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kolbarnsplanteringarna var i början 
av förra seklet omfattande runtom i 
Sverige, framförallt i landets södra delar. 

Många människor i en äldre generation kan 
berätta om hur de, via skolan, var med om att 
sätta plant. 

Skolbarnsplanteringarna är en förhållande-
vis okänd del av vår historia som i vissa delar 
av landet haft stor betydelse för skogarnas 
återväxt. Därför är denna historia värd att 
uppmärksammas.

I FOLKSKOLESTADGAN FANNS FRÅN 1908 och fram 
till 1954 en paragraf som angav att varje skola 
i landet hade rätt att ägna tre dagar per läsår åt 
att plantera skog. Detta betydde dock inte att 
alla skolor i landet utnyttjade denna möjlighet. 
Det finns starka skäl att tro att uttaget av dagar 
i högre grad rörde skolor i landsbygdsområden 
och i mindre grad skolor i städer och tätorter 
där skogen knappast fanns inom räckhåll för 
en dags utfärd.  

Men varför blev skolbarnen överhuvudta-
get inblandade i arbetet med att plantera skog 
på skoltid? Låt oss följa detta via tre möjliga 
spår. Det första gäller situationen i den svenska 
skogen, det andra skolans pedagogik och det 
tredje det nationella perspektivet. 

Den skogliga krisen  
Skogssituationen i Halland var ett ofta disku-
terat ämne i skogliga kretsar under det sena 
1800- och tidiga 1900-talet. Farhågorna om 
en kris för skogen rörde dock betydligt fler 
delar av Sverige. Men Halland stod i särklass.  
Skogsvårdsstyrelsen i landskapet såg den dystra 
utvecklingen och skrev i sin årsberättelse 1907 
att ännu …

… hafva de halländska skogarne, med undantag
af statens och de större herrgårdarnas, icke hittills 
varit underkastade någon som hälst skogsvård, 
utan afverkningen har i allmänhet helt planlöst 
bedrifvits, i de flesta fall genom fullständig kalaf-

I efterdyningarna till den nya skogsvårdslagen 1903 beslutades  
att också svenska folkskolebarn skulle engageras i arbetet med att 
restaurera landets sargade skogar. Barnen fick lära sig att plantera 
gran- och tallplantor eller så fröer på skogsmarker som hade  
avverkats eller sedan länge saknade uppvuxna träd.  
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verkning och markens sedermera öfverlämnande 
åt förvildning och ljungbeväxning.2)

DEN SVENSKA SKOGEN HADE under sekler utsatts 
för en omfattande skattning. Järntillverkning-
ens behov av träkol som alltsedan 1600-talet 
regionalt tärt på skogsbeståndet. Svedjebruket 
hade ytterligare bidragit därtill. De kalmarker 
och ljunghedar det resulterade i användes som 
betesmarker. Till detta kom att man svedjade 
ljungmarkerna för att förbättra betet. Återväx-
ten av skogen var därför svag. 

Det såg dock inte lika mörkt ut överallt. 
Krisen rörde framför allt de mindre privat-
skogarna – inte så mycket statens och storgår-
darnas skogar. Men sammanlagt uppskattades 
de så kallade ”rymarkerna” i västra och södra 
Sverige uppgå till en halv miljon hektar. 

Kritiken från officiellt håll mot det bristfäl-
liga skogsbruket i dessa landsdelar var inte 
nådig. Den gick ut på att man i privatskogarna 
ägnade sig åt ett oplanerat fällande av träd. 
Vare sig markägaren själv avverkade, eller om 
han sålt skogen för avverkning på kontrakt, 

BARNEN, SKOGEN OCH SKOLAN

Skolpojke på stubbe i kanten av ”stora vindfällshygget”, Hassle socken i Västergötland 1916.
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skedde denna utan tanke om en tryggad åter-
växt av skogen. 

Och att ha ett bra skogsbete var för många 
skogsbönder viktigare än att producera skog. 
Behovet av bete motverkade således i hög grad 
intresset för att vårda skogen. Skogsplante-
ringar, skogssådd eller markberedningar var 
också ovanliga. 

