
Livet  
   på lotten

Att odla i staden har aldrig varit hetare. Det 
spirar på fönsterbrädor och balkonger, i parker 

och på tak. Dessutom har den stadsnära  
versionen av gröna vågen banat väg för en  
återupptäckt kärlek till livet som kolonist.

TEXT: ELLINOR THUNBERG
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Snickarglädje, knotiga fruktträd, 
bärbuskar, välfyllda grönsaksland och mjuka gräsmat-
tor. I över hundra år har gröna drömmar frodats längs 
knastrande grusgångar som Lavendelstigen, Spenat-
gången och Päronvägen i koloniområden från norr till 
söder. Fenomenet kom till Sverige kring förra sekel-
skiftet och under krigsåren 1914–1918 ökade efterfrå-
gan på kanske främst odlingslotter. Tanken var då att 
ge fler stadsbor möjlighet att odla egna grönsaker, som 
ett välkommet tillskott till skafferiet. Idag drömmer 
många om en egen plats där odlarglädjen kan spira 
och tanken om självförsörjning har fått ny kraft.

– Kolonilotten spelar en stor roll även idag. Efter-
som det är en rörelse som funnits i över hundra år, 
så finns det en kontinuitet i hur koloniträdgårdarna 
förvaltas om man jämför med stadsodling som är 
fantastisk, men kanske inte lika långsiktig. Och kan-
ske ska den inte alltid vara det heller. En kolonilott är 
ett långsiktigt förvaltande där du får en bit parkmark 
av staden som du arrenderar billigt, men i gengäld 
sköter du om den, säger Ulrika Flodin Furås som är 
trädgårdsjournalist och redaktör på Tidningen Koloni-
trädgården. Hon fortsätter:

– När de första stadsodlingarna kom 2011-2012 fick 
det folk att tänka att man faktiskt kan odla i staden. 

Visste 
du att…
… Landskrona är den 
kommun i Sverige som har 
mest koloniträdgårdsmark 
per invånare.

Med sina 600 stugor och 30 
hektar mark är Mossängen/
Elinelunds sommarstad 
i Malmö landets största 
koloniområde.

Koloniområden är vanligast 
i storstadsområdena och 
Skåne. Stockholms äldsta 
bevarade område, Söder-
brunn, öppnade 1905.

Kanske har man gått förbi koloniträdgårdar och inte 
funderat så mycket på det, men nu har allt fler börjat 
ställa sig i kö och intresset har ökat enormt.

Själv är hon en av de som köar för att få en egen 
lott i Stockholms innerstad. Men väntetiden kan 
vara 15–20 år, så under tiden är hon bland annat 
medodlare på en kolonilott i Tantolunden och 
stadsodlare i en grannodling. Hon märker ett ökat 
intresse för grönsaker och framförallt det som kallas 
perenna grönsaker, exempelvis sparris och jordärts-
skocka, som inte behöver sås varje år. Sparrisen 
mognar tidigt på säsongen och jordärtskockan skör-
das sent i november. Att leva nära årstiderna och 
naturen är något som hon tror att många människor 
känner ett behov av idag.

– När man kommer ut och får gräva i jorden så blir 
man lugn. Det är rogivande och en bra rekreation 
att odla. Man lär även känna människor på ett annat 
sätt, det är ett ganska kravlöst sätt att umgås.

för Sju år Sedan längtade Elin Lannsjö och 
sambon Victor efter en egen liten gräsplätt i Göteborg. 
Tanken om en koloniträdgård föddes när en kollega 
köpte stuga i Slottsskogskolonin, ett stenkast från 
parets lägenhet i Majorna.

Odlingslotten var från början 
ett försök att ge stadsborna 
möjlighet att odla sina egna 
grönsaker. Idag har lotten fått 
en renässans och blivit lite av 
en trendfaktor. 
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”NÄR MAN 
KOMMER UT 

OCH FÅR 
GRÄVA I  

JORDEN SÅ 
BLIR MAN 

LUGN”

SÅ FUNKAR DET

Det finns två typer av 
kolonilotter – stuglott 
och odlingslott.

En kolonistuga ligger 
alltid på ofri mark, en ar-
rendeavgift tillkommer.

I Stockholm förmedlas 
stugor via intresselistor 
hos respektive koloni-
förening och värderas 
innan de överlåts för 
samma pris. Enligt 
Föreningen Stockholms 
Koloniträdgårdar är 
snit tpriset cirka 
70 000–250 000 
kronor. Kötid är viktig, 
men inte allt eftersom 
även andra faktorer 
kan vägas in.

