 talen 

marginaliserades och att intresset för dennes hantverk minskade. Men några egentliga 

anledningar till varför det blev så går Nolin inte in på, och där vill jag haka på min 

undersökning och söka svar.  

Åsa Ahrland skriver i sin avhandling Den osynliga handen – trädgårdsmästare i 1700-

talets Sverige (2006) utförligt om trädgårdsmästarens yrkesroll under 1700-talet och de 

arbetsmoment som traditionellt ingått i yrket. Denna tid kan ses som trädgårds-

mästarens guldålder, åtminstone vad gäller status i samhället (Ahrland, 2006) och 

avhandlingen ger en viktig historisk kontext och bakgrund in i arbetets undersöknings-

område. 

Inger Olausson presenterar i sin avhandling (2014) handelsträdgårdsmästarens yrkes-

livsutveckling mellan 1900-1950, b.la. beskrivs handelsträdgårdar i fyra fallstudier i 

Stockholms län. Åsa Ahrland & Inger Olausson har även skrivit ett avsnitt i antologin 

Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan 1900 (2011), som behandlar trädgårdsnäringen 

under första halvan av 1900-talet. Avhandlingen (2014) behandlar handelsträdgårds-

mästaryrkets utveckling under första halvan av 1900-talet väldigt genomgripande och 

därför lämnas denna kategori av yrket därhän inom ramen för detta arbete, även om 

handelsträdgårdsmästaren ofrånkomligen kommer att nämnas.  

Elisabeth Svalin Gunnarssons bok I trädgårdsmästarens spår – kunskap för en hållbar 

trädgård (2012) ger viktig historisk kunskap om dels trädgårdsmästarens vardag, 

kompetens och status, men också om samhällets attityd gentemot trädgårdsodling under 

1800-talets andra hälft och in på 1900-talet, d.v.s. den tidsperiod som direkt angränsar 

mot undersökningsområdet.  
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Catharina Nolins avhandling Till stadsbornas nytta och förlustande – den offentliga 

parken i Sverige under 1800-talet (1999), behandlar till viss del trädgårdsmästarens 

yrkesliv under 1800-talet, men framförallt hur trädgårdsmästarnas utbildning såg ut 

under andra hälften av 1800-talet, vilket i högsta grad är relevant för detta arbetes 

undersökningsområde.   

Introduktion till arbetet 

Genom historien har trädgårdsmästarens hantverk och kunskaper haft en nyckelroll i 

samhället. Trädgårdsmästarens kunskaper var eftertraktade; under tidig modern tid hos 

samhällets elit, men senare även alltmer på det folkliga planet (Dunér & Dunér, 2001; 

Ahrland, 2006; Svalin Gunnarsson, 2012). 

Men vad hände sen? Catharina Nolins artikel Arkitekter, trädgårdsarkitekter och 

allmänheten - Om 1930- och 40- talens yrkesdebatter inom trädgårdsområdet i tid-

skriften Bulletin för trädgårdshistorisk forskning (2011) har fått mig intresserad av att ta 

reda på vilka faktorer som låg bakom trädgårdsmästaryrkets förändring under denna tid. 

Vad hände i perioden mellan trädgårdsmästarens storhetstid och våra dagar? Har viktiga 

kunskaper om trädgårdens hantverk tappats bort längs vägen? 

Fokus inom arbetet kommer att ligga på herrgårdsträdgårdsmästare och andra anställda 

trädgårdsmästare, de som förut kallades konditionerade trädgårdsmästare. Den gruppen 

var länge den mest talrika och mest ansedda kategorin inom trädgårdsmästarområdet för 

att på 1900-talet i allt högre grad tappa fotfästet (Halldor, 1947; Olausson, 2014).  

Med stöd av den undersökningen ämnar arbetet även att ge ett litet bidrag till 

diskussionen ”om vem trädgårdsmästaren är idag”, vilken roll trädgårdsmästaren och 

dennes kompetenser har att spela i dagens samhälle samt vilka kompetenser som 

eventuellt kan saknas trädgårdsmästare som är yrkesverksamma/utbildas idag. 

Genom att undersöka hur trädgårdsmästaryrket såg ut under perioden 1920-1955 kan, 

förhoppningsvis, svar ges på varför yrket ser ut som det gör idag. 

 



 

3 

 

En historisk bakgrund 

Trädgårdsmästare – ett yrke med anor 

”Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den.”  

– 1 Mos 2:15 

Inom den kristna traditionen beskrivs ofta Gud som den första trädgårdsmästaren, 

skapare av Edens lustgård. Gud behövde en medhjälpare i trädgården, och utsåg därför 

Adam till att ”bruka och vårda den”, den första mänskliga trädgårdsmästaren (Dunér & 

Dunér, 2001; Ahrland, 2006). Trädgårdsmästaren hade därför länge en hög dignitet i 

samhället, trädgården sågs som en metafor för Guds rike på jorden och det var 

trädgårdsmästarens uppgift att vårda den och därmed försöka återskapa det paradis 

människan utestängdes ifrån (Dunér & Dunér, 2001; Ahrland, 2006). 

Det fyratusen år gamla eposet Gilgamesh handlar om Kung Gilgamesh och Staden Uruk 

i dåtida Mesopotamien. Uruk bestod nästan till en tredjedel av trädgårdar, och i eposet 

omtalas även trädgårdsmästare, bl.a. omnämns en dadelpalmsträdgårdsmästare. 

Trädgårdsmästaryrket har således funnits med ett tag, åtminstone 4000 år (Hansson & 

Hansson, 2000). Antagligen har det funnits trädgårdsmästare ändå längre än så, t ex i 

Kina, som troligen har den äldsta trädgårdskonsten i världen, eller i Egypten där det 

fanns en väl etablerad trädgårdskultur redan omkring 3000 f. Kr (Larsdotter & Hårde, 

1994; Hansson & Hansson, 2000). 

I Romarriket stod trädgårdskonsten högt, mer eller mindre i alla samhällsklasser. 

Samhällets elit lät anlägga praktfulla trädgårdar, med dammar, vattenspel och 

terrasserade odlingar i stadens utkanter. Trädgårdsmästarna i antikens Rom låg långt 

före sin tid, de behärskade trädgårdens alla delar, alltifrån jordbearbetning till 

beskärning. I och med Roms erövringar spreds romarrikets trädgårdsideal till övriga 

Europa, och är till stor del grunden för all modern europeisk trädgårdskonst (Larsdotter 

& Hårde, 1994; Ullenius, 2005). Ungefär 1000 år senare, närmare bestämt år 1030, 

bildades trädgårdsmästarnas brödraskap i Rom och yrket fick sedermera också två 

skyddshelgon; heliga Fiacrius och heliga Gertrude (Dunér & Dunér, 2001). 

Den första dokumenterade trädgårdsmästaren i England anställdes av en adelsfamilj 

1345 (Dunér & Dunér, 2001). Ett rimligt antagande är dock att trädgårdsmästaren 

existerat i England längre än så (förf. anm.). 
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I Sverige 

Den första namngivna trädgårdsmästaren i Sverige hette Johan Päterson. Han påbörjade 

anläggningen av trädgården till heliga Birgittas kloster och kyrka i Vadstena, men levde 

inte för att se sitt livsverk klart, då han dog 1405, 90 år gammal (Dunér & Dunér, 2001; 

Ahrland, 2006). Under medeltiden utgick det mesta av trädgårdsodlingen från klostren, 

de hade kontakter med andra kloster runt om Europa och på så vis spreds kunskaper 

inom trädgårdsområdet (Ottosson, 1988; Flinck, 1994). Klostren ägnade sig emellertid 

främst åt nyttoodling, men på kontinenten började det anläggas profana, rena nöjes-

trädgårdar (Flinck, 1994). Efter reformationen togs denna roll över av slotts-och 

herrgårdsträdgårdarna, de anlade stora parker, där det inte bara odlades prydnadsväxter 

utan även frukt, bär och köksväxter (Ottosson, 1988; Flinck, 1994). 

Adelns makt stärktes i Sverige på 1600-talet; detta ledde till att alltfler slott och gods 

byggdes, och med dessa följde trädgårdsanläggningar (Flinck, 1994). Hortikultur och 

trädgårdskonst, blev en central del i livsstilen hos den övre klassen (Ahrland, 2006). Det 

var ett sätt att befästa statusrollen hos dåtidens elit, och därmed stärka rikets makt och 

status i övriga Europa (Dunér & Dunér, 2001; Ahrland, 2006). Till följd av detta blev 

trädgårdsmästarna på herresätena mycket mäktiga personer och de stod nära ägar-

familjen. Det var vanligt med en gemensam utbildning för trädgårdsmästarens och 

ägarens barn, eller att de var fadder åt varandras barn på deras dop (Ahrland, 2006). 

Detta stod sig ända in på 1900-talet (Olausson, 2014). 

Kraven på trädgårdsmästarens kompetenser var ofta höga. Den franska trädgårds-

teoretikern Jacques Boyceau skrev 1638 att ”trädgårdsmästare ska vara en fullfjädrad 

konstnär, kunna läsa och skriva, vara intelligent, en duktig tecknare, samt äga förmåga 

till säkert estetiskt omdöme” (Dunér & Dunér, 2001). Även den svenska trädgårds-

mästaren Petter Lundberg menade att en trädgårdsmästare inte bara behövde behärska 

de praktiska bitarna, utan även ha goda kunskaper i ”natural-historia” och kunna rita 

efter geometriska grunder (Mårtensson, 2002; Ahrland, 2006). Men faktum var att det 

ofta var utländska mästare, vanligen tyska eller danska, som tjänstgjorde på de svenska 

herresätena (Gréen, 1939; Flinck, 1994). Gréen (1939) menar dock att det nog var 

nödvändigt för den svenska trädgårdskonstens utveckling.  

I och med trädgårdsmästarämbetets bildande 1735 i kombination med att det 

publicerades många handböcker på svenska, blev de svenska trädgårdsmästarna fler 
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(Ahrland, 2006). Som en följd av detta fördes en debatt i böcker och tidningar angående 

vilken grupp som var bäst lämpad att utföra yrkesuppgifterna inom landet. Den ena 

sidan förordade den svenska trädgårdsmästarens kunskap om det inhemska klimatet, 

medan den andra sidan framhöll de utländska mästarnas kunskap om den senaste 

tekniken och modet på kontinenten (Flinck, 1994). Många trädgårdsmästare under slutet 

av 1700-talet valde även att starta egna trädgårdsmästerier, detta ledde till att trädgårds-

mästarna som yrkesgrupp stabiliserades och att trädgårdskulturen fick starkare fotfäste 

på ett bredare plan i samhället (Ahrland, 2006). 

Under andra hälften av 1800-talet och en bit in på 1900-talet var trädgård väl förankrat i 

samhället, det tillhörde inte längre bara eliten, utan berörde alla. Trädgårdsintresset var 

stort och växte hela tiden. Då många generationers odlingskunskap fick samspela med 

ny teknik, ledde det till att vi nog aldrig tidigare varit så skickliga odlare (Svalin 

Gunnarsson, 2012).  

Det skapades under 1800-talet flera sammanslutningar för att gagna trädgårdsodlandet 

och sprida den till allmänheten, t ex hushållningssällskapen, Kungliga skogs- och 

lantbruksakademin, 1811, och Svenska trädgårdsföreningen 1832 (Dormling, 2008; 

Olausson, 2014). Senare ledde detta i sin tur senare till bildandet av kolonirörelsen och 

egnahemsrörelsen (Ahrland, 2006).  Dessa sammanslutningar och rörelser fick till följd 

att trädgårdsodlandet blev mer folkligt förankrat och det ledde till att intresset för träd-

gårdsmästeriernas produkter ökade. De fick en högkonjunktur på 1800- och i början av 

1900-talet och började dyka upp överallt i landet (Dunér & Dunér, 2001; Dormling, 

2008). Detta kom att synliggöra att det fanns en stor brist på utbildade trädgårdsmästare 

tillgängliga för allmänheten. Efterfrågan på dessa ökade därför nämnvärt under 1860-

talet (Dormling, 2008). Från och med 1860 anställdes länsträdgårdsmästare av 

hushållningssällskapen, som spred kunskaper om växtmaterial och odling (Flinck, 1994; 

Nolin, 1999; Dormling, 2008; Olausson, 2014). Dessa fick senare titeln trädgårds-

konsulent, då deras uppdrag blev av rådgivningskaraktär snarare än praktiskt arbete 

(Linde, 1935; Persson, 1939). Ett bevis på trädgårdsodlingens förhöjda status kan vara 

att det 1842 lagstagdades om undervisning i trädgårdsskötsel i folkskolan, skolorna 

hade undervisningsträdgårdar, många gånger med anställda trädgårdsmästare (Ottosson, 

1988). Vid sekelskiftet var trädgårdsmästarna nästan i övertal, många fick söka tjänst 

utomlands (Dormling, 2008). 
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Under 1800-talet var det vanligast att trädgårdsmästare eller trädgårdsarkitekter var de 

som anlade trädgårdar, även om arkitekter också förekom. Dessa var de tre titlar som i 

huvudsak förekom under 1800-talet, även om varianter på titlarna kunde förekomma, t 

ex gartner. 1860 tillträdde den första stadsträdgårdsmästaren Anders Magnus Eriksson i 

Gävle, alltfler städer började sedan följa efter. Stadsträdgårdsmästaren kunde ha ansvar 

för både anläggandet och skötseln av stadens parker. Stadsträdgårdsmästarens främsta 

uppgift under 1800-talet var dock skötsel, inte formgivning (Nolin, 1999). 

Trädgårdsodlingen - från adelns förlustelse till 

samhällsekonomisk betydelse 

Tyngdpunkten av trädgårdsodlingen i Sverige låg under 1600- och 1700-talet hos slotts- 

och herrgårdsträdgårdarna. Så länge som dessa anläggningar endast odlade för eget 

behov förblev trädgårdsodlingen ett privilegium för de rikare klasserna (Boierth, 1950). 

En kommersiell trädgårdsnäring uppstod i mitten på 1800-talet, då städernas 

befolknings behov av odlade produkter ökade (Ottosson, 1988). När herrgårds-

anläggningar slog om till affärsmässig drift, spreds trädgårdsodlingen som blev en 

betydande ekonomisk och social faktor för hela befolkningen (Svensson, 1935; 

Sonesson, 1939; Boierth, 1950). Städernas alltmer stärkta ekonomi och det faktum att 

de ekonomiska skillnaderna mellan klasserna blivit mindre gjorde att trädgårdarna 

utvecklades kring villor och egnahem i och omkring städerna – inte längre vid slott och 

herrgårdar. Arbetarklassens förbättrade levnadsvillkor och den förkortade arbetstiden 

ledde till ett större trädgårdsintresse på ett bredare plan i samhället (Hermelin, 1935). 

Att människor flyttat till staden för arbete i trånga fabrikslokaler bidrog även det till 

trädgårdsodlingens ökande popularitet, då trädgården påminde dem om landsbygden 

(Sonesson, 1939) 

I och med den ökande urbaniseringen efter den agrara revolutionen så blev hushållen 

mindre självförsörjande, fler köpte mer av sin mat vilket gjorde att trädgårdsnäringen 

expanderade kring sekelskiftet (Ottosson, 1988; Olausson, 2014). 

Sverige 1920-1955 – en historisk orientering 

Den senare hälften av 1800-talet var en tid av nydaningar i det svenska samhället. I 

början av 1800-talet dominerade hantverket, men med en begynnande konkurrens från 

industrin. På landsbygden rådde fortfarande ett patriarkaliskt synsätt där husbondes ord 
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var lag, och arbetarens väl och ve vilade i händerna på denne. Industrin vann under 

1800-talet mer och mer mark i näringslivet, och 1846 avskaffades skråväsendet helt och 

hållet (Backe, 1939).  

Första världskriget innebar isolering och ransonering för befolkningen (Andréasson, 

2007). Sverige hade trots det stor export under och framförallt efter kriget, vilket ledde 

till att nästan hela utlandsskulden kunde betalas av (Olsson, 1993; Schön, 1993) 1920-

talet dominerades därför av stor tillväxt för Sverige. Industrin expanderade och jord-

bruket effektiviserades (Olsson, 1993; Andréasson, 2007). Fackföreningarna växte 

under 1900-talets början och krävde sociala reformer som t ex allmän rösträtt och 

arbetsskyddslagstiftning (Backe, 1939) Den demokratiska utvecklingen fortsatte under 

20-talet då kvinnor fick rösträtt, och fackföreningsrörelsen fick igenom sina krav på 

reglerad arbetstid (Backe, 1939; Andréasson, 2007). 

På 1930-talet drabbades Sverige av den internationella lågkonjunkturen, både jordbruket 

och industrin drabbades hårt med fallande löner och stigande arbetslöshet som resultat 

(Olsson, 1993; Morell, 2001; Andréasson, 2007). Industrin klarade sig dock ifrån stora 

nedläggningar, och när efterfrågan steg igen i mitten av 30-talet gjorde nya tekniska 

lösningar att industrins tillväxt var enorm (Olsson, 1993). 30-talskrisen slog å sin sida 

hårt mot jordbruket, viktiga politiska reformer initierade av framförallt Bondeförbundet 

gjorde dock att det svenska lantbruket kunde säkras och Sverige hade fortsatt en hög 

självförsörjningsgrad (Olsson, 1993; Morell, 2001). Den socialdemokratiska 

regeringens folkhemspolitik jämnade ut klasskillnaderna och rådde bot på bostadsbrist, 

vilket gjorde att det svenska folket fick det allt bättre ställt under 1930-talet (Olsson, 

1993; Andréasson, 2007). 

Under andra världskriget stannade reformarbetet upp, men efter krigsslutet stod 

Socialdemokraterna redo att återuppta bygget av välfärdssamhället (Olsson, 1993; 

Andréasson, 2007). Efterkrigstiden präglades av en stark tro på framtiden (Andréasson, 

2007) Moderniteter som färdiglagad mat, djupfrysta produkter och charterresor blev allt 

vanligare under 50-talet, i en alltmer globaliserad värld (Olsson, 1993). 

Trädgårdsideal under undersökningsperioden 

Villaträdgården för välbeställda ca 1890-1935 

Trädgården skulle vara en förlängning av huset, där huset slutade skulle trädgården ta 

vid med olika rum och kvarter med tydliga arkitektoniska inslag. Trädgårdens innehåll 
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präglades starkt av kulturhistorien då växtmaterialet främst var gammaldags prydnads-

växter och växter som tidigare använts inom medicin och folktro (Wilke, 2006; 

Andréasson, 2007). 

Egnahemsträdgården ca 1900-1935 

Egnahemsträdgården kan beskrivas som ”trädgården för alla”. Bostadsbristen och 

fabriksarbetarnas villkor i staden var något som engagerade på ett brett plan i samhället. 

Dessutom hotade emigrationen att tömma Sverige på ”unga initiativtagande 

medborgare”. Som ett svar på detta blev byggandet av trädgårdsstäder och egnahems-

områden, då ett huslån och arbete i en egen trädgård skulle hålla arbetarna nöjda. Träd-

gårdarna var uppdelad med en liten trädgård mot gatan, och en större del bakom huset 

och odlingen dominerades av nyttoodlingar, med en tyngdpunkt på fruktträd och bär-

buskar. Trädgårdsrummet skulle vara prydligt och delades in i rum med spaljéer och 

häckar, och raka grusgångar band samma trädgårdens olika delar. Det gemensamma 

gatuområdet pryddes ofta av alléer, och det var vanligt att samma arkitekt anlitades för 

hela området (Wilke, 2006; Andréasson, 2007). 

Funktionalismen ca 1930-1965 

”Trädgården ska vara vad den ser ut att vara. Romantik och stämningar bryr man sig inte så 

mycket om” (Hermelin, 1935, s. 223). 

En stor skillnad mellan funktionalismens ideal och trädgårdarna på 1800- och tidigt 

1900-tal var synen på nyttoodlingen. Att odla grönsaker det gick att köpa på närmaste 

livsmedelaffär sågs för det mesta helt onödigt, istället sågs vila och rekreation som träd-

gårdens huvuduppgift (Wilke, 2006; Andréasson, 2007).  

I tider av ökad industrialisering förstod samhället vikten av offentliga gröna miljöer där 

befolkningen kunde rekreeras (Hermelin, 1935; Myllenberg, 1939). Det viktigaste i 

parken var det som Myllenberg (1939) kallar för ”fritt folkliv”. Det handlade om stora 

öppna gräsytor som inbjöd till sport, lek och friluftsliv, dessa blev ofta till på bekostnad 

av prydnadsplanteringarna (Hermelin, 1935; Myllenberg, 1935; Myllenberg, 1939; 

Bucht, 2008). Myllenberg (1935) menade dock att den del av allmänheten som kom för 

lugn och ro inte fick glömmas bort, särskilda blomstergårdar planerades därför vanligen 

in. Många trädgårdsarkitekter ansåg dock att svårskötta växter var snobberi som inte 

hörde hemma i trädgårdskonsten (Hermelin, 1935; Andréasson, 2007), speciellt inte när 

parkerna ofta skulle fungera som mönsterplanteringar åt allmänheten (Myllenberg, 
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1939). Tåliga och lättskötta växter som t ex Polyantharosen blev därför vanligare 

(Andréasson, 2007). 

De första trädgårdsmästarutbildningarna 

Under 1600- t o m 1700-talets första hälft fanns inte några bestämda krav på utbildning. 

De utländska trädgårdsmästarna tog till sig drängar och gesäller och på så sätt 

utbildades nya svenska trädgårdsmästare. De reste även ofta utomlands efter avslutad 

lärlingstid för att praktisera. När eleverna kände sig fullärda, eller när de fått anställning 

på ett slott, eller större gods, stod det dem fritt att titulera sig trädgårdsmästare (Flinck, 

1994). Nivån på utbildningen varierade beroende på vilket gods eleven tjänstgjorde på 

(Ahrland, 2006). Friherren Schering Rosenhane (1609-1663) var inte helt nöjd med 

kunskapsnivån hos de svenska trädgårdsmästarna, utan kallade dem ”Klåper” (Flinck, 

1994).  

1735 inrättades trädgårdsmästarsocieteten, som senare ombildades till ett ämbete med 

fulla skrårättigheter 1753. Trädgårdsmästarämbetet hade som syfte att råda bot på den 

bristfälliga utbildningen, och bristen på utbildade inhemska trädgårdsmästare (Flinck, 

1994; Nolin,1999; Dunér & Dunér, 2001; Ahrland, 2006). Under andra hälften av 1700-

talet fanns det även ett ämbete i Uppsala (Nolin, 1999).  

Vid trädgårdsmästarämbetet kunde man erhålla gesällprov och sedermera mästarprov 

för att bli trädgårdsmästare, men någon teoretisk utbildning genomfördes inte; det fanns 

därför behov av en mer ordnad trädgårdsmästarutbildning (Nolin, 1999). P. J Bergius 

testamenterade därför sin och brodern Bengts gård Bergielund 1784 till vetenskaps-

akademien, med en klausul om att de skulle användas till trädgårdsskola och de första 

lärlingarna kom 1791 (Gréen, 1939; Nolin, 1999; Ahrland, 2006). Fokus låg i under-

visningen på de praktiska bitarna (Gréen, 1939). 

Det vanligaste sättet att utbilda sig till trädgårdsmästare på 1800-talet var att först tjänst-

göra som elev vid ett större gods för att sedan söka sig till någon av trädgårdsskolorna. 

Det var vanligt med utlandsresor, både precis efter avslutad utbildning, men också som 

fortbildning i yrkeslivet (Nolin, 1999). Många trädgårdsskolor utvecklades under 1800-

talet, bl.a. Svenska trädgårdsföreningens utbildning på Rosendal och Lantbruks-

akademiens utbildning experimentalfälten (Nolin, 1999; Dormling, 2008). Svenska träd-

gårdsföreningens flyttade tillsammans med övrig verksamhet till Rosendal 1861 och 

blev känd som Rosendals trädgårdsskola. Där stod det bland annat trädgårds-
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anläggningskonst och linearritning på schemat, eleverna utbildades alltså för att kunna 

utforma anläggningar. Skolan lades ner när Svenska trädgårdsföreningen upplöstes 

1911, men var under andra hälften av 1800 talet dominerande vad gäller utbildningen av 

nya trädgårdsmästare (Nolin, 1999). 1876 bildades trädgårdsskolan vid Alnarp, då under 

namnet Malmöhus läns trädgårdsskola (Nolin, 1999), som snabbt blev sverigeledande 

inom utbildning på trädgårdsområdet (Ottosson, 1988; Olausson, 2014).  

 

Syfte och problemställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka trädgårdsmästaryrkets status- och 

kompetensförändring under perioden 1920-1955. 

För att ta reda på detta har följande problemställningar formulerats:  

1. På vilket sätt har trädgårdsmästaryrket förändrats under perioden 1920-1955? 

2.  Vilken betydelse har det haft för yrkets kompetens och hantverksskicklighet?  

 

Material och metod 

Metodval 

Examensarbetet bygger på en litteraturstudie av facklitteratur och tidskrifter från 1900- 

talet, med tyngdpunkt på perioden 1920-1955. Detta för att få en ”känsla för tiden”, 

både vad gäller samhälleliga strömningar i stort och trädgårdsmästarens vardag, men 

också deras syn på den egna rollen och dess förändring. 

Val av litteratur 

Sökning av bakgrundslitteratur har framförallt gjorts i databaserna Swepub och Epsilon, 

för att avgränsa sökningen till verk publicerade av svenska författare. 

För litteratur till resultatet har breda sökningar genomförts på bibliotekens sam-

sökningsportal Libris, detta för att ”skanna” av tillgängligt material. 

Val av material har därefter gjorts efter relevans, i samråd med handledare och 

bibliotekarier på framförallt Kungliga skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga 

biblioteket i Stockholm. 
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Tidskrifter från undersökningsperioden som t ex Svensk trädgårds-tidning (1920-1928) 

och Allmän svensk trädgårdstidning har ansetts speciellt relevanta. Detta då de med 

insändare och artiklar ger en bred bild över vad trädgårdsmästarna under under-

sökningsperioden ansåg om sitt yrke och sin plats i samhället. Statens offentliga 

utredningar (SOU) har även de prioriterats då de ger en ganska objektiv bild av 

samhällets syn på trädgårdsmästarrollen under undersökningsperioden. 

Analysmetod 

Genom kvantitativ läsning av ett brett material har attitydförändringar gentemot träd-

gårdsmästaryrket sökts fram, både inom den egna gruppen men också från samhället i 

stort. 

Avgränsningar 

Litteraturstudiens tyngdpunkt ligger under perioden 1920-1955 då förändringen av yrket 

verkat vara störst. Enstaka nedslag görs i tiden fram till idag för att underlätta 

kopplingar mellan undersökningsperioden och nutidens trädgårdsmästare. 

Undersökningsområdet är avgränsat till trädgårdsmästare yrkesverksamma inom 

Sverige, då andra länders utveckling skiljer sig från Sverige. 

Fokus kommer inom arbetet att ligga på herrgårdsträdgårdsmästare och andra anställda 

trädgårdsmästare, de som förut kallades konditionerade trädgårdsmästare. Den gruppen 

var länge den mest talrika och mest ansedda kategorin inom trädgårdsmästarområdet för 

att på 1900-talet i allt högre grad tappa fotfästet (Halldor, 1947; Olausson, 2014).  

 

Resultat 

Trädgårdsmästaryrkets förändring 

”Trädgårdsodlingen i Sverige har under den senaste mansåldern undergått en storartad 

utveckling, i synnerhet den handelsbetonade delen av odlingen, då däremot den gamla mången 

gång förnäma trädgårdsodlingen, som bedrevs vid de större herrgårdarna och bruken i stort sett 

trängts tillbaka” (Lind & Thulin, 1939, s. 6). 
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Tabell 1: Anställda trädgårdsmästare i förhållande till den totala arbetsföra befolkningen. Noterbart är att 

tabellen endast avser anställda trädgårdsmästare, d.v.s. inte t ex handelsträdgårdsmästare med eget företag 

(Kungl. statistiska centralbyrån, 1926; SCB, 1938; SOU, 1948:5; SCB, 1955). 

År Yrkesverksamma trädgårdsmästare % av den arbetsföra befolkningen 

1910 5536 0,25 

1920 3608 0,14 

1930 2789 0,1 

1940 3145 0,14 

1950 2566 0,09 

 

De stora samhälleliga förändringarna på 1900-talet gjorde att det inte längre räckte för 

en trädgårdsmästare att äga goda odlingskunskaper; för att överleva som yrkesman 

krävdes entreprenörskap och ett stort personligt nätverk. Vad som var modernt kunde 

snabbt ändras, och det gällde att vara anpassningsbar i en alltmer global och effektiv 

värld (Olausson, 2014).  

Även funktionalismens idé om en mer lättskött och naturlik trädgårds- eller parkstil gav 

förändringar i privata och offentliga hortikulturella anläggningar, vilket i många fall 

ledde till ett minskande intresse och minskande behov av trädgårdsmästarens hantverk 

och kunskaper (Nolin, 2011). Tidigare i historien var trädgårdsmästaren det självklara 

valet när det kom till trädgårdsanläggning, under 20-talet anlitades oftare trädgårds-

arkitekter. Utan forna yrkesuppdrag blev trädgårdsmästerens lott att satsa på ekonomisk 

inriktad trädgårdsodling (Persson, 1921). 

 

Social- och ekonomisk status för den ”vanliga” trädgårdsmästaren  

Det var kring sekelskiftet inte särskilt ekonomiskt gynnsamt att vara verksam träd-

gårdsmästare. Trädgårdsmästaren A. Borgholm uttrycker: 

 ”En trädgårdsmästare nu för tiden – år 1900 – i lönehänseende står på samma nivå som en 

kogubbe eller svinaherde” (Eriksson, 2000, s. 79). 

Skillnaden mellan arbetare, småbrukare och liten trädgårdsmästare var på 1920-talet 

inte heller särskilt stor, vare sig ekonomiskt eller socialt (Magnusson, 1999). Något som 

tyder på att trädgårdsmästarens status förändrats under undersökningsperioden blir 
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synlig då Lind (1924) skriver att det under 1920-talet var en vanlig missuppfattning att 

pojkar med dålig begåvning eller som på annat sätt var kroppsligt defekta skulle passa 

som trädgårdsmästare. Det fanns t.o.m. läkare som rekommenderade det till personer 

med kroppsliga defekter (Lind, 1924).  

Fler men fattigare 

Personer med trädgårdsodling som yrke fördubblades under perioden 1910-1930. 

Antalet självständiga företagare inom trädgårdsnäringen ökade kraftigt under framförallt 

20-talet, medan trädgårdsmästare i annans tjänst minskade under samma period (SOU, 

1938:5). 

Trädgårdsområdets expansiva fas gjorde att alltfler sökte lyckan inom trädgårds-

branschen, rättare sagt till den del av yrket som låg utanför den mest förnäma slott- och 

herrgårdsmiljön. Detta då vissa odlare gjort sig goda pengar, och framtidsutsikterna såg 

framförallt på 20-talet goda ut (Lind, 1924; SOU, 1938:5; Eriksson, 2000). Lind (1924) 

menar att trädgårdsmästare inte alls tjänar så dåligt och försöker få fler personer att söka 

sig till yrket: 

”Trädgårdsyrket föder sin man så bra eller kanske bättre än månget annat och dessutom måste det 

väl få anses som en lycklig lott att hela sitt liv få syssla med frukter, bär och blommor, d.v.s. med 

det ädlaste som jorden kan frambringa” (Lind, 1924, s. 4). 

Det hela ledde till en stor tillströmning av nya trädgårdsmästare som sökte anställning 

och de som startade egen handelsträdgård, situationen på arbetsmarknaden blev därför 

väldigt tuff (Lind, 1924; E.H, 1927; SOU, 1938:5; Eriksson, 2000). En ledig plats 

söktes ofta av mer än 70 personer (Eriksson, 2000), och bara i Stockholm fanns det 

1927 200 utbildade trädgårdsmästare som sökte anställning (E.H, 1927). Lönekurvan 

sänktes som ett resultat av detta, de trädgårdsmästare som hade turen att anställas fick 

nöja sig med skamlöner, statusen på yrket sänktes alltmer (Gånstam, 1920; E.H, 1927; 

Nilsson, 1932). Dessutom skedde den största delen av nyetableringen inom yrket på 20- 

och 30 talet genom att personer som arbetade på handelsträdgårdar själva startade eget. 

Detta utan att först genomgått en trädgårdsmästarutbildning, utan endast erhållit en 

ganska kort lärotid på företaget (SOU, 1938:5), något som onekligen påverkade 

kompetensen bland trädgårdsmästarna i stort (förf. anm.). 

Inom trädgårdsmästaryrket, och framförallt bland de anställda trädgårdsmästarna, 

hördes många klagorop över hur dåligt ställt ekonomiskt det var, och hur lågt deras 
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anseende sjunkit (Gånstam, 1920; Andersson, 1923; Nilsson, 1932). Många var bittra 

över att de offrat en stor del av sitt liv för att tränas i ett yrke som visade sig ha mycket 

lägre förmåner än det förväntade (Andersson, 1923).  

Farväl trädgårdsyrket! 

En f.d. trädgårdsmästare skriver en intressant artikel i Svensk trädgårds-tidnings första 

nummer 1920. Den f.d. trädgårdsmästaren som skriver under pseudonym, berättar att 

han trots sin stora kärlek till odlingen övergivit trädgårdsmästaryrket och istället tagit 

anställning i fabrik, där lönen och förmånerna var mycket bättre – han slapp också det 

ständiga ansvaret som trädgårdsmästaryrket innebar. Han menar att yrket har hållit både 

honom och hans familj i fattigdom upp till 37 års ålder. Anledningen till att han valde 

yrket, var att han ville gå i sina fars fotspår (även om han borde vetat bättre) och 

dessutom lockats av fåfänga till titeln, och inte velat byta ut det mot’ grovarbetare’ även 

om denna hade bättre förmåner. Insändaren avslutas med följande: 

”Till sist vill jag uppmana er alla, som ännu med iver söka de mest enkla trädgårdsmästareplatser 

för den uslaste lön, att till egen båtnad vända om medan det är tid. 

Lämna skutan innan den sjunker. 

Farväl trädgårdsyrket” (prometevs, 1920, s. 35). 

Samarbetssvårigheter 

Svensk trädgårds-tidnings redaktion svarar signaturen ”prometevs” att de håller med om 

att det finns ekonomiska svårigheter och att det sociala anseendet inte är speciellt högt. 

De framhåller dock vikten av att inte ge upp, utan att istället gå med i S.K.T.F. (se 

bilaga 2), för att hålla samman yrkesgruppen (Red., 1920). 

Bara 25 % av trädgårdsmästarna i annans tjänst tillhörde sin fackliga organisation 

(Wettergren, 1932). Detta då fackförbunden ofta inte kunde leva upp till sina löften att 

förbättra trädgårdsmästarnas sociala och ekonomiska status (Wetterberg, 1943). 

Dessutom var det många trädgårdsmästare som inte hade råd med medlemsavgiften, och 

därmed tvingades stå utanför (Pettersson, 1943). De anställda trädgårdsmästarna upp-

levde ofta att staten struntade i deras frågor. Det var därför på 30-talet tal om en central-

organisation som skulle kunna samla gemensamma frågor och behandla dessa med 

myndigheter, något som hitintills inte fungerat särskilt bra. Branschen var tveksam då 

olika yrkesgrupper ofta hade olika intressen, och inte alltid lätt kunde enas (Wettergren, 
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1932). Wettergren framhöll dock vikten av en centralorganisation då en sådan inte 

skulle lägga sig i lokala intressefrågor, utan endast ge mer tyngd åt gemensamma 

förhandlingar med myndigheter, han menade att: 

 ”Först och främst skulle vi vinna större gehör för våra krav genom ett samlat uppträdande inför 

regeringen, riksdagen och lantbruksstyrelsen, och vi skulle undvika att den ena organisationen 

säger emot den andra (Wettergren, 1932, s. 40)” 

 

Även Reimer (1945) menade att trädgårdmästarna skulle hålla ihop i högre utsträckning 

för att främja branschen och trygga dess framtid. 

Det hade innan funnits en stor känsla av samhörighet trädgårdsmästare emellan. Yrkes-

aktiva hade mycket att talas vid om när de sågs, även om de aldrig tidigare träffats. 

Detta ändrades under 1920- och 30-talet när trädgårdsmästaryrket genomgick stora 

förändringar och trädgårdsodlingen fick en allt större betydelse för landets ekonomi. 

Detta gjorde att det blev viktigare att knyta kontakter utåt snarare än inom yrkes-

området. Som en följd av detta blev samhörigheten inom yrkeskåren sämre (Halldor, 

1947); något som kan ses som en bakomliggande faktor till att de anställda trädgårds-

mästarna hade svårigheter att bilda starka fackförbund och andra intresseorganisationer 

(förf. anm.). 

En brytning mellan yngre och äldre trädgårdsmästare uppstod, då det yngre gardet i en 

önskan om att träffa kollegor startade föreningar och förbund under 1900-talets början. 

De äldre, som oftast hade bättre anställningsvillkor än de yngre, var bekväma på godsen 

där de ofta tjänstgjorde på livstid, och ville inte göra sig ovän med herrskapet och lant-

bruksinspektorn genom att resa bort (Hjern, 1943; Ferlenius, 1948; Eriksson, 2000). 

Även detta faktum, att de äldre var mindre benägna till förändring gjorde att de 

anställda trädgårdsmästarna hade väldigt svårt att enas i ett gemensamt fackförbund 

(Hjern, 1943). 

Gunnar Söderberg (1924) vädjar i Svensk-trädgårdstidning att fler ska ansluta sig till 

S.K.T.F.,”Låt oss hjälpa varandra!” Gånstam (1920) menade att det var väldigt svårt 

för förbundet att genomföra något, t ex en strejk, när så många trädgårdsmästare befann 

sig utanför. Att de anställda trädgårdsmästarna hade så svårt att enas i ett gemensamt 

fackförbund gjorde att stor oro spred sig i alla led av anställda trädgårdsmästare – från 

herrgårdsträdgårdsmästaren till lägre stående tjänstemän (Hjern, 1943; Hedberg, 1943). 
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Andersson (1923) menade att i dessa tider kommer ”vi trädgårdsmästare” per 

automatik inte att erhålla ”mästers” status och respekt. Andersson menar vidare att det 

är nya tider, och trädgårdsmästarna bör gå med i S.K.T.F. för att tillsammans arbeta för 

att yrket ska få det erkännande det förtjänar (Andersson, 1923). 

 

Herrgårdsträdgårdsmästaren 

Slotts- och herrgårdsträdgårdsmästarna var tidigare i historien de som förde 

utvecklingen inom trädgårdskonstens framåt (Sonesson, 1939). Det är därför av intresse 

att studera den yrkeskategorin närmare under den period när tiderna förändrades. 

Nya tider för herrgårdsträdgårdsmästaren 

Faktorer som det ekonomiska läget och handelsträdgårdarnas stora framfarter gjorde att 

herrgårdsträdgårdarna efter sekelskiftet allt oftare blev mer eller mindre tvungna att 

sadla om till kommersiell drift, då ägarna krävde större vinster från trädgården 

(Lindkvist, 1921; Persson, 1921; Andersson, 1927; Nilsson, 1932; Hjern, 1943). Detta 

samtidigt som ägarnas krav på bevarandet av kulturella traditioner, skötsel av parken 

och odling för hushållets behov kvarstod (Lindkvist, 1921; Andersson, 1927; Nilsson, 

1932), vilket gjorde att herrgårdsträdgårdsmästaren tvingades odla ”icke säljvänliga 

produkter”, t ex grödor som inte var i säsong (Lindkvist, 1921). Vissa herrgårdar köptes 

på 20- och 30-talet från adelsfamiljerna av nyrika släkter, vilka var än mer benägna att 

trädgården skulle gå med vinst (Magnusson, 1999). 

Herrgårdsträdgårdarnas uppbyggnad i kombination med ägarnas fortsatta krav på 

bevarandet av gamla traditioner gjorde att omställningen till en rationell drift blev svår, 

vilket gjorde att det nästan var omöjligt för herrgårdsträdgårdsmästaren att få 

anläggningen att gå runt, denne fick göra sitt bästa trots att situation ofta blev odräglig 

(Sund, 1920; Lindkvist, 1921; Andersson, 1927; Hjern, 1943; Magnusson, 1999; 

Olausson, 2014). Detta gjorde att en känsla av missmod spred sig bland herrgårds-

trädgårdsmästarna (Hjern, 1943). Till skillnad från handelsträdgårdsmästaren saknade 

trädgårdsmästaren på godsen ofta kompetensen om hur de medel som fanns till hands 

skulle användas för att slå om från traditionell till vinstbärande drift, de saknade med 

andra ord utbildning i ekonomisk trädgårdsodling (Lindkvist, 1921; Nilsson, 1932). 

Lindkvist (1921) nämner framförallt vikten av minska på arbetsstyrkan och övergå i 
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största möjliga mån till maskiner och dragare, samt att specialisera odlingen. Detta är 

något som herrgårdsträdgårdsmästarna var medvetna om, men många klamrade sig ändå 

fast i det gamla och odlade allt möjligt under hela året trots att avsättningen blev lidande 

(Lindkvist, 1921; Wetterberg, 1943). Wetterberg (1943) framhåller vikten av vidare-

utbildning även som aktiv yrkesman, annars finns nog inget framtidshopp för yrket. Till 

skillnad från handelsträdgårdarna hade herrgårdarna även många som skulle enas kring 

besluten rörande driften; ägaren, trädgårdsmästaren och lantbruksinspektorn, även detta 

något som minskade effektiviteten (Nilsson, 1932; Ferlenius, 1948). Visserligen hade 

herrgårdsträdgårdarna fördelar gentemot handelsträdgårdarna i vissa avseenden: bättre 

tillgång på gödsel, dragkraft och billig arbetskraft. I andra avseenden låg de dock långt 

efter handelsträdgårdarna: De hade sämre tillgång till odlingslokaler, speciellt hade de 

ofta omoderna växthus jämfört med handelsträdgårdarna. De var också långt ifrån sälj-

platserna, vilket gjorde att transportkostnaderna blev höga (Persson, 1921; Nilsson, 

1932; Eriksson, 2000). 

Det nya läget gjorde också att det blev allt svårare för herrgårdsträdgårdsmästaren att få 

ihop sin lön, då gamla anställningsformer fortfarande var i bruk: Trädgårdsmästarna fick 

ofta provision på gårdens nettovinst och omsättning, till detta tillkom fri bostad på 

gården samt stat, dvs. betalning in natura (Persson, 1921; Nilsson, 1932; Eriksson, 

2000); utbetalningar och andra förmåner var ofta snålt tilltagna (Ferlenius, 1948). Det 

var sedan gammalt sedvänja att trädgårdsmästaren skulle leva på gårdens resurser, och i 

andra hand reda pengar (Flinck, 1994). För de herrgårdsträdgårdsmästare som tjänst-

gjorde på de mest förnäma gårdarna, där de som regel tjänstgjorde på livstid, var dock 

förhållandena avsevärt bättre (Eriksson, 2000). Nilsson (1932) uppmanar därför dessa 

att inte använda sina förmåner för att skada sina yrkesmän utan istället arbeta för allas 

bästa. 

Trots att de ofta misstrivdes hade trädgårdsmästarna på de mindre godsen få möjligheter 

att byta tjänst, de hade inte tillräckligt med medel för en förflyttning och kunde därmed 

inte påverka sin situation (Sund, 1920). Sund (1920) menar att detta var en bidragande 

orsak till trädgårdsmästarnas förluster vad gäller socialt anseende, de blev så beroende 

av sina ägare att de tappade självkänslan.  

Fackförbundet S.K.T.F. försökte genomföra reformer för att underlätta för trädgårds-

mästarna på godsen. Bland annat arrendevillkor där trädgårdsmästaren själv styr över 
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produktionen och får lön av ägaren i reda pengar, förslag som dock allt som oftast rann 

ut i sanden (Gånstam, 1924) 

Andersson (1927) uttryckte oro över att landets trädgårdskultur gick till spillo, och 

förvandlades till en dåligt fungerande trädgårdsnäring, något han menade var till största 

delen ägarna till herrgårdarnas fel. Herrgårdsträdgårdsmästaren hade inte mycket till val 

annat än att finna sig i situationen och försöka få trädgården ”att bära sig” genom att 

bl.a. bedriva torghandel (Andersson, 1927).  

Ägarnas ovilja till förändring 

Det hade gjort stor skillnad för avsättningen om ägarna till hushållet istället kunde ta av 

de grödor som blev klara undan för undan, det som blir över kan då användas till avsalu 

– då det då också är säsong för och finns efterfrågan för produkten (Lindkvist, 1921; 

Nilsson, 1932). Ägarnas ovilja för att specialisera odlingen samt modernisera byggnader 

och redskap gjorde att trädgårdsmästaren arbetade i förhållanden som försvårade 

produktionsnivån (Persson, 1921; Nilsson, 1932; Eriksson, 2000).  Ett faktum som 

enligt Andersson (1927) inte alltid var helt klart för ägarna, och trädgårdsmästaren fick 

skulden när ekonomin blev haltande. Vissa menade t.o.m. att en svart lista borde 

upprättas på de trädgårdar där ägarna var för besvärliga och inte förtjänade en trädgårds-

mästare (E.H, 1925). Magnusson (1999) menar dock att det inte heller alltid var ägaren 

som bromsade upp utvecklingen, utan de underlydande befälshavarna på godset, som t 

ex lantbruksinspektorn. Detta då de många gånger eftersträvade att behålla den 

hierarkiska rangskalan i högre grad än herrskapet själva. 

Om en omläggning var nödvändig så menar Andersson (1927) att det måste ske hela 

vägen, en kombination mellan en handelsträdgård och herrgårdsträdgård fungerar inte, 

ägarna måste välja. Ägarna tänkte ofta att skötseln av parken och det som odlades till 

dennes hushåll inte kostade annat än arbetskraft, och därmed inte spelade in på 

företagets avkastning. Anderssons (1927) förhoppning är att ägarna i större grad ska 

inse trädgårdens betydelse och låta det vara mer som det varit i gångna tider – en 

herrgårdsträdgård med dess mästare (Andersson, 1927).  

Vid tävlingar i trädgårdsodling var det tidigare i historien ägaren till trädgården som 

fick erkännande (Löfgren, 2011). In på 1900-talet var detta inte längre självklart, 

tävlingsarrangörer tyckte allt oftare att den trädgårdsmästare som utfört jobbet borde 
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prisas, snarare än trädgårdsägaren; något som ägarna ofta hade svårt att acceptera 

(Ferlenius, 1948). 

Det ter sig som att ”herrskapet” vid gårdarna många gånger levde kvar i det förflutna 

(förf. anm.) och en ren konsekvens blev att många gods- och herrgårds-

trädgårdsmästare tröttnade och blev egna istället (Ferlenius, 1948).  

Missämja mellan herrgårds- och handelsträdgårdsmästare 

Herrgårdsträdgårdsmästarens besvärliga arbetsförhållanden gjorde att denne tvingades 

öka och förbilliga produktionen för att gå runt. Detta gjorde att konkurrens och 

missämja uppstod mellan herrgårdsträdgårdarna och handelsträdgårdarna (Persson, 

1921; Nilsson, 1932). Att dessutom pengarna i mångt och mycket gick rakt ned i ”herr-

skapets” fickor gjorde inte saken bättre för handelsträdgårdsmästarna! De anställda vid 

godsen hade dock inte mycket till val. Hade de inte försökt ställa om verksamheten, 

hade deras tjänster inte varit mycket värda i svåra ekonomiska tider, ägarna hade då 

istället anställt ”någon obetydlig gårdskarl” att utföra enkla parksysslor och låtit resten 

vara (Persson, 1921). 

Nilsson (1932) framhåller vikten av sammarbete yrkesgrupperna emellan, och menar 

också att herrgårdsträdgårdsmästaren får oförtjänt mycket av sleven, då det framförallt 

är ägarna som bromsar utvecklingen. 

Förenkling och rationalisering 

Från mitten av 40-talet och framåt lade alltfler herrgårdsträdgårdar ned sin drift, 

skötseln av parken förenklades och rationaliserades vilket gjorde att behovet av an-

ställda herrgårdsträdgårdsmästare minskade alltmer (Boierth, 1950; Löfgren, 2011; 

Olausson, 2014). Bakomliggande orsaker kan vara att herrgårdarna satsade mer på 

jordbruk i sin verksamhet då det var mer produktivt, samt att alltfler trädgårdsmästare 

valde bort de omoderna herrgårdsanläggningarna för att istället satsa eget (Boierth, 

1950; Olausson, 2014). Även handelsträdgårdarna fick det alltmer kärvt vid denna tid, 

de omfattande nedläggningarna inom det området kom dock först på 1970- och 80-talen 

(Olausson, 2014). 
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Yrkesgrupperna förändras 

Tabell 2: Ungefärliga förändringar de olika yrkeskategorierna genomgick under perioden 1900-1940.  

Yrkeskategorier runt år 1900 Förändring till ca 1920 Förändring till ca 1940 

Slott- och herrgårdsträdgårdsmästare Omläggningen till rationell drift 

gör att situationen blir allt 

svårare. Trädgårdsmästarna på 

de mest förnäma adelsgårdarna 

har det fortsatt relativt tryggt. 

Många herrgårdar lägger ner driften. 

Parkskötseln rationaliseras. Många 

slott- och herrgårdsträdgårdsmästare 

driver nu egna företag och har blivit 

välbärgade handelsträdgårdsmästare 

med egna anställda. 

Anställda vid mindre gods och andra 

privata trädgårdar 

Omläggningen till rationell drift 

gör att situationen blir allt 

svårare. 

Många herrgårdar och gods lägger ner 

driften. Parkskötseln rationaliseras. 

Många trädgårdsmästare har lämnat 

yrket för t ex industrin, vissa har tagit 

anställning på handelsträdgårdar och 

plantskolor. 

Trädgårdsmästare i offentlig tjänst Tendenser finns att de får svårare 

att upprätthålla sin status. 

Nya ideal gör att behovet av 

trädgårdsmästarens kunskaper 

minskar. Statusen sänks – 

trädgårdsmästaren får antingen byta 

yrkesbana eller nöja sig med titeln 

park- eller kommunarbetare. 

Stadsträdgårdsmästarna är sedan 30-

talet oftast trädgårdsarkitekter som 

helt ägnar sig åt projektering. 

Handelsträdgårdsmästare – vanligen 

med mindre företag, lokal försäljning 

Trädgårdsnäringen expanderar 

och företagen växer, 

handelsträdgårdsmästarna gör sig 

goda förtjänster 

I tidsanda med rationalisering och 

effektivisering konkurreras de mindre 

företagen ut av större 

handelsträdgårdar och företag från 

utlandet. De handelsträdgårdarna gör 

sig stora vinster under andra 

världskriget, men sedan blir tiderna 

tuffare 

Trädgårdsmästaren som anläggare Är nu vanligare att 

trädgårdsarkitekter anlitas 

I den nya utveckling som följer har 

trädgårdsarkitekten, eller 

landskapsarkitekten som blir den allt 

vanligare titeln, tagit över området 

helt. 

 

Handelsträdgårdsmästare – för den nya tiden! 

Trädgårdsodlingen var i början av seklet liknande som den varit under flera hundra år, d 

v s ett sätt att försörja de bäst ställda i samhället (Ferlenius, 1948).  En tydlig trend som 

startade på 1920-talet och höll i sig ända till slutet av 40-talet var att alltfler herrgårds-

trädgårdsmästare, som länge varit den starkaste yrkesgruppen, valde att pröva lyckan 

som egna företagare; de blev alltså handelsträdgårdsmästare (Halldor, 1947). Skälet var 
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ofta att många tröttnat på de besvärliga arbetsförhållandena vid herrgårdarna (Ferlenius, 

1948; se även avsnittet Trädgårdsnäringens utveckling och den anställda trädgårds-

mästaren). 1945 fanns det omkring 8000 trädgårdsmästare i landet, ungefär hälften var 

egna företagare (Reimer, 1945), vissa med små lokala företag och andra med stora 

företag med export till utlandet (Ferlenius, 1948). Något som styrker att handels-

trädgårdsmästarna blev en allt starkare yrkesgrupp, då de anställda var utspridda över en 

rad olika yrkeskategorier (förf. anm.). Utbildningen av nya handelsträdgårdsmästare 

skedde på 1920- och 30-talet vid någon av landets trädgårdsmästarutbildningar, senare 

under undersökningsperioden utvecklades särskilda handelsträdgårds-

mästarutbildningar. Det var även vanligt under hela undersökningsperioden att 

nybildningen skedde direkt på företaget utan organiserad trädgårdsutbildning (se avsnitt 

Fler men fattigare samt Trädgårdsutbildningen moderniseras) 

Medlemstalen för de respektive yrkeskategoriernas fackförbund visar tydligt handels-

trädgårdsmästarna dominans i trädgårdsmästaryrket: 

Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund hade 1938 1 757 medlemmar och 1939 1 929 

medlemmar. Sveriges konditionerande trädgårdsmästares förbund hade 1938 500 

medlemmar och år 1939 400 medlemmar (SOU, 1938:5; Lind, 1939). Noterbart är 

också att S.K.T.F. tappade 100 medlemmar på bara ett år. 

Uppfattningen bland både de anställda trädgårdsmästarna och handelsträdgårdsmästarna 

var att handelsträdgårdsmästarna hade det bättre ställt både socialt och ekonomiskt, 

vilket var en anledning till att många anställda ville bli egna företagare (Persson, 1921; 

Gånstam, 1924). Något de antagligen hade skäl att tro då handelsträdgårdsmästaren 

generellt hade nästan dubbelt så hög årsinkomst som den anställda trädgårdsmästaren 

(Lind, 1924; Eriksson, 2000). Gånstam (1924), som själv var anställd trädgårdsmästare, 

var dock av den uppfattningen att de som bytte yrkesbana gjorde fel val. Även om 

handelsträdgårdsmästaren hade större möjlighet att påverka sin egen ekonomi, fick 

denne jobba hårdare för brödfödan. Att verka för generella statushöjande åtgärder skulle 

dessutom vara lättare med anställd personal än med privata företagare (Gånstam, 1924). 

I slutet av 40-talet överträffade handelsträdgårdsmästarna de anställda både i antal, 

status, och betydelse för landets ekonomi (Ferlenius, 1948). Ferlenius (1948) menar att 

handelsträdgårdsmästarna nått en ny höjd av ekonomisk och social status i det alltmer 

moderna samhället (Ferlenius, 1948).  
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Trädgårdsmästarens roll i den offentliga trädgården 

Trädgårdsmästaren i offentlig tjänst 

I ett försök att minska den stigande arbetslösheten under första världskriget gav 

myndigheterna ofta parkjobb till de många arbetssökande, detta då parkjobben gav 

många dagsverken i förhållande till materialkostnad (Myllenberg, 1939). Ett rimligt 

antagande är att denna platstillsättning ledde till att kompetensen bland parkarbetarna 

sänktes, då icke utbildad personal anställdes i stället för trädgårdsmästare.  

Hösten 1937 inträffade dock en händelse som kom att uppröra många examinerade 

trädgårdsmästare. Statens trädgårdsförsök vid Alnarp utlyste ett antal tjänster som 

trädgårdsförmän och till dessa anställdes personer utan genomgången trädgårds-

utbildning, istället för examinerade trädgårdsmästare. Det blev ramaskri i 

trädgårdsmästarleden – med arga skrivelser i fackpressen och debatter i riksdagen. Som 

en följd av detta bildades 1939 en centralorganisation (se bilaga 2) som skulle 

representera de examinerade trädgårdsmästarnas intressen vid framförallt tillsättningar 

av tjänster vid kommunala och statliga anläggningar (Reimer, 1945).  

Yrkespersoner tyckte det var självklart att trädgårdsmästare skulle prioriteras vid 

anställning vid offentliga anläggningar, då de hade störst fackkunnighet och därmed 

kunde få ut mesta möjliga av skattebetalarnas pengar (Hermelin, 1939; Reimer, 1945). 

Sven Hermelin gör ett överslag i boken Svenska trädgårdar (1939) där han beräknar att 

den totala summan av omkostnader lagda på nyanläggningar eller underhåll av svenska 

parker och trädgårdar, både offentliga och privata, uppgår till en summa av 30 000 000 

miljoner kronor, ett för tiden väldigt stort belopp. Pengarna användes dock inte så bra 

som de skulle kunna göra, då varken allmänheten eller offentliga beställare särskilt ofta 

vänder sig till sakkunniga yrkesmän (Hermelin, 1939). 1939 fanns endast 170 trädgårds-

mästartjänster vid offentliga anläggningar (stadsparker, sjukhus, kyrkogårdar m.m.-) i 

Sverige. För det mesta sköttes alltså nyanläggning och underhöll av icke utbildad 

personal utan kompetens på trädgårdens olika områden (Hermelin, 1939; Reimer, 

1945). Det hände också att tjänster ”smygannonserades”, då arbetsgivaren ville anställa 

internt eller av annan anledning inte ville att trädgårdsmästare skulle söka tjänsten. Att 

råda bot på detta var ett av centralorganisationens största uppdrag (Reimer, 1945). 
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Trädgårdsmästare, trädgårdsarkitekter och något om 30-talets yrkesdebatt 

Som ovan nämnt upprördes Sven Hermelin på 30-talet över i hur stor grad trädgårds-

arkitekter åsidosätts vid projekteringar av nya anläggningar, t o m i förmån för 

trädgårdsmästare: 

”Jämför den omsorg, med vilken sakkunniga och myndigheter behandla frågan om placeringen 

av en skulptur i en park med det lättsinne, varmed själva parkplanen behandlas! Den kan 

upprättas av vilken trädgårdsmästare som helst i samråd med t. ex. stadens stadsingeniör” 

(Hermelin, 1939, s. 110).  

Hermelin menade vidare att: 

”För att åstadkomma fullgoda resultat på trädgårdskonstens område, fordras det, att vi 

målmedvetet arbeta på att specialutbilda en stab av verkligt kunniga trädgårdsmän både som 

stadsträdgårdsmästare, kyrkogårdsföreståndare, och trädgårdsanläggare och som dugliga 

trädgårdsarkitekter” (Hermelin, 1939, s. 110). 

Hakon Ahlberg (1932) menar däremot att den ganska oklara titeln trädgårdsarkitekt ska 

avskaffas, och istället kan den ”gamla goda frasen” trädgårdsmästare användas. 

Ahlberg menade att trädgårdsarkitekterna saknade tillräckliga kunskaper om både 

byggnad och trädgårdshantverk för att kunna vara dugliga trädgårdsanläggare. 

Kombinationen arkitekt och trädgårdsmästare hade varit mer önskvärd då arkitektens 

skapelse då fått inslag av herrgårdsträdgårdsmästarens gamla kunskaper som enligt 

Ahlberg var totalt bortglömda och försummade inom trädgårdskonsten (Ahlberg, 1932). 

Ahlberg (1932) menade att trädgårdsmästarens gamla kunskaper behövdes i tider med 

allt högre jäkt och industrialism. 

Trädgårdsarkitekten Hermelin genmäler att en trädgårdsarkitekt är grundutbildad på 

samma sätt som en trädgårdsmästare, och därefter teoretiskt utbildad. En trädgårds-

arkitekt överträffade därför vida trädgårdsmästaren vad gällde nyanläggning. Hermelin 

påpekar också att om någon yrkestitel är oklar så är det trädgårdsmästarens, den 

användes om varje person som använde en spade eller kratta. Hermelin framhåller 

vikten av specialisering, och en trädgårdsarkitekt var specialist på projektering av nya 

trädgårdar. Vad trädgårdsmästaryrket innebar var alltför luddigt, och därför inte särskilt 

användbart (Hermelin, 1933).  

Även signaturen H.L. ger sig in i debatten och håller med Ahlberg om att de svenska 

trädgårdsarkitekterna har brister. Däremot tror inte H.L. att lösningen är att ersätta dessa 

med trädgårdsmästare. Trädgårdsmästaryrket är alldeles för spretigt med vitt skilda 
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expertområden, dessutom menar H.L. att trädgårdsmästaren med sin ytliga undervisning 

inte var kompetent nog att anlägga trädgårdar. Lösningen enligt H.L. var istället att 

skärpa trädgårdsarkitektens kunskap om både byggnad och hortikultur (H.L, 1933). 

Hermelin ger även där ett gensvar då han minsann menar att det trädgårdsarkitekterna är 

fullgoda att rita och anlägga trädgårdar, även om han håller med om att trädgårds-

mästarna inte var lämpade för nyanläggning (Hermelin, 1933). 

Trots att trädgårdsmästarna fick några törnar i debatten, kom aldrig något gensvar från 

denna yrkeskategori. Något som kan ses som ett bevis på att trädgårdsmästarna fått 

träda åt sidan, i förmån för trädgårdsarkitekten som gick i bräschen för den moderna 

landskapsplaneringen (Nolin, 2011). 

Stadsträdgårdsmästare 

Stadsträdgårdsmästarna hade sin guldålder på 1930-talet, då urbaniseringen och 

funktionalismens nya ideal gjorde att det fanns ett stort behov av parker. Stads-

trädgårdsmästarna fick en stor roll att spela då det rådde jämvikt mellan parkutveckling 

och byggnadsutveckling, åtminstone i Stockholm. Vikten av parker, och gröna miljöer i 

närheten till hemmet, för folkhälsan och allmänhetens bästa vägde tungt (Bucht, 2008). 

Då parkkontoren växte blev det vanligare att stadsträdgårdsmästarna var arkitekter som 

helt fokuserade på ritning och planering (Bucht, 2008). Till skillnad från stadsträdgårds-

mästarna på 1800-talet som främst ägnade sig åt bevarandet och skötseln av de gröna 

miljöerna (Nolin, 1999).  

Den stora parkexpansionen var till stor del möjlig på grund av möjligheten till billig 

arbetskraft under krigsåren då arbetslösheten var stor. Efter andra världskriget blev 

arbetsbristen påtaglig för parkförvaltningarna, det var en väldigt arbetskrävande sektor. 

Rationalisering av underhållet med maskiner och kemikalier blev då ofta lösningen. 

Under 1950-talet blev stadsträdgårdsmästarna alltmer fokuserade på tekniska frågor och 

ekonomi. Detta kom att skapa en schism mellan äldre och yngre inom yrkeskategorin 

(Bucht, 2008). Den äldre stadsträdgårdsmästaren Pehr Boierth verksam i Uppsala 

uttryckte att känslan för yrket höll på att försvinna i pengasträvan och kärleken till det 

gamla hantverket höll på att förloras i rationaliserade arbetsmetoder och pengabegär 

(Bucht, 2008).  
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Stadsträdgårdsmästarens roll i stadsutvecklingen minskade under 50-talets bostads-

regleringar, men framför allt under miljonprogrammets dagar under 60- och 70- talet. 

Bygget skulle gå fort och vara effektivt. Det ledde till att 30-talets gamla ideal om den 

betydelse gröna miljöer i staden har för människans välmående glömdes bort (Bucht, 

2008). 

 

Trädgårdsnäringens utveckling och den anställda 

trädgårdsmästaren 

Då alltfler anställda trädgårdsmästare prövade lyckan som egna företagare (Ferlenius, 

1948), är det relevant inom arbetet att undersöka något av trädgårdsnäringens 

utveckling.  

Trädgårdsnäringens lokalisering 

Trädgårdsodlingen var beroende av en snabb försäljning av produkterna, p.g.a. av 

lagringsdugligheten, verksamheterna låg därför ofta i närheten av städerna (Höijer, 

1935; SOU, 1938:5). Lantbruket begränsades i högre grad till landsbygden (SOU, 

1938:5). 

Konsumtionen av trädgårdsprodukter ökar 

Konsumtionen av ätbara trädgårdsprodukter ökade markant under 1930-talet. Detta kan 

förklaras med att levnadsstandarden förbättrades och att matvanorna därmed för-

ändradas. Näringsfysiologers kampanj för värdet av en kost med frukt och grönt, gjorde 

att intresset ökade (SOU; Sonesson, 1939; Billbäck, 1941; Olausson, 2014). 

Trädgårdsnäringens expansion och utveckling 

Trädgårdsnäringens expansion var som störst under de första decennierna av 1900 talet, 

handelsträdgårdarna blev då en allt större ekonomisk faktor i näringslivet, nya företag 

bildades och tidigare företag utvidgades (SOU; Olausson, 2014).  

Handelsträdgårdarna var på 1910- och 20 talen inte specialiserade, trädgårdsmästaren 

förväntades ha allt och skulle alltid vara anträffbar (Magnusson, 1999). Svensson (1935) 

menade att det var ett stort problem att odlingen i många handelsträdgårdar fortfarande 

bedrevs som på herrgårdsträdgårdarna, d v s utan tanke på vad som är ekonomiskt 
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gångbart. Han framhåller istället vikten av specialiserad odling med bara en till två 

produkter, samt rationalisering med maskiner i den mån det går (Svensson, 1935). 

I och med urbaniseringen blev trädgårdsnäringen en viktig livsmedelproducent, då fler 

och fler köpte sin mat (Sonesson, 1939; Ottosson, 1988). Den förbättrande transporten 

och den ökande grossisthandeln var två bidragande orsaker till trädgårdsnäringens 

rationalisering och tillväxt under 20- och 30-talen (Ottosson, 1988; Olausson, 2014). 

Produktionen av trädgårdsprodukter, såsom frukt och bär, fördubblades mellan 1880-

1930 vilket gjorde att näringen fick en märkbart större nationalekonomisk betydelse än 

tidigare (SOU, 1934:4; SOU, 1938:5; Boierth, 1939; Olausson, 2014). Detta samtidigt 

som importen ökade med 20 gånger, vilket gjorde att det blev väldigt svårt för träd-

gårdsmästarna att sälja sina produkter. I och med det högre priset, hade kunderna 

orimligt höga krav på de svenska produkterna, även det något som försvårade för-

säljningen (Dahl, 1924; Olausson, 2014). Rationaliserad försöksverksamhet för att få 

fram härdiga svenska sorter med högre avkastning ansågs därför viktigt. Flera 

organisationer, däribland S.K.T.F. och Stockholms handelsträdgårdsmästarförening 

anhöll 1931 om att försöksverksamheten skulle utredas, en utredningskommitté tillsattes 

1934. 

En centralorganisation för försöksodling uppfördes på Alnarp, enligt 1934 års tillsatta 

utrednings förslag, som delades in i två avdelningar; fruktodlingsavdelningen samt 

köksväxtavdelningen. Varje avdelning skulle ha en försöksledare anställd, någon med 

akademisk utbildning med botanik som huvudämne. Detta då en sådan utbildning 

ansågs ge en ingående kännedom om trädgårdsskötsel. Som första assistent skulle en 

trädgårdsmästare anställas. Förste assistenten, trädgårdsmästaren, ansågs dock inte 

behöva anställas förrän försöksträdgården var någorlunda uppvuxen. Det inledande 

arbetet kunde försöksledaren själv klara av med hjälp av en extra assistent. Utöver 

Alnarp föreslogs en försöksstation till Alvastra Gård i Östergötland. För att spara på 

statsmedlen skulle denna station inte ha en försöksledare ”utan blott en trädgårds-

mästare” (SOU, 1934:4). 

Konkurrensen ökar 

Under 30- och 40-talet blev handelsträdgårdarna allt fler i takt med stigande efterfrågan, 

vilket gjorde att konkurrensen ökade (Magnusson, 1999; Olausson, 2014). Även 

konkurrens från utlandet och andra branscher med bättre lönsamhet ökade (SOU, 
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1938:5; Olausson, 2014), vilket gjorde det svårare för framförallt mindre trädgårds-

företag att locka arbetskraft (Ottosson, 1988; Olausson, 2014).  

De första regleringarna av arbetstiden omfattade inte trädgårdsnäringen. Det ansågs att 

trädgårdsyrket var mer hälsosamt och omväxlande än industriarbetet och därför kunde 

arbetstiden vara längre. 1937 omarbetades dock lagen igen, denna gång innefattades 

även trädgårdsnäringen, då riksdagen ansåg att även trädgårdsodlarna hade rätt till fritid 

och familjeliv. Arbetstiden reglerades så till vida att veckoarbetet max fick vara 41h 

dec-feb, 46h mars, okt, nov och 54 timmar april-september (Backe, 1939) . I övriga 

Europa hade de inte några sådana regleringar. Svenska odlare blev alltså tvungna att 

anställa fler odlare som kunde gå i skift för att kunna producera lika mycket som de 

utländska. När de svenska lönerna dessutom var betydligt högre än de flesta andra 

europeiska länder slog det hårt mot trädgårdsföretagen (SOU; Backe, 1939).   

Extra hårt blev slaget för herrgårdsträdgårdarna, eftersom all deras personal var anställd. 

Genom att ta ut mindre lön kunde de privata klara sig bättre (Olausson, 2014).  De 

svenska odlarna kunde inte hålla jämna steg i utvecklingen jämfört med utländska 

konkurrenter, framförallt vad gällde rationaliserad och specialiserad odling, vilket kan 

ha berott på att många handelsträdgårdsmästare inte utbildat sig utan bara lärt sig på 

företaget; de hade då inte tillräckliga kunskaper i affärsekonomi (SOU, 1938:5). Många 

inom kåren var därför överrens om att ökad rationalisering var nödvändig, t ex 

specialiserade och större odlingar och bättre arbetstekniska lösningar (Granath, 1945; 

Olausson, 2014). T ex så är Reimer (1939) nöjd över att Svenska plantskolor är 

jämförbara med utlandets. Rationella arbetsmetoder, som bekämpningsmedel och 

maskiner, tillämpades så gott det gick.  

Plantskolorna och handelsträdgårdarna började vid denna tidpunkt odla mindre eget, 

och blev i högre grad återförsäljare av växter inköpta från utlandet (Ottosson, 1988). En 

konsultverksamhet för att ge odlarna bättre sakkunskap var även det ett förslag (SOU, 

1938:5). 

Jordbruket tar över odlingen 

När markpriserna i städerna steg under 30- och 40 talen förflyttades mycket av odlingen 

från städerna till landsbygden och jordbruket tog över mycket av köksväxtodlingen för 

en storskalig produktion för att försörja den växande populationen i staden (SOU, 
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1938:5; Ottosson, 1988; Olausson, 2014). De förbättrade transporterna gjorde att 

odlingen kunde fokuseras på vissa geografiska områden, Skåne med dess gynnsamma 

klimat blev Sverigeledande (Ottosson, 1988). För att kunna vara konkurrenskraftig fick 

handelsträdgårdarna satsa på en mer specialiserad odling, och framförallt av kulturer 

som var svåra att rationalisera som t ex gurka och tomat (Olausson, 2014).  

Jordbrukaren arbetade under bättre förhållanden än trädgårdsodlaren, och hade ofta 

lättare att göra sig hörd hos statsmakten med sina problem. Detta trots att de båda 

yrkesgrupperna liknade varandra påtagligt. Under 30-talets krisår jobbade jordbruket 

och trädgårdsnäringen i mångt och mycket på samma sätt politiskt: Höga tullar för att 

skydda sig mot utländsk konkurrens. Jordbruket nyordnades dock radikalt under senare 

hälften av 30-talet, bl. a. genom ökat samarbete odlare emellan i marknads-

organisationer, samt en ökad rationalisering i distributionsledet. Något som trädgårds-

näringen inte gjorde, vilket fick till följd att trädgårdspolitik blev svårare att föra i 

riksdagen, och därmed fick trädgårdsnäringen stora problem på 50-talet 

(Bondeförbundet, 1956).   

Andra världskriget och tiden därefter 

Köksväxtodlingen expanderade kraftigt under andra världskriget, då politikerna ville 

säkra landets försörjning, dessutom satte den tyska ubåtsblockaden stopp för importen 

(Bondeförbundet, 1956; Ottosson, 1988; Magnusson, 1999; Olausson, 2014). Detta 

gjorde att det fanns en stor framtidstro bland de svenska odlarna (Magnusson, 1999).  

Efter kriget blev importen återigen snabbt ett hot, kanske värre än någonsin med nya 

tekniker som kylning, konservering och bättre transporter (Granath, 1945; 

Bondeförbundet, 1956; Ottosson, 1988; Magnusson, 1999; Olausson, 2014). Det var 

billigare att köpa importerade produkter, något som även partihandlarna gjorde, därför 

hade de svenska trädgårdsmästarna väldigt svårt att få sålt sina produkter (Magnusson, 

1999). Det kom också krav från utlandet att Sverige skulle delta i ett friare handels-

utbyte i Europa. Det hela resulterade i att Sverige 1950 gick med i GATT, ett allmänt 

tull- och handelsavtal som blev ett hårt slag för trädgårdsnäringen, importen av träd-

gårdsprodukter steg i höjden, konkurrensen blev väldigt hård för de svenska 

trädgårdsmästerierna (Bondeförbundet, 1956; Dormling, 2008). Politikerna var dock 

inte så bekymrade, industrin hade nämligen gynnats väldigt av GATT, och det 

uppvägde vad trädgårdsnäringen fått offra (Bondeförbundet, 1956). Inte nog med den 
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ökande importen, lönekostnaderna var ofta 50 % högre än i övriga Europa och 

markpriserna i städerna ökade. Detta sammantaget gjorde att handelsträdgårdarna 

rationaliserades bort i hög utsträckning (Bondeförbundet, 1956; Olausson, 2014). Ett 

konkret exempel på detta kan vara Hässelby, där det av de drygt 100 trädgårdsföretagen 

som bildades under 1900-talets början, bara fanns 2 kvar år 2000 (Dormling, 2008). Att 

inte Sveriges handelsträdgårdsmästarförbund tog några steg mot den näringspolitik som 

lantbruket infört, gjorde att ungefär hälften av förbundets medlemmar, framförallt 

yngre, slutade i slutet av 40-talet (Magnusson, 1999). 

 

Trädgårdsutbildningen moderniseras 

Före år 1900 utbildades trädgårdsmästare vanligen vid en herrgård eller större gods, för 

att sedan tjänstgöra vid en liknande anläggning livet ut. Där erhölls en allsidig 

utbildning som inte gick att finna en bit in på 1900-talet. Många trädgårdsmästare aktiva 

under 20-, 30- och 40-talen hade genomgått denna typ av utbildning (Boierth, 1939; 

Ferlenius, 1948).  

Det gamla elevsystemet som bedrevs vid större gods- och herrgårdsträdgårdarna började 

under 1920-talet att knaka i fogarna (Sund, 1920; Lindkvist, 1921; Johansson, 1923). 

Det var ett problem att herrgårdarna fortsatt utövade elevsystemet så tillvida att det 

utbildades för många, konkurrensen om jobben blev då svår, vilket ledde till att träd-

gårdsmästare anställdes till skamlöner och yrkets ekonomiska och sociala status blev 

allt sämre (Gånstam, 1920; Nilsson, 1932). Eleverna sökte också vid den här tiden mer 

att få ut betalning snarare än kunskap när de gick i lära (Lindkvist, 1921; Johansson, 

1923). Trädgårdsmästarna utkrävde då mer arbete, till den grad att utbildningen 

glömdes bort (Lindkvist, 1921). Enligt Lindkvist (1921) gick det så långt att många 

amatörer hade högre kunskaper än de nyskolade trädgårdsmästarna. Som en följd av 

detta uppstod ofta missämja mellan ”mäster” och elev, som ofta befann sig i ”olika 

tider” (Sund, 1920). Ett exempel på det kan vara att Johansson (1923) menade att: 

”ungdomen bör leva i sparsamhet så att de växer upp och blir goda yrkesmän utan syndiga 

vanor”, s. 78.  

 

Ovanstående kan ses som bidragande orsaker till trädgårdsmästaryrkets minskande 

anseende (Sund, 1920; Lindkvist, 1921). Krav på mer reglerade undervisningsformer 
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började därför göra sig hörda (Sund, 1920; Lindkvist, 1921), bland annat från fack-

förbundet S.K.T.F. (Gånstam, 1920), Gånstam framhöll därför vikten av tillträde till 

förbundet. 

Under undersökningsperioden utbildades det trädgårdsmästare vid 5 skolor i Sverige (se 

även Bilaga 3) som alla hade en utbildningstid på 2 år; Alnarp, Adelsnäs, Kungl. 

Lantbruksakademiens experimentalfält, Norrlands trädgårdsskola i Härnösand samt 

Bergianska trädgårdsskolan (Lind, 1924; Gréen, 1939; Arnegren, 1949). För antagning 

krävdes det en ålder på 21 år, folkskoleexamen, 4-6 års trädgårdspraktik, samt ”god 

frejd och sund kropp” (Lind, 1924; Arnegren, 1949; Dormling, 2008). Det fanns även 

en speciell trädgårdsskola för kvinnor vid Apelryd i Bålstad, men den saknade statligt 

stöd, kvinnor hade därför en svårare väg om de ville bli trädgårdsmästare (Lind, 1924).  

Lind (1924) menade att det var av vikt att utbildningen skedde rationellt och i enlighet 

med en tid då trädgårdsprodukter fick allt större ekonomisk betydelse, 

trädgårdsmästaryrket behövde då många utövare. Praktiken innan utbildning bör 

innefatta 2 års tjänstgöring som dräng vid en mindre trädgård, då det där fanns större 

möjlighet att delta i viktiga moment, därefter 2 år vid en herrgårdsträdgård och slutligen 

2 år vid handelsträdgård med ekonomisk produktion, en lämplig ålder att börja var 16-

17, efter 18 år är väl sent (Lind, 1924). Utbildningen tog alltså ca 8 år, och ibland längre 

då rekommendationen var en tjänstgöring utomlands i ca 4 år efter avslutad utbildning, 

detta stärkte möjligheterna att få en bra tjänst i Sverige (Lind, 1924). Med skolans hjälp 

kunde ofta de utexaminerade trädgårdsmästarna få anställning vid en herrgård eller ett 

gods (Lind, 1924). Enligt Lind gick sedan de dugligaste vidare för att bli handels-

trädgårdsmästare. Det fanns under 1930-talet röster inom kåren som ville sätta stopp för 

”trädgårdsmästarfabrikationen vid Alnarp” och istället införa skråsystemet (Ferlenius, 

1948). 

1931 fattade riksdagen beslut om att en högre trädgårdskurs skulle förläggas på Alnarp. 

Kursen inrättades 1933, omfattade 2 år och var indelad på 2 linjer: en för allmän träd-

gårdsodling och en för anläggning. Efter avslutad utbildning kunde tjänstgöring vara 

trädgårdskonsulent, lärare vid trädgårdsskolor eller trädgårdsarkitekt (Gréen, 1939; 

Arnegren, 1949). Antagningskraven till den högre utbildningen var en ålder på 24år, 

genomgången trädgårdsmästarutbildning och utlandspraktik (Arnegren, 1949). 1939 

fattade riksdagen beslut om att inrätta en speciell två-årig utbildning för 
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handelsträdgårdsmästare vid Alnarps trädgårdsskola som indelades i 2 linjer, odling i 

växthus och frilandsodling av blomster- och köksväxter (Gréen, 1939; SOU, 1962:2). 

Både trädgårdsmästarutbildningen och handelsträdgårdsmästarutbildningen på Alnarp 

avskaffades 1949, istället infördes en 16 månaders kurs inriktad på antingen växthus- 

och bänkodling eller plantskole- och fruktodlingslinje (SOU, 1962:2). 

Många av trädgårdsnäringens idkare var missnöjda över hur trädgårdsutbildningen såg 

ut på 1940-talet. De kommersiella odlingarna hade tagit över den ledande rollen inom 

näringen från herrgårdarna, men de ansåg inte att utbildningarna såg ut därefter. 

Utbildningarna borde istället inriktas på rationell ekonomisk odling, och sluta med 

”herrgårdsträdgårdsmästarutbildningen”, då den gamla tidens trädgårdsmästare enligt 

många inte hade någon framtid (Granath, 1945; SOU 1948:5). De anställda trädgårds-

mästarna däremot tyckte att den praktiska utbildningen höll på att gå förlorad, när 

inriktningen alltmer gick mot rationalitet och ekonomi. Centralorganisationen för 

examinerade trädgårdsmästare (se bilaga 2) utfärdade därför en skrivelse till lantbruks-

styrelsen 1943. Den fick som resultat att utbildningarna fortsatt hade ett inslag av 50 % 

praktiskt arbete (Reimer, 1945). 

Branschen riktade även kritik mot skolorna för att eleverna arbetade i skolans trädgård 

för kost & Logi, och för att undervisningen i trädgårdsanläggning ansågs bristfällig. 

Skolorna försvarde sig, apropå den första kritiken, med att om inte eleverna arbetade i 

skolträdgården, så skulle de inte få en tillräckligt allsidig praktisk utbildning, detta då 

eleverna praktiska förkunskaper ansågs bristfälliga i och med branschens ökade 

specialisering (SOU, 1948:5).  

1946 års tillsatta trädgårdsundervisningsutredning föreslog att högskolestudier inom 

trädgårdsodling borde införas för att stärka branschen gentemot andra näringar. 

Utbildningen föreslog man skulle förläggas vid Alnarp (SOU, 1948:5), och ersatte 

senare den tidigare ”högre trädgårdskursen” och hade motsvarande antagningskrav, dvs. 

trädgårdsmästarutbildning (SOU, 1948:5; Arnegren, 1949). Undervisningen delades in 

odlingsteknisk linje samt en trädgårdsarkitektlinje, och examen kunde avläggas 

antingen som hortonom eller trädgårdsarkitekt (SOU, 1948:5; SOU, 1962:2).  Ett av de 

starkaste skälen till att genomföra en reform mot en högskoleinriktad högre utbildning 

var avsaknaden av forskning inom trädgårdsområdet. Det var därför även av vikt att 
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utbilda vetenskapsmän för att stärka och ge mer tyngd åt trädgårdsbranschen (SOU, 

1948:5).  

Dormling (2008) skriver att 1946 års tillsatta trädgårdsundervisningskommittés arbete 

kom att i grunden förändra utbildningen av nya trädgårdsmästare. Det praktiska arbetet 

ibland annat växthus och plantskola avskaffades och ersattes av teoretisk undervisning 

med vissa inslag av praktiska demonstrationer. Dormling menar vidare att det var ett 

enormt lyft att det nu gick att vidareutbildas till hortonom eller trädgårdsarkitekt 

(Dormling, 2008). 

I början på 60-talet beslutades det att högskoleutbildningen skulle bestå av 

hortonomutbildning på 5 år, med inriktningarna odling och landskapsarkitekt (SOU, 

1962:2; Dormling, 2008). Det ansågs att lärare vid grundläggande trädgårdsutbildningar 

skulle vara de med avlagd hortonomexamen (SOU, 1962:2). 1971 blev landskaps-

arkitekt en separat utbildning. Senare tillkom även landskapsingenjör, trädgårdsingenjör 

och trädgårdstekniker, samtliga av dessa utbildningar var förlagda till SLU (SOU, 

1962:2; Dormling, 2008). 

 

1950 och framåt 

Miljörörelsen blommade upp med full kraft under 1970-talet. Att ägna sig åt 

trädgårdsyrket under denna tid kunde därför tidvis vara svårt – det fanns inte alltid 

överseende med att närma sig ett träd med såg och sekatör (Dormling, 2000). 

Mellan 1950 och 1970 rationaliserades skötseln av Sveriges parker kraftigt, många 

gånger till graden skötselfritt. Perennerna fick inte längre vara med, en populär lösning 

på ”blomsterfrågan” blev istället den tåliga polyantharosen och inte att förglömma - 

gräsmattan (Dormling, 2000)! 

In i våra dagar växer trädgårdsintresset på ett brett plan. Många tycker odling är 

intressant, framförallt nyttoodling. Många rörelser växer, däribland koloniträdgårds-

rörelsen och Svensk trädgård (Dormling, 2000). 

 



 

33 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Värdering av material 

När så många olika källor från tiden talar entydigt om en förändring i trädgårds-

mästaryrket under denna tidsperiod ger det resultaten hög validitet. Det som kan ses 

som problematiskt, vilket kan antas vara gällande även för liknande historiska under-

sökningar, att det för det mesta bara är de högst uppsatta som kommer till tals. De som 

skriver facklitteratur vid den här tiden är högt uppsatta herrar som t ex trädgårds-

arkitekt Sven Hermelin, trädgårdsmästare J.A. Thulin och stadsträdgårdsmästare Birger 

Myllenberg. Det kan därför vara svårt att få en bred bild över de stämningar som rådde 

bland trädgårdsmästarna under undersökningsperioden. Av det skälet har tidskrifter 

främst prioriterats under litteratursökningen, då de ofta blev ett forum och en ventilering 

för de frustrationer trädgårdsmästare över hela rangskalan kände under den här tiden. 

Det går även att diskutera min egen objektivitet inför frågeställningen. Detta då jag gick 

in i arbetet med en ganska klar föreställning om att trädgårdsmästarna faktiskt 

marginaliserades under den här tiden, vilket kan styrt hur undersökningen genomförts. 

Det är ändå min åsikt att det material som kommit fram under arbetet så överväldigande 

talar för att trädgårdsmästaren och dennes kompetens- och hantverkskunskaper 

förminskades under perioden 1920-1955, att den slutsatsen är rimlig att göra. 

Tolkning av litteraturstudien 

Med stöd av undersökningen är det uppenbart att trädgårdsmästaren och dennes 

hantverkskunskaper marginaliserades under undersökningsperioden 1920-1955. En 

fråga att ställa sig är då: Vilka var de avgörande faktorerer som ledde fram till att 

trädgårdsmästaren förpassades från trädgårdskonstens salonger långt ut i mariginalen? 

Vid studier om trädgårdsmästare vid den här tiden är det lätt att slås av den uppenbara 

oro, förvirrade känsla och misstro trädgårdsmästarna kände inför framtiden. Ett exempel 

på det kan vara att skriften Sveriges konditionerande trädgårdsmästares förbund 25 år 

(1943)  i tonen mer känns som en gravskrift än den hyllningsskrift för de anställda 

trädgårdsmästarnas fackförbund som den kanske var ämnad att vara. 
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Det går att konstatera att trädgårdsmästarnas status inte var särskilt hög varken socialt 

eller ekonomiskt under undersökningsperioden. Den ekonomiska situationen skulle 

kunna förklaras med större samhälleliga kriser som krigsåren och 1930-talets finansiella 

kris då antagligen de allra flesta branschområden inte hade det särskilt gott ställt 

(Olsson, 1993; Andréasson, 2007). Kriserna under seklets första hälft fick också till 

följd att arbetslösheten steg, så också inom trädgårdsmästaryrket (Lind, 1924; E.H, 

1927; SOU, 1938:5; Eriksson, 2000). Det hela ledde till att det blev hård konkurrens om 

lediga trädgårdsmästartjänster vilket gjorde att trädgårdsmästarna blev tvungen att 

acceptera skamlöner och statusen på yrket sänktes mer och mer (Gånstam, 1920; E.H, 

1927; Nilsson, 1932). En annan faktor att där ta i beaktande är att alltfler sökte sig till 

trädgårdsmästaryrket under 1920-talet, då trädgårdsnäringen under den tiden gjorde sig 

stora vinster (Lind, 1924; SOU, 1938:5; Eriksson, 2000). Antagligen gjorde det att det 

helt enkelt fanns fler trädgårdsmästare än vad arbetsmarknaden klarade av, speciellt när 

tiderna blev allt tuffare under 1940- och 50 talen. Hur vi än vrider och vänder på det är 

dock den första delen av 1900-talet en väldigt komplex tid, fylld av omvälvande 

händelser som säkerligen i mångt och mycket format det Sverige vi lever i idag. Så även 

trädgårdsmästarens utveckling. Stora samhällsförändringar genom agrar revolution och 

ökande industrialiseringen ledde till en förändring av trädgårds-mästaryrkets innehåll. 

Professionella trädgårdsodlare blev viktiga matproducenter i en helt ny trädgårdsnäring 

där rationalisering och effektivitet fick till följd att den traditionella 

hantverksskickligheten begränsades och kompetensområdena minskade (Flinck, 1994; 

Ahrland & Olausson, 2011; Olausson, 2014). 

Rationalisering och effektivititet. De orden känns som något av ett signum för under-

sökningsområdet. Trädgårdsmästaren av gammalt som besatt otroliga kunskaper om 

hela hortikulturen (Ahrland, 2006; Svalin Gunnarsson, 2012), rymdes inte längre i 

ramen i en tid då odlaren helt plötsligt skulle odla en till två grödor på en storskalig nivå 

(Granath, 1945; Olausson, 2014). På godsen rådde svåra arbetsförhållandena när ägarna 

ställde krav på både ekonomisk produktion och bevarandet av kulturella traditioner 

(Lindkvist, 1921; Andersson, 1927; Nilsson, 1932). De var överhuvudtaget fast i gamla 

tider, vilket försvårade för trädgårdsmästarna att anpassa sig till de nya tiderna (Hjern, 

1943; Magnusson, 1999), vilket gjorde att många anställda trädgårdsmästare valde att 

starta egna handelsträdgårdar istället (Ferlenius, 1948). Med trädgårdsnäringens 

utveckling under 1940- och 50 talen i åtanke, med specialiserad odling och rationella 
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arbetsmetoder och sedermera också en ökande konkurrens från jordbruket (SOU, 

1938:5; Granath, 1945; Ottosson, 1988; Olausson, 2014), så är det ett rimligt antagande 

att det faktum att alltfler valde att bli egna företagare i högsta grad bidrog till att träd-

gårdsmästaren fasades ut och att gamla hantverks- och odlingskunskaper glömdes bort 

med de trädgårdsmästare som blev kvar vid sina anställningar, eller med de trädgårds-

mästare vars handelsträdgårdar lades ner när tiderna sedermera blev tuffare även för den 

yrkeskategorin. Kanske förlorades stoltheten över det egna yrkets hantverkskunskaper i 

vinststrävan? 

Ett faktum var också att det under 1920- och 30 talet ofta uppstod en splittring mellan 

äldre och yngre trädgårdsmästare, där de äldre värnade om yrkets traditioner och de 

yngre längtade efter att ta del av 1900-talets alla nyheter (Hjern, 1943; Ferlenius, 1948; 

Eriksson, 2000). Det yngre gardets iver att lämna det förgångna bakom kan även det ses 

som en faktor till att trädgårdsmästarens arv gick till spillo. Denna splittring kan också 

ses i skenet av att de anställda trädgårdsmästarna hade väldigt svårt att enas i 

gemensamma förbund och föreningar (Wettergren, 1932; Reimer, 1939). Ett faktum 

som naturligtvis fick stor betydelse i en tid då en enad front för att jobba med 

gemensamma intressen och statushöjande åtgärder antagligen hade varit väldigt viktiga. 

Utbildningarna på trädgårdsområdet moderniserades under undersökningsperioden i 

flera omgångar, vilket kan ses som på bekostnad av den tidigare långa och innehållsrika 

trädgårdsmästarutbildningen. Ledande personer inom trädgårdsnäringen ansåg att för 

trädgårdsnäringens utvecklande och fortlevnads skull så var det av vikt att det slutades 

”utbildas herrgårdsträdgårdsmästare” och att trädgårdsutbildningarna istället skulle 

inriktas mot ekonomisk produktion (Granath, 1945; SOU 1948:5). Nya trädgårds-

mästare fick alltså rimligtvis med sig mindre kunskap om hortikultur än tidigare i 

historien. Dessutom ansågs det som ett problem att så lite forskning bedrevs på 

trädgårdsområdet, och att yrket därför hade svårt att konkurrera med andra näringar 

(SOU). De högre trädgårdsutbildningarna introduceras därför, först den ”högre 

trädgårdskursen” vid Alnarp på 30-talet (Gréen, 1939; Arnegren, 1949) och senare 

hortonomutbildningen i slutet av 1940-talet (SOU, 1948:5). Trädgårdsmästar-

utbildningen gick således från att vara en fin yrkesutbildning till att vara ett första steg 

mot en högre och mer ansedd examen, vilket självklart ledde till en förminskning av 

trädgårdsmästaryrket. En annan konsekvens av att utbildningarna reformerades mot en 

mer högskoleinriktad verksamhet var att andra yrkeskategorier inom trädgårdsområdet 
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nu ansågs mer kapabla att utföra uppgifter traditionellt vigda åt trädgårdsmästaren. Ett 

konkret exempel på det var när det på 1930-talet anställdes en akademisk försöksledare 

med botanik som huvudämne till statens trädgårdsförsök på Alnarp, detta i stället för en 

trädgårdsmästare som i stället anställdes som första assistent (SOU, 1934:4). Kanske 

inte något anmärkningsvärt i sig. Det som däremot är anmärkningsvärt var att orsaken 

till att en botaniker anställdes var att denne ansågs besitta högre kunskaper i träd-

gårdsskötsel än en trädgårdsmästare (SOU, 1934:4). När dessutom den största 

tillströmningen till yrket på 1930-talet skedde genom att personer som endast 

introducerats till yrket på en handelsträdgård valde att starta egna verksamheter utan att 

först genomgått någon trädgårdsutbildning (SOU, 1938:5) finns ytterligare skäl att tro 

att den allt vanligare bristen på hantverksmässig utbildning var en faktor i trädgårds-

mästaryrkets förändring. 

En annan faktor som måste varit ett hårt slag för trädgårdsmästarens status var 

funktionalismens nya ideal. Möjligen är funktionalismen den i sig mest avgörande 

faktorn bidragande till trädgårdsmästarrollens förändring? Kanske inte så mycket som 

enskilt fenomen, utan för att funktionalismen så väl sammanfattar den undersökta 

tidsperioden. Det modernistiska stilidealet betonade alla människors rättigheter och 

strävade efter att vara så långt ifrån det forntida klassamhället det bara var möjligt. Då 

trädgårdsmästarens status och yrkesroll på det stora hela tidigare varit en konstruktion 

format av ett mer hierarkiskt samhälle var det kanske inte så konstigt att en anpassning 

till det moderna 1900-talssamhället blev svårt. 

Trädgårdsmästaren gick under undersökningsperioden från att anses vårda Guds paradis 

på jorden till att vara en bortglömd yrkesgrupp som efter år 1950 fått se sig passerad av 

andra yrkesgrupper på trädgårdsområdet, en ganska dramatisk förändring under en kort 

tidsrymd. Före 1900-talet förekom egentligen bara 3 stycken yrkeskategorier på träd-

gårdsområdet; trädgårdsmästare, trädgårdsarkitekt och arkitekt (Nolin, 1999). I statens 

offentliga utredning 1962:2 nämns överhuvudtaget inte trädgårdsmästare som en 

yrkesgrupp på trädgårdsområdet. I stället används titlar som handelsträdgårdsmästare, 

trädgårdsanläggare, trädgårdsförman och dylikt, den tidigare trädgårdsmästar-

utbildningen döptes om till grundläggande yrkeskurs (SOU, 1962:2). Detta kan ses som 

ett tydligt tecken på den anda av rationalisering, effektivisering och specialisering som 

rådde under mitten av 1900-talet. En faktor som gjorde att yrket trädgårdsmästare fick 

träda åt sidan åt mer tidstypiska yrkesgrupper som nämnt ovan. Speciellt trädgårds-
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arkitekten, sedermera landskapsarkitekten, fick större spelutrymme då det alltmer 

handlade om att gestalta landskapsbilder snarare än trädgårdar (Nolin, 2011).  

Det vi bör ha i åtanke är att de olika gruppernas utveckling skiljer sig något från 

varandra. Trädgårdsmästarna från de mer förnäma trädgårdarna blev vanligen ägare och 

chefer på lukrativa handelsträdgårdar när herrgårdsdriften minskades ner. Detta medan 

deras kollegor på de mindre godsen fick hoppas på en annan anställning, många valde 

dock att lämna yrket helt, då förmånerna och lönen i industrin oftast var mycket bättre. 

Även inom den privata sfären rådde djungelns lag: De större handelsträdgårdarna 

klarade sig kvar på bekostnad av de mindre med mindre möjlighet till effektivitet och 

modernisering. Med tanke på att en del av herrgårdsträdgårdsmästarna fortfarande var 

kvar i gamet i form av handelsträdgårdsmästare kanske den största förlusten av 

trädgårdsmästarens kompetens skedde först på 1970- och 80-talen? Detta då de 

omfattande nedläggningarna av handelsträdgårdar skedde i Sverige (Olausson, 2014). 

Fast det går inte att komma ifrån det enorma paradigmskifte som skedde inom 

trädgårdsodlingen 1920-1955. I slutet av undersökningsperioden används rationella 

arbetsmetoder med bl.a. maskiner och bekämpningsmedel, trädgårdsmästarens gamla 

kunskaper ansågs onödiga, omoderna och oekonomiska. Med det i åtanke känns det 

rimligt att förminskningen av trädgårdsmästarens kompetens och hantverkskunskaper 

ägde rum under arbetets undersökningsperiod, kanske framförallt under 1940-talet. 

   

Några slutliga reflektioner kring trädgårdsmästaryrket 

Nolins (1999) beskrivning om att det på 1800-talet endast existerade tre stycken titlar på 

trädgårdsområdet, där trädgårdsmästaren var dominanten, känns idag ganska avlägset. 

Branschen fullkomligt vimlar av olika yrkesbenämningar. Ett bevis på den utveckling 

branschen genomgått kan vara att när Stockholms gartnersällskap bildades ingick det i 

sällskapet 68 stycken trädgårdsmästare. År 2000 hade sammanslutningen drygt 300 

medlemmar, med över 30 olika titlar (Orback, 2000).  

Kanske har historien nu hunnit ikapp oss? Den specialisering av yrket som under 

undersökningsperioden ansågs nödvändig, med ett antal nya titlar som följd, kanske 

idag inte är lika aktuell? Min känsla är i varje fall att trädgårdsmästaryrket är på väg 

tillbaka, kompetensen behövs i tider med allt större samhälleliga problem som måste 

lösas. Samtidigt är det nog inte helt klart vad en trädgårdsmästare idag är, varken för oss 
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inom yrkesgruppen och inte heller bland gemene man. Det finns därför diskussioner om 

att återinföra ett system med gesäll- och mästarbrev för att på så sätt klargöra och 

fastställa vad en trädgårdsmästares kompetens är. Det skulle nog å ena sidan kunna 

fungera statushöjande för yrket och dess kompetenser, och det gamla hantverket skulle 

ställas mer i fokus. Å andra sidan tror jag det finns en stor fara med att ”snäva in” 

trädgårdsmästarens profession. Det finns nog poänger med att vi inte riktigt vet vad som 

förväntas av oss, på sätt öppnas möjligheter för att arbeta tvärvetenskapligt och 

tillsammans med andra yrkesgrupper. Väljer vi att fokusera för mycket på det gamla 

hantverket finns risk att trädgårdsmästaryrket återigen fastnar i det förgångna, på samma 

sätt som skedde under arbetets undersökningsperiod. Att istället försöka integrera de 

gamla kunskaperna in i dagens samhälle, tror jag är en bättre lösning. Då kanske vi 

måste leva med att yrkets kompetenser är något svårdefinierade? 

Slående är att trädgårdsmästaryrket idag fortfarande släpar på en del av de problem som 

visats i detta arbetets undersökningsområde. Det anställs outbildad personal till arbeten 

som kanske rätteligen skulle ha gått till en trädgårdsmästare och allmänhetens syn på 

trädgårdsmästarens kompetenser är fortfarande relativt låg, t ex kan det svårt att ta 

skäligen betalt men det finns också en uppfattning om att vem som helst klarar av att 

utföra trädgårdsmästarens uppgifter; kompetens hålls alltså inte heller idag särskilt högt, 

även om den allmänna synen är att en ljusning skett de senaste åren. Samtidigt tror jag 

den allmänna synen är att det finns en stor brist på utbildade trädgårdsmästare, 

kompetensen saknas. Det åligger därför en stor fara när många 

trädgårdsmästarutbildningar läggs ned, det finns risk att outbildad personal anställs i t 

ex svenska parker och statusen sänks än mer till följd av detta. 

Vad har då det faktum att trädgårdsmästaren och dennes hantverkskunskaper så 

uppenbarligen marginaliserades under undersökningsperioden fått för konsekvenser för 

dagens trädgårdsmästare?  En allmän uppfattning bland trädgårdsmästare idag är att 

yrkets huvuduppgifter är att arbeta för att bevara och vårda våra gröna miljöer samt att 

genom sitt arbete verka för en mer hållbar framtid, där hållbara odlingssystem är en 

viktig del. Den ”forne trädgårdsmästarens” kunskaper om odling mer i balans med 

jordens naturliga mikroliv och med naturen i övrigt hade varit ett viktigt redskap för att 

lösa alltmer trängande samhällsproblem. Det går även att diskutera om dagens 

utbildningar förbereder eleverna inför arbetslivet på bästa möjliga, jag tror det är en 

fråga många utbildningar idag brottas med. Osäkerheten på hur morgondagens 
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trädgårdsmästare ska formas kanske även det kan ses som en rest från de förändringar 

som skedde 1920-1955? 

Vikten av trädgårdsmästaren som en pedagog, en utbildare av allmänheten, framträder 

allt tydligare i våra dagar där det ekologiska odlandets vara eller inte vara debatteras 

flitigt i samhället. Att kompetenta utbildade personer träder fram och för det grönas röst 

är därför av största betydelse; vilket kan ses som ett konkret exempel på att de gamla 

kunskaperna bör användas i samklang med dagens moderna samhälle för att uppnå goda 

resultat. 

För att trädgårdsmästaryrket ska stärkas in i framtiden och vara en faktor att räkna med i 

samhället, krävs det nog att vi som grupp är lyhörda för vad samhället önskar; till 

skillnad från trädgårdsmästarna i mitten på 1900-talet som inte var tillräckligt 

anpassningsbara. För att trädgårdsmästaren i dagens Sverige på bästa sätt ska kunna 

tjäna samhället kanske det krävs att vi tar på oss de historiska glasögonen och studerar 

vilka kompetenser trädgårdsmästaren besatt under dess glansdagar. Fast kanske än 

viktigare: att vi funderar över de faktorer som gjorde att trädgårdsmästaren en gång fick 

se sig marginaliserad i hortikulturens Sverige. Detta så att vi på så sätt kan lära oss av 

historien och istället stärka yrket in i framtiden.  

Som slutord skulle jag vilja säga att det går inte kopiera historien i tron om att det skulle 

höja trädgårdsmästarens status. Forna tiders trädgårdsmästare skulle nog inte rymmas i 

dagens samhälle där mycket kretsar kring snabba pengar och tekniska lösningar. Inte 

heller får vi ignorera vårt yrkes historia och endast hålla ögonen på framtiden i tron om 

att det skulle verka statushöjande för vårt yrke. Min förhoppning är att detta arbete kan 

ses som ett verktyg, som en del i pusslet, för att lista ut vem trädgårdsmästaren är och 

vem trädgårdsmästaren vill vara – idag och imorgon. 
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Bilaga 1 

Trädgårdsmästarens kompetenser kring år 1900 

Trädgårdsmästaren i början av 1900- talet förväntades inneha en bred kompetens och 

erhöll därför ofta en gedigen utbildning, vanligen vid ett större gods eller herresäte, och 

lärotiden var lång - vanligt var 4-8 år, om inte längre. Detta då den framtida mästaren 

vanligen startade som dräng i ungdomen, för att sedan kunna ta anställning som elev 

och därefter som trädgårdsbiträde. För att kunna ansöka om trädgårdsmästarjobb vid de 

mest anrika herrgårdarna krävdes dessutom ofta en genomgången utlandspraktik på ett 

par år. Exempel på kompetenser den forne trädgårdsmästaren förväntades inneha kunde 

vara: 

 Växthus- och drivbänksodling inkl. växthuskonstruktion 

 Frilandsodling av grönsaker och blomster 

 Beskärningskunskaper om trädgårdens alla växter 

 Bekämpning av trädgårdens alla sjukdomar 

 Konservering och lagring 

 Förädling 

 Krans- och blomsterbinderi 

 Fruktodling, såsom äpple, vin och persika 

 Kunskaper i anläggnings- och ritningskonst 

 Kunskap om jordbearbetning och förmåga att skapa gynnsamma odlingsbäddar 

Den långa lärotiden tillsmannas med olika mästare som förfinat sin kunskap under årens 

lopp gjorde att de efter avslutad utbildning behärskade trädgårdshantverkets alla delar 

till fullo (Magnusson, 1999; Ahrland, 2006; Svalin Gunnarsson, 2012).  
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Bilaga 2 

Sammanslutningar och förbund 

Nedan följer en något grundligare beskrivning av några av de sammanslutningar och 

förbund som var av betydelse för trädgårdsmästare under undersökningsperioden. 

Sveriges konditionerade trädgårdsmästares förbund 

När fackförbundet Sveriges konditionerade trädgårdsmästares förbund, S.K.T.F, 

bildades 1918 var det med förhoppning om: 

”Att förbundet skulle medverka till skapande av en högt kvalificerad yrkeskår med högre socialt 

anseende och bättre levnads- och arbetsförhållanden” (Alblad, 1924, s. 54). 

Förbundet skapades i tron om att det skulle bli allmän tillslutning vid bildandet, men så 

blev inte fallet. Tvärtom så fick fackförbundet under hela sin tillvaro kämpa för att 

värva medlemmar och för att behålla de medlemmar dem redan hade (I.A.G, 1921; 

Söderberg, 1924; Hedberg, 1943). En del herrgårdsträdgårdsmästare gjorde stora vinster 

under kriget, andra hade sedan tidigare goda tillgångar. Många av dessa tyckte sig klara 

sig utan förbundet. De flesta av de yngre gick med. Gartnerfondens understödskassa (se 

rubriken Gartnerfonden) var en bidragande ekonomisk trygghet för förbundets 

medlemmar under de tidiga åren. Författaren uttrycker dock oro över detta då den kan 

ha lett till att de yngre medlemmarna av kåren inte lärt sig stå på egna ben (Hjern, 1943) 

När det visade sig att det inte gick så lätt att värva och behålla medlemmar spreds en oro 

och misstro för framtiden inom förbundet. Inte bara för fackföreningens skull, utan för 

hela yrket (Hjern, 1943; Hedberg, 1943). Alblad (1924) menar i alla fall att förbundet 

kommit en bit på väg efter de ”första svarta åren”. Signaturen I.A.G. menade att så 

länge de andra ”slött och likgiltigt” står utanför förbundet har de ingen rätt att klaga 

över sin ställning i samhället. 

 ”Det är bara tillsammans som det kan ske någon förändring, står man själv har man sig själv att 

skylla” (I.A.G, 1921, s. 32). 

 Vid 10 års jubiléet skriver Thulin att det faktiskt inte går att förvänta sig att ett förbund 

som bara funnits i 10 år ska ha kunnat genomföra speciellt mycket, Thulin hoppades på 

fördubbling av medlemsantalet de närmaste 10 åren (Thulin, 1928).  
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Förbundet ville bland annat hjälpa trädgårdsmästare med medel till flytt och hjälp med 

att söka anställning i de fall där de inte trivdes på herrgårdarna, men var för beroende av 

herrskapet och sin anställning för att klara av en omplacering (Sund, 1920). Förbundet 

kämpade också för fastslagandet av en minimilön för anställda trädgårdsmästare 

(O.H.P., 1920). 

Det rådde under 40-talet en växande oro inom förbundet. Allt fler anställda 

(konditionerande) trädgårdsmästare valde att stå utanför sammanslutningen, en tendens 

som börjat redan på 30-talet. En förklaring till det minskande medlemsantalet kan vara 

att alltfler ville pröva lyckan som egna företagare, och därför anslöt till ett mer passande 

fackförbund. Förbundet lyckades inte heller behålla sin tidning, Svensk trädgårds-

tidning som utgavs mellan åren 1918-1928, vilket många röster inom förbundet såg som 

ett hårt slag mot dess slagkraftighet (Hedberg, 1943). Förbundet saknade juridiska och 

politiska verktyg för att kunna göra någon skillnad, inte heller fick deras krav på en 

fastställd minmilön för trädgårdsmästare något genomslag (O.H.P., 1920; Wetterberg, 

1943) . När det visade sig att förbundet inte kunde leva upp till sina löften att förbättra 

trädgårdsmästarnas sociala och ekonomiska status var det många yrkesmän som drog 

sig ur förbundet (Wetterberg, 1943). Dessutom var det många trädgårdsmästare som 

inte hade råd med medlemsavgiften, och därmed tvingades stå utanför (Pettersson, 

1943). 

För att förbättra sin förhandlingsposition anslöt sig förbundet till Sveriges allmänna 

lantbrukstjänstemannaförbund 1943. Förhoppningen var att de tillsammans skulle skapa 

en starkare förhandlingsposition gentemot arbetsgivarna, samt att trädgårdsmästarens 

status skulle höjas när denne ställdes på samma grund som lantbrukarnas (Wetterberg, 

1943; Pettersson, 1943). Något som kan tyda på att lantbrukarens status ansågs högre än 

trädgårdsmästarens under 1940-talet (förf. anm.). Sammarbete skedde även med Västra 

Sörmlands Gartnersällskap (Eriksson, 2000). 

Centralorganisationen för examinerade trädgårdsmästare 

Efter en rad händelser där tjänster tillsats av personer utan kompetens bildades 1939, av 

bl.a. S.K.T.F. och landets skolförbund, en centralorganisation som representerade 

trädgårdsmästarnas intressen framförallt vid tillsättningar av offentliga tjänster.  

Centralorganisationens mål var:  
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1. ”Att verka för att trädgårdsmän med examen från statens trädgårdsskolor i största 

möjliga utsträckning anställas i statliga och kommunala verk och inrättningar 

2. Att bedriva upplysningstjänst i alla frågor, som röra utbildning och 

platstillsättningar inom yrket, och att genom lämplig propaganda arbeta för kårens 

höjande i socialt och ekonomiskt avseende 

3. Att främja effektiv platsförmedling för examinerande trädgårdsmästare 

4. Att genom sammarbete med intresserade organisationer arbeta för åstadkommande 

av en ordnad och lämplig lärlings- och yrkesutbildning 

5. Att arbeta för utbildningens främjande och fördjupande vid våra 

trädgårdsundervisningsanstalter och 

6. Att i övrigt söka främja den yrkesmässiga trädgårdsodlingens sociala, kulturella 

och ekonomiska förkovran.” 

Organisationen verkade bl.a. genom att utfärda skrivelser till myndigheter de gånger en 

okvalificerad yrkesman anställdes i statlig eller kommunal tjänst. Det arbetade också 

informativt, t ex genom broschyren ’Hur man blir en trädgårdsmästare’ som skickades 

ut med tidskriften Viola 1943 och bland annat innehöll information om landets träd-

gårdsskolor, stipendiat mm. Det i ett försök att locka fler till yrket och stärka 

kompetensen (Reimer, 1945).  

Gartnerfonden 

Gartnerfonden bildades 1897 som en understödskassa som skulle kunna komma till 

hjälp för trädgårdsmästare och dennes familjer i svåra ekonomiska situationer (Eriksson, 

2000). Gartnerfonden har precis som mycket annat inom trädgårdsområdet förändrats, 

och dess uppdrag idag är främst att varje år dela ut ett stipendium, Gartnerfondens 

belöning, till en person som verkat för att på något sätt främja trädgårdsnäringen 

(Dormling, 2000). 
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Bilaga 3 

Trädgårdsutbildningens innehåll under undersökningsområdet 

Tabell 3: Titel efter avslutad utbildning (Lind, 1924; Gréen, 1939; Arnegren, 1949; SOU, 1962:2) 

Tabell 4: Exempel på innehåll i trädgårdsutbildningar under undersökningsperioden (Lind, 1935; SOU, 

1948:5) 

Utbildning Innehåll 

Statliga trädgårdsskolorna Svenska språket, Affärskorrespondens, 

Maskinskrivning, Matematik och geometri, 

Bokföring, Botanik, Zoologi, Kemi, Fysik, 

Elektricitetslära, Jordartslära, Fältmätning, 

Anläggningskonst, Köksväxtsodling, 

Blomsterodling, Fruktodling, Fruktkännedom, 

Fröodling och sortförädling, Trädskoleskötsel, 

Växthuskonstruktion, Konservering, Bindekonst, 

Biskötsel, Handelsrätt 

 

Högre trädgårdskurs vid Alnarp Matematik, Fysik, Elekroteknik, Värme- och 

kylteknik, Kemi, Geologi, Botanik, Zoologi, 

Kulturteknik, Ritning, Redskapslära, 

Husbyggnadslära och växthuskonstruktion, 

Nationalekonomi, Handelslära, Rättslära, 

Trädgårdsekonomi, Bokföring, 

Trädgårdsanläggning, Ekonomisk trädgårdsodling, 

Försöksteknik, Näringsfysiologi, Pedagogik, 

Trädgårdsodlingens historia 

Utbildning Längd Titel efter avslutad utbildning 

Statliga trädgårdsskolorna 2 år Trädgårdsmästare 

Högre trädgårdskurs vid Alnarp 2 år Trädgårdskonsulent, trädgårdslärare, trädgårdsarkitekt 

Handelsträdgårdsmästarutbildning 2 år Handelsträdgårdsmästare 

Grundkurs 16 månader Trädgårdsarbetare 

Hortonomutbildning 5 år Hortonom eller trädgårdsarkitekt 
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Dagens trädgårdmästarutbildning 

Tabell 5: Översikt över innehållet i dagens utbildningar, med 2 olika exempel – en högskoleutbildning och en 

YH-utbildning (Forslundagymnasiet, 2014; Högskolan i Gävle, 2014). Jämför med Bilaga 1 och Tabell 3 & 4. 

 

Utbildning Omfattning Yrkesförlagd praktik Kurser inom utbildningen Övrigt 

Trädgårdsmästarutbildning (YH), 

Forslundagymnasiet 

2 år (400 YH-poäng) LIA – Lärande i 

arbete: ca 25 veckor 

utspritt över olika 
perioder. Valfri 

arbetsplats i hela 

landet.  

-Anläggningsteknik (30 poäng) 

- Beskärning och trädvård (10 

poäng) 
- Ekonomi (15 poäng) 

- Examensarbete (25 poäng) 

- Golfbaneskötsel (5 poäng) 
- Hållbar samhällsutveckling (20 

poäng) 
- Ledarskap, entreprenörskap och 

kommunikation (30 poäng) 

- Lärande i arbete, LIA, är uppdelad 
på 6 valbara kurser (125 poäng) 

- Människans behov av natur och 

trädgård (20 poäng) 
- Markbeläggning, trappor och 

murar (10 poäng) 

- Marklära (15 poäng) 
- Maskiner och utrustning (15 

poäng) 

- Odling (20 poäng) 
- Projektmetodik (10 poäng) 

- Skötsel och förvaltning av utemiljö 

(15 poäng) 
- Trädgårdsplanering (20 poäng) 

- Växtkunskap (25 poäng) 

 

Trädgårdsmästarprogrammet med 

inriktning Hälsa & Design, Gävle 
högskola/Wij trädgårdar 

2 år (120 Hp)/3 år (180 

Hp). Högskole-eller 
kandidatexamenen 

2 årig utbildning: 5 

veckor valfri praktik på 
arbetsplats inom 

trädgårdsområdet. 

3 årigt program: 
Förutom ovanstående 

tillkommer 2 veckor 

växthuspraktik samt 4 
veckor frilandspraktik. 

Förutom detta 
tillkommer dagar med 

praktik förlagd på Wij 

trädgårdar. 

– Designprocessens grunder för 

trädgårdsmästare 
- Växtbiologi 

- Ekologisk trädgårdsodling och 

trädgårdens hantverk 
-Floristik- vilda växter till nytta och 

nöje 

- Människor och Trädgårdar  

– Designmetodik för 

trädgårdsmästare 
- Landskap, trädgårdar och parker 

- Hälsofrämjande trädgårdar 

- Gröna miljöers formgivning och 
förvaltning med yrkesförlagd 

praktik 

- Examensarbete B (tvååriga 
programmet) 

- Markvetenskap (treåriga 

programmet) 
- Skriva för att lära om trädgård 

(treåriga programmet) 

– Undersökningsmetodik i grön 
miljö 7,5 hp 

- Valbar kurs 7,5 hp 

- Trädgårdsmästarkunskap 
- Examensarbete 

Slås fr.o.m. vt 2015 ihop med 

Hälsopedagogiska programmet. 
Vilket i praktiken innebär att 

trädgårdsmästarprogrammet vid 

Gävle högskola läggs ned. 