Samtidigt ökade behovet av virke. Från 
1850 till första världskriget fördubblades 
virkesuttaget i Sverige. På en ena sidan stod så-
ledes dålig återväxt, och på den andra sidan ett 
ökande behov av virke. Det gjorde att skogen 
pressades från två håll. 

RIKSDAGEN BESLUTADE DÄRFÖR1903 om att in-
rätta en allmän skogsvårdslag som skulle träda 
i kraft 1905. Lagen gällde de enskilda skogarna 
i hela landet (med vissa regionala undantag). 
Den nya lagens innebörd var att avverkning av 
skog inte fick göras så att återväxten äventy-
rades eller att man hanterade den avverkade 
arealen så att återväxten hindrades. 

Skogsutvecklingen och därefter politiken 
hade alltså öppnat upp för en mer offensiv 
skogsskötsel. Men var fanns de mänskliga 
resurserna att kunna genomföra detta? Jo, det 
fanns en annan institution som av vissa debat-
törer också ansågs vara i kris – den svenska 
skolan och dess pedagogik. 

Den pedagogiska krisen
Skolan stod vid 1900-talets början i centrum 
för en livlig debatt. Ett av debattämnena rörde 
dess innehåll och pedagogik: Vilken undervis-
ningsmetodik skulle tillämpas, hur skulle man 
få större åskådlighet i undervisningen, hur 
skulle skolan kunna göras mer praktisk och 
mindre teoretisk? En rad debattörer ifrågasatte 
det som ägde rum innanför skolans väggar. 
En förändring ansågs nödvändig. En stark kör 
av röster – de så kallade reformpedagogerna 
– hävdade att skolan måste präglas av större 
realism och att det var verkligheten utanför 
skolans väggar som kunde erbjuda en mer 
levande kunskap. En röst i denna kör argu-
menterade på följande sätt:

Det som kan hopsamlas inom lärorummets  
fyra väggar, räcker ej långt. Den nämnda kardi-
nalinsatsen fordrar också, att vi föra de unga ut 
i naturen, ansikte mot ansikte med de verkliga 
tingen på deras verkliga platser, att vi låta dem 
lära af lifvet, ej blott böcker och bilder och 
samlingarnas lösryckta exemplar/…/ och så vidt 
möjligt låta lärjungarna se detta med egna ögon 
och genom demonstration på ort och ställe blifva 
därmed förtrogna.3)

I REFORMKÖREN FANNS NAMN SOM Ellen Key, 
Anna Sandström, Otto Salomon, John Bager-
Sjögren. Alla var aktiva i skoldebatten och 
åtnjöt stort förtroende. Det som ägde rum 
inom skolans väggar, menade de, präglades 
av jäkt, plugg, utantillärande och abstraktio-
ner. Innehållet ansågs i hög grad vara torftigt 
och inskränkt. Det pågick ett ”själamord” i 
skolorna, för att citera Ellen Key, och detta 
ledde till vare sig insikt, kunskap eller intresse. 
Uppöva istället barnens naturliga iakttagelse-
förmåga, låt dem undersöka och arbeta själva. 
Bager-Sjögren formulerade kärnan i det nya 
budskapet så här:

Vi måste föra ut våra unga, både från folkskolor 
och storskolor, både gossar och flickor, ut i den 
svenska naturen, ut bland det svenska folket, där 

Läsebok för Folkskolan fick 1907 en tydlig skoglig 
prägel genom Olle Hjortzbergs välkända omslag.
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Beer & Sjöholms Läsebok om  
Sveriges skogar och deras vård, 
1914, vände sig till landets  
ungdom för att väcka deras  
intresse för skogen. Den rikt  
illustrerade boken avhandlar  
sådant som skogens bety- 
delse, trädens invandring,  
skogens fiender, skogs- 
odling och trädens väg  
från storskogen till såg- 
verket. Likheten är  
slående med hur dagens  
organisation, Skogen  
i Skolan, kommunicerar  
skogliga budskap till  
svenska ungdomar. 
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det lefver och arbetar i bergslag, på slätter och i 
de djupa skogarna…4)

Denna nya pedagogiks grund var elevers 
aktivitet och egna sökande av kunskap. Det 
var inte bara en svensk rörelse utan synsättet 
hade djup förankring även internationellt. Ett 
nytt skolämne började också ta form; hem-
bygdskunskapen. Hembygden skulle tjäna som 
utgångspunkt för de första årens undervisning 
i geografi, naturkunnighet och historia. Man 
skulle göra organiserade iakttagelser i skolans 
närmaste omgivning. Ämnet gav utrymme 
för ett arbetssätt som var åskådliggörande, 
praktiskt och främjade elevernas självverksam-
het. Vidare fick föreställningen om naturen 
som fostrare av det uppväxande släktet också 
näring genom att friluftslivet började organi-
seras via föregångare till Friluftsfrämjandet, 
scoutrörelsen och 4H-rörelsen. För att sam-
manfatta: Tidsandan gynnade förslagen om 
en ny pedagogik i skolorna vars förtecken var 
aktivitet, hembygd och natur. Skogsplantering 
för skolbarn låg därför helt i linje med det nya 
arbetssätt skolan skulle stå för. Det tillfreds-
ställde de som kritiserade skolan och erbjöd 
efterfrågade vistelser i naturen.

EN CENTRAL GRUPP VAR FOLKSKOLLÄRARNA. Från 
skogsvårdsstyrelserna månade man om att 
utbilda dem genom kurser. Kurserna mötte 
också positivt gensvar från lärarkåren. I en 
artikel i Svensk Läraretidning skrev signaturen 
N. Hgr (Nils Helger) mycket uppskattande 
om en kurs som Värmlands skogsvårdsstyrelse 
hade anordnat. Under jägmästare Nilssons 
ledning hade lärarna under fem dagar haft 
praktiska övningar och föreläsningar. Nils-
son vann ”sina lärjungars odelade aktning 
och beundran”, skriver Helger. Därtill kunde 
han också konstatera att ”kamratlivet var det 
angenämaste” och att det knöts vänskapsband 
”som aldrig skola brista”. Betydelsefullt i den 
positiva värderingen av kursen var också att 
”vi fingo allt fritt: logi, mat och resor”5). Ett 
sådant tillfälle till gratis fortbildning för lärare 
var sannolikt inte att förakta i en tid när de 
anslagna resurserna till sådan var knappa. För 

lärarkåren var detta antagligen också ett sätt 
att förbättra sin status som professionell grupp 
– deras anseende som yrkesgrupp i samhället 
kunde förstärkas.

Men kunde skogsplantering och pedagogik 
förenas på andra sätt? Fanns det något ”kitt” 
dem mellan och vilket var detta i så fall?

Nationella strömningar
Och nu, svenska gossar och flickor, låt oss börja 
vår planteringsdag! Svenska flaggan i spetsen, 
hackorna på axeln, matsäcken i handen – marsch 
framåt! ”Vi gå över daggstänkta berg…” 6)

DET SVENSKA SAMHÄLLET GENOMGICK vid åren 
runt förra sekelskiftet genomgripande för-
ändringar som kan sammanfattas i begreppen 
industrialisering, urbanisering, demokratise-
ring och emigration. Dessa processer gestaltade 
sig i ett antal händelser och konflikter varav de 
viktigaste var tullstriden på 1880-talet, unions-
upplösningen 1905, införandet av manlig röst-
rätt 1907–1909, försvarsstriden och bondetå-
get 1913–1914 och genomförandet av allmän 
rösträtt 1919–1921. Men även händelserna i 
omvärlden påverkade befolkningen. Tiden var 
ur dessa aspekter turbulent och händelserna 
tolkades som om att de rev och slet i nationen 
Sverige.

Å andra sidan väcktes idéer och intressen 
som verkade för nationell samling och sam-
hörighet, krafter som ville skapa ett nationellt 
kitt. Kriserna och problemen måste vändas i 
sin motsats. Carl Grimberg uttryckte detta på 
följande sätt i sin historielärobok för folkskolan:

… vad vi genom unionens upplösning förlorat i 
det yttre, det måste vi kunna vinna i inre kraft. 
Det är dock till sist av den, som folken leva. Sve-
riges väl fordrar att varje son och varje Sveriges 
dotter gör sitt bästa på sin post i livet. Om var 
och en av oss ärligt strävar att … göra livet ljust 
för sina medmänniskor, då blir vi ett lyckligt och 
starkt folk.7)

DET BYGGDES UPP EN NATIONELL infrastruktur av 
institutioner som verkade sammanbindande. 
Vetenskap och statliga institutioner verkade för 
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Kunskap, både ny och gammal, 
är viktig för att skogen ska 
utvecklas och även långsiktigt
bli ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar.
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och du med ditt !  
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Tel. 01046-38000 · www.sydved.se

att skapa ett Sverige. Järnvägarna band sam-
man landets olika delar. 