I städer som Göteborg 
och Malmö säljs kolo-
nistugor på den öppna 
marknaden, vilket ofta 
innebär ett betydligt 
högre pris.

Ulrika Flodin Furås är 
trädgårdsjournalist och 
redaktör på tidningen 
Koloniträdgården.

Keramikern Elin 
Lannsjös vackra 
kolonistuga utanför 
Majorna i Göteborg. 

Elin Lannsjö är ägare till 
en drömmig kolonilott 
i Slottsskogskolonin i 
Göteborg.
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Koloni-
lott i  
3 steg
1. Vad är just din dröm? 
Sommarparadis för 
avkoppling eller maxad 
odlingsyta?

2. Ta reda på vilka för-
eningar som finns i din 
stad, kolla på www.kolo-
nitradgardsforbundet.se 
för lokala föreningar och 
information.

3. Sätt upp dig på intres-
selistor och/eller håll 
utkik på Hemnet.

”MEN DET DÄR 
STÖKANDET 
PÅ NATTEN 

HADE GJORT 
ATT DET BLEV 
LITE AVSKAVT”

– Vi var här på en grillkväll och efteråt strosade vi 
runt i området. Jag tyckte det var så mysigt säger hon.

 De bestämde sig för att sätta upp lappar för att 
visa intresse och sedan allt gick snabbt. De blev kon-
taktade av en mäklare och vann budgivningen på det 
som idag har blivit deras egen oas. Men när paret tog 
över 1920-talsstugan var den förfallen och trädgården 
övervuxen.

– Vi fick ta ner två av fyra fasadväggar och bygga 
upp dem igen för de var så murkna. Men vi var 
noggranna med att behålla så mycket som möjligt 
av originaldetaljerna. Dessutom har vi använt friska 
delar till att bygga en huggkubbe, hyllplan och 
sittbänk till köket.

Istället för de tidigare små rummen består stugan 
idag av ett enda rum, med kök i ena änden. En social 
planlösning med plats för matlagning och middagar 
vid det långa matbordet. En ny köksentré gör det 
snabbt att nå köksträdgården och grillen utanför.

elin är bland annat keramiker, stylist och in-
fluencer och bloggar på Northern Sisters Collective. 
Victor är arkitekt. Parets kreativa yrken märks i de 
smarta lösningarna. När de insåg att de tillåtna mått-
ten för en redskapsbod precis matchade en dubbel-
säng, slog de exempelvis till och byggde en separat 
sovbod i trädgården. Den nyrenoverade kolonistugan 
invigdes med en midsommarfest och Elin minns den 
midsommaraftonen som den regnigaste någonsin.

– Vi hade inte anlagt med allt grus än, så det blev 
en leråker här som 40 personer trampade runt i. Det 
gick rätt galet till, säger hon och fortsätter:

– När jag kom hit dagen efter så var det ett tjockt 
lager lera i hela stugan. Vi hade kaffebetsat golvet 
precis innan och det ger en jämn och nästan glansig 
yta. Men det där stökandet på natten hade gjort att 
det blev lite avskavt och ojämnt, precis som man vill 
att de ska se ut efter ett tag. 

Med tiden har ett stort trädgårdsintresse växt 
fram och i köksträdgården odlar Elin allt från bönor 
och kål till jordgubbar och rabarber. Hennes träd-
gårdsfilosofi bygger på en lekfullhet och förkärlek till 
det vilda.

– De första åren satte jag massor med kron-
ärtskockor ute i rabatterna för det är ett vackert 
bladverk, så vi hade dem som blomma innan vi sedan 
ville äta upp dem. Kålsorter som purpurkål går också 
bra ihop med perennerna och jag gillar att blanda 
klassiska mormorsväxter med lavendel och olivträd.

Under vinterhalvåret är koloniområdet stängt och 
det är en av de stora sakerna som skiljer en kolo-
nistuga från en vanlig sommarstuga. Men just det 
bidrar med mycket av charmen, enligt Elin.

– Under vintern passar vi på att glömma bort att 
vi har en stuga. När säsongen drar igång är längtan 
stor eftersom man helt fått glömma bort den. Alla på 
området är överlyckliga när allt som bommats igen 
öppnas upp. Det är en skön känsla! 
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