
5. Skolträdgårdar 

Allmän skolplikt infördes 1842 i Sverige. Det tog tid innan speciella och 
ändamålsenliga skollokaler byggdes, liksom skolgårdar. Ändå stod det i 
folkskolestadgan från nämnda år att trädgårdsundervisning vore önsk
värd: "Dessutom bör, så widtsiggöralåter, ettlämpligtjordland ställas till 
skollärarens disposition, dels till brukning för eget behof av jordfrukter, 
dels föra tt lemna tillfälle till underwisning i träd plantering och trädgårds
skötsel" .1 

Olof Eneroth, som var en känd pomolog och SJ:s förste trädgårds
direktör, propagerade starkt för att skolträdgårdar skulle anläggas. Han 
ställer i sin skrift Om skolträdgårdar från 1862 frågan: "Huru skola 
barnens fysiska krafter kunna vårdas i skolan - utan en skolgård, utan en 
lekplats så beskaffad, att barnen hvilken årstid som helst der kunna öfvas 
i kroppsliga lekar ... ?" Och har den allmänna meningen väl nått dit, menar 
Eneroth, så dröjer det inte länge förrän skolträdgårdar börjar anläggas. 
Varför behövs då dessa trädgårdar? Jo, skriver Eneroth, för det första finns 
det "en gammal klagan, att vår allmoge icke har det snyggt och trefligt 
kring sina stugor". För att få någon förändring måste man börja redan med 
barnen. För det andra så klagas det mycket över fruktstölderna på 
landsbygden. Lösningen på detta, anser Eneroth, är dels att man genom 
skolträdgården väcker en annan anda och dels att barnen, när de går ut 
skolan, får ta med sig sitt fruktträd och sina buskar. För det tredje blir 
skolträdgården ett sätt att visa på hushållning; ett medel att lära barnen 
hur de kan dryga ut hushållsbudgeten. 

Enligt Eneroth var det både lärare, präster och godsägare som gick i 
bräschen för att undervisning skulle ske i trädgårdsskötsel vid folkskolor
na. Men hindren var många: för lite utrymme, för lite pengar och outbildade 
lärare. Först 23 år efter den allmänna skolplikten infördes ämnet träd
gårdsskötsel vid folkskoleseminarierna. Trots detta fanns flera skolträd
gårdar redan då Eneroth gav ut skriften 1862. Figur 103 visar en folkskole
trädgård som startade 1853. Där såddes kärnor av olika fruktträd som 
man sedan ympade och okulerade med ädla sorter. Likaså såddes frön av 
köksväxter och blommor. För att ytterligare göra arbetet nyttigt hade man 
infört att barnen skulle skriva dagbok och bokföra inkomster och utgifter. 

1890 gavs s.k. normalplaner ut från centralt håll för vad folkskoleträd
gården borde innehålla. Det var mönsterplaner för hur planteringarna och 
köksträdgården skulle ordnas och vilka växter som var lämpliga att 
plantera. De viktigaste delarna i skolträdgården var en plantskola, en 
köksväxtavdelning och en skolpark där eleverna kunde lära sig de vikti
gaste växtfamiljerna. Motiven för trädgårdsundervisningen var i många 
punkter desamma som Olof Eneroth pläderat för 30 år tidigare.2 

1 Åkerblom 1990; Lindholm 1995 
2 Eneroth 1862; Lindholm 1995 
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Figur 103. Plan över skolträdgård från Mörkö forsamling i Södermanland 
(1853). Innanfor den omgivande häcken är trädgårdssängarna indelade i 
rektanglar med hjälp av gångar. I kanten på varje trädgårdssäng står 
bärbuskar och fruktträd. (Ur Eneroth 1862.) 

1919, då folkskolan kom att stå under statens huvudmannaskap istället 
för kyrkans, gavs ännu noggrannare anvisningar. Storhetstiden för skol
trädgårdarna i Sverige blev de första årtiondena på detta sekel. Efter 
andra världskriget fick de flesta svenskar det bättre ekonomiskt och det 
b\e.'-1 ama<le.rn.t me.<l ska\t1:ä<lgå1:<lsa<l\1.ng a'-1 0\1.\s.a 0-rna\s.e.1:. l <lag bätjar 
odlandet på skolgårdar glädjande nog att spira på nytt.3 

3 Åkerblom 1990 
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Skolorna i Jämtland och Härjedalen 

1678 började undervisningen på Frösö trivialskola och den drevs fram till 
1840-talet. Det var främst barn till ståndspersoner som fick möjlighet att 
studera där för att sedan kunna fortsätta på Härnösands gymnasium och 
kanske vidare på Uppsala universitet. Även om kyrkorna i Härjedalen 
ekonomiskt bidrog till skolan var det mest jämtar som gick på Frösön. 
Detta berodde dels på att det fanns få ståndsfamiljer i Härjedalen men 
också på de dåliga kommunikationerna till Frösön. Ljusnedal låg dock väl 
framme när det gällde undervisning i Härjedalen. Bruket och dess tjäns
temän inspirerade säkert. När den allmänna skolplikten infördes var 
Tännäs socken först med att anställa lärare. Vi får hålla i minnet att det 
dröjde innan Östersund började bli en verklig huvudort för hela länet. För 
härjedalingarna blev Hudiksvall genom förbättrade kommunikationer 
den naturliga staden för högre studier 1888. Först när inlandsbanan 
byggdes färdig 1922 blev Östersund ett alternativ.4 

1867 fanns det 51 folkskolor i länet varav hälften var fasta. Men det 
dröjde ända till kring sekelskiftet innan de flesta folkskolorna hade egna 
lokaler och utbildade lärare. Dessa faktorer var naturligtvis nödvändiga 
för att några skolträdgårdar skulle anläggas överhuvudtaget. Vid den 
tiden hade merparten av folkskollärarna avlagt sina examina vid folk
skoleseminariet i Härnösand.5 

Skolträdgårdar i västra Jämtland 

I Jämtland kan vi se att länsträdgårdsmästaren Johan Öberg då och då 
gjorde besök på olika folkskolor. Han ansåg att det var viktigt med 
skolträdgårdar av både ekonomiska och estetiska skäl. I 1890 års hand
lingar för Jämtlands läns hushållningssällskap, skriver Johan Öberg 
följande: 

"Ett kraftigt, kanske ett af de mest kraftiga, medel för väckande af 
hågen för trädgårdsodling, vore säkerligen, om här i länet, som förhållan
det merändeles är å andra orter, vid hvarje folkskola anlades en, efter 
förhållandena afpassad, trädgård, i syfte att allmogen redan från barndo
men kunde få sinne för och kärlek till växterna. Det är bedröfligt stäldt 
härutinnan vid många aflänets folkskolor. Undantag finnas visserligen, 
men i många, många fall ser det ut som om vederbörande sökt, att från 
skolans närhet med afsigt undanröja allt, som på något sätt kan påminna 
det uppväxande slägtet om honom, som' kläder liljorna på marken'. Be
kant är ju, att intrycken från barnaåren mången gång ha afgörande för 
hela lifvet, och det vore derför synnerligen önskvärdt, att med anläggandet 
af skolträdgårdar, tillfälle kunna beredas barnet, att ... dess sinne för 
växtverlden äfven komme att ledas i den rätta riktningen".6 

4 Bergström et al 1990 
5 Granberg 1948; Rolen & Thomasson 1990 
6JLKH 1890 
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1886 gav Öberg råd och föreskrifter för föreslagna planteringar vid 
folkskolan i Hallen, rakt västerut från Östersund på andra sidan Storsjön. 
Fyra år senare åkte han till Huså mejeriskola (Fäviken) där han hjälpte till 
praktiskt och bidrog med råd. 1894 besöktes folkskolan i Hålland, mellan 
Mörsil och Åre, där Öberg antagligen planterade både träd och buskar 
liksom ett- och fleråriga blomster- och köksväxtplantor. Även året därpå 
reste han dit. 1896 besöktes Hofs folkskola i Alsen, två mil nordost om 
Mörsil. 1902-1905 planterades det vid folkhögskolan i Ås, nordväst om 
Östersund, samt vid några folkskolor kring Storsjön.7 

Figur 104. Ljusnedals folkskola med skolträdgården framfår. Klockervolds gård 
(ses. 125) ses till vänster. (Foto: Lars Helgesson, 1930-talets början, JLM.) 

Ljusnedals skolträdgård i Härjedalen 

Skolträdgårdar i västra Härjedalen blev aktuella först på 1920- och 30-
talen. 

1921 flyttade östersundaren Olof Jansson till Ljusnedal. Han var bota
niskt kunnig och mycket intresserad av trädgårdsodling. Som folkskollä
rare undervisade han sina elever i trädgårdsodling och hade en prydlig 
odling inhägnad söder om skolhuset i sluttningen ned mot Ljusnan. Enligt 
hans dotter Sigrid Gudmundsson odlades allt: morötter, rödbetor, vitkål, 
blomkål, palsternackor, kålrötter, sallad, dill, selleri. Hon kan inte på
minna sig att han hade drivbänkar utan han köpte kålplantor i Östersund 
varje vår. Han "höll på" hushållningssällskapet och hade även andra 
vänner inom trädgårdsodlingen i staden, berättar dottern Sigrid vidare. 

7 JLKH. Länsträdgårdsmästarens årsredogörelser 1886-1905 
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Karl-ErikJ ohnsson, Ljusnedalsbo, gick i skolan för Jansson och han minns 
däremot drivbänkar, flera stycken. Han minns också att gurkor och lök 
odlades samt att Jansson var intresserad av blommor. Båda två kommer 
ihåg en lång, ståtlig rabatt med stormhattar. Sigrid berättar att hon och 
hennes syskon fick åka ned den dryga milen från sportstugan i Bruksvallar
na för att rensa skolträdgården under sommarloven. Hon minns också att 
det fanns vinbärsbuskar och jordgubbsplantor vid skolan, vilka hennes far 
även satte vid sportstugan i slutet av 30-talet. Vinbärsbuskarna står kvar 
i Bruksvallarna än i dag.8 

Jansson var besjälad av sitt odlingsintresse och spred det handgripligen 
bland ortens befolkning. Han hjälpte till både att så och att rensa ogräs. En 
granne till folkskolläraren, Lars Klockervold, hade även han drivbänkar 
men gillade också prydnadsbuskar somt.ex. syrener. Han tog bland annat 
hem buskar från Färila på 1940-talet. Även familjen Långström hade en 
större trädgård i byn. 9 

8 Sigrid Gudmundsson 1993; Karl-Erik Johnsson 1993 
9 Karl-Erik Johnsson 1993 
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