Folkskolan hade en speciell och viktig roll 
i den nationella samlingen. Den konservative 
debattören Adrian Molin såg emigrationen 
som en sorglig åderlåtning av landet men att 
skolan kunde göra något åt det:

Det är på vår skola det beror om vi skola få en 
svensk ungdom, som vill ge så långt möjligt sina 
krafter åt Sverige, eller en ungdom, som gå vill 
från fosterlandet, lockad af främmande länders 
guld eller af fagra och falska hägringar.8

I sina läro- och läseböcker fogade skolan  
samman bilden av ett land som hade något 
gemensamt och som varje människa och barn 
skulle hedra och ära. Det är i detta samman-
hang vi ska förstå de patriotiska budskapen  
i böcker som Läsebok för folkskolan, Nils  
Holgersson, Hem och hembygd, Sörgården  
eller Från pol till pol.

HUR STARKT OCH ALLVARLIGT SKOLBARNEN skulle 
vörda det nationella uttrycktes av en känd 
folkskoleinspektör i Skåne 1906:

Fosterlandet, hvars flagga svajar öfver vår skola, 
skall alltså älskas. Den flaggan skall äras af  
hvarje barn. Värre än stöld och värre än mord 
skall i deras tanke förräderi mot fosterlandet 
vara. Det brottet skall vara avskyvärdast af alla.9) 

Den nationella samlingstanken omfattades av 
flera ideologiska läger och överskred politiska 
åsiktsskillnader. Det nationella blev en slags 
överideologi – höjd över dagspolitiken. Ingen 
skulle kunna undgå att förhålla sig till den. 
Det nationella blev på så sätt något av en 
väckelserörelse.

Ett centralt tema i den nationella retoriken 
var naturen. I denna naturdyrkan lyftes skogen 
fram, både för dess estetiska värden men 
också som leverantör av råvaror för industriell 
produktion. Skogen representerade historiska 
band bakåt i tiden. Men den var också en 
väg framåt, mot en modern och industriell 
framtid.

BARNEN, SKOGEN OCH SKOLAN
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Perspektiv på skolbarnsplanteringarna
Som jag tolkar planteringarnas framväxt 
möjliggjordes de av att skogsbruket, skolan 
och nationen samtidigt befann sig i krislik-
nande situationer och att de hade något att 
vinna på att samarbeta. Det uppstod vad man 
nuförtiden talar om som en win-win-situation. 
Alla tre var i princip överens om att en lösning 
måste till. Ett ”möjlighetsfönster” öppnades 
för att agera samfällt och politiskt försöka lösa 
problemen. 

När förslaget om skolbarnsplanteringar 
först väcktes i riksdagen 1903 var dock mot-
ståndet starkt. Det blev avslag. Men när det 
kom en ny motion fyra år senare så acceptera-
des den. Under tiden hade den nya skogsvårds-
politiken från 1903 börjat finna förankring ute 
bland skogsägare och allmänhet. Från 1908 
lyftes bestämmelser om skolbarnsplantering-
arna in i folkskolestadgan. Planteringarna gav 
skolan incitament att pröva en ny pedagogik. 

Det nyvaknade intresset för ett långsiktigt 
skogsbruk krävde insatser i form av arbete  
med planteringar. Här kom skolbarnen in  
som en möjlig och stor resurs. Och denna 
allians av intressen kunde förankras i, och 
legitimeras via staten och nationen.  

EN INTRESSANT FRÅGA ÄR VARFÖR planteringarna 
minskar från och med 1920-talet? Konjunktu-
rerna under mellankrigstiden – med bland an-
nat djupa kriser 1921 och 1929-33 – skapade 
stora svårigheter för skogsbruket. Priserna på 
virke föll, sågverken hade stora lönsamhetspro-
blem. Detta minskade intresset för långsiktiga 
insatser som skogsodling. Under krigsåren pri-
oriterades vