
Stort odlingsintresse för Bergshamra under kristiden. 

        

Brist på mat, bränsle, kläder och skor gjorde vardagen tung och osäker. Det var ransoneringstid, kristid och dyrtid. Åren 

1917 och 1918 var verkligt svåra. Även 1919 blev ett besvärligt år, trots att kriget tagit slut. En bit odlingsjord i Bergshamra 

och en möjlighet att bygga en egen liten stuga framstod för många som något mycket lockande vid den här tiden. 

 

När det blev känt att man kunde få odlingsjord i Bergshamra så strömmade det in 

intresseanmälningar. Under tiden oktober 1918 till maj 1919 anmälde 382 personer sitt 

intresse, vilket noterades i en särskild liggare. Bara några få uttryckte önskemål att få bygga 

en kolonistuga, annars gällde det säkerligen främst planteringsland för potatis. Intressenterna 

kom i de flesta fall från Vasastan, inklusive Sibirien. Bara ett tiotal kom från orten, det vill 

säga Bergshamra, Ulriksdal etc. De flesta har förutom adressen även uppgivit ett 

telefonnummer. Det är nästan uteslutande män som anmält sig. Blott ett tiotal kvinnor finns 

registrerade, till exempel Anna Cadier från Tivoli. Ett oändligt antal yrken finns 

representerade, men de faller oftast inom kategorierna arbetare, hantverkare och lägre 

tjänstemän. Bland annat hittar vi ett fyrtiotal brevbärare och nästan 20 brandmän, de senare 

från Johannes brandstation. Från Nordiska Kompaniet finns drygt 20 personer anmälda. Det 

finns också några i sammanhanget litet mer udda yrken angivna som till exempel 

riksdagsman, major och överstelöjtnant. 

Även om intresset för Bergshamra och potatis till en början var stort så falnade det snart för 

att litet senare ta ny fart. Av de 382 personer som anmält sig till Bergshamra återstod bara 28 

personer 1920. Bland dem bröderna Aron och Henning Lindner på lott nr 9 respektive nr 10. 

Bröderna var släkt med Göran Björk som idag är innehavare av lott nr 10. 

Det stora bortfallet kan enklast förklaras av de dramatiska förändringarna som ägde rum i vår 

omvärld. När de första intresseanmälningarna registrerades pågick ännu kriget, men striderna 



ebbade ut och livsmedelssituationen lättade allt eftersom. Behovet att odla sin egen potatis 

fanns kvar, men det kändes mindre angeläget. 

Fortsatt jakt på mer odlingsjord. 

Även sedan det blivit klart att Odlingssällskapet skulle få arrendera Bergshamra fortsatte man 

att systematiskt söka efter ännu mer jord att odla. Att det stora kriget tagit slut, 

avspärrningarna hävts etc tycks inte nämnvärt ha påverkat sällskapets jordhunger. I december 

1918 ber till exempel fröknarna Åbergsson och Schager om värdering och bedömning av den 

arrendelediga gården Lunda vid Spånga station. Man får även tips om Herrestads säteri nära 

Stallareholmen och Brantshammars gård i Knivsta. I sällskapets papper hittar vi också 

ansökningar om arbete som förvaltare av eventuella framtida jordegendomar. Den egendom 

man fastnar för är Vällinge mellan Bornsjön och Mälaren söder om Stockholm. Där hade man 

tänkt bedriva andelsjordbruk, vilket betyder att allmänheten erbjöds att köpa andelar och 

sedan få del av skörden. Detta utan att man själv behövde gräva, så, vattna eller skörda. 

Anställd personal skulle göra jobbet. Sällskapet hade förväntat sig stor anslutning, men så 

blev inte fallet. Efter bara ett par veckor, när sällskapet förstått att man helt felbedömt 

intresset, lägger man ner projektet. I stället flyttar man en del av den planerade verksamheten 

till Bergshamra. Där konstitueras en särskild förening, Bergshamra andelsodlareförening i 

februari 1919. Inträdesavgiften på 150 kronor och årsavgiften på 100 kronor berättigade 

andelsägaren till avkastningen på 400 kvadratmeter odlingsjord i Bergshamra. Inte heller den 

verksamheten blev långlivad utan lades ned efter knappt två år i december 1920. 

En skola för koloniträdgårdskonsulenter. 

Det är uppenbart att sällskapet ville bedriva flera verksamheter samtidigt: koloniträdgårdar, 

andelsjordbruk och konsulentskola. 

Sällskapet sökte tillstånd för ett varulotteri som skulle finansiera en undervisningsanstalt för 

kvinnliga trädgårdskonsulenter. Elevantalet beräknades till 12 personer och två lärarinnor 

skulle engageras under 30 veckor. Här skulle finnas två hästar, tio höns, tre kaniner och två 

getter. Kostnaden beräknades till 7 590 kronor. En skolstyrelse tillsätts och det hela verkar 

vara klappat och klart. Men snart meddelas i dagspressen att konsulentskolan ”kommer ej att 

kunna igångsättas i år”. Sällskapet passade ungefär samtidigt på att hyra ut några lägenheter i 

Bergshamras huvudbyggnad där skolans lokaler skulle ha legat. Därmed begravdes även den 

idén. Kvar återstod nu bara en idé eller verksamhet som skulle visa sig desto mer livskraftig 

och uthållig: koloniträdgårdar och gärna sådana med stugor. 

Utdelning av lotter 

Knappt två månader efter det att odlingssällskapets arrende av Bergshamra börjat gälla 

skickade man ut små tryckta informationsblad undertecknade av Anna Åbergssson och 

daterade den 28 april 1919 till intresserade personer med detta budskap: 

”Planteringslanden vid Bergshamra utdelas lördagen den 3 maj kl. 5 e.m. och söndagen den 4 

maj kl. 10 f.m. ute å området /…/Vid Bergshamra finns mellan Allén och sjön ett hundratal 

lotter om cirka 200 kvm. Och närmast järnvägen 20 st. lotter med byggnadsrätt om cirka 300 

kvm. Mellan allén och Ulriksdalsvägen omkring 200 st. lotter á 200 kvm. Samt närmast 

Ulriksdalsvägen 50 st. lotter med byggnadsrätt om 300 kvm. 



Å lotter med byggnadsrätt får stuga på högst 22 kvm. uppföras endast efter av föreningen 

godkänd ritning utan fast grund och med skyldighet för kolonisten att vid arrendetidens slut 

om 5 år, i den händelse arrendet ej kommer att förnyas, bortföra byggnaden.” 

Här får man också upplysningar om att arrendet är 8 öre kvadratmetern och att man kan få 

sättpotatis genom Livsmedelsnämndens försorg. Spadar och grepar kunde köpas för 5 kronor 

stycket på Odlingssällskapets expedition, Myntgatan 4. Det var i princip bara att sätta igång 

med odlandet och byggandet. 

 

 

 

 

 

 

 

     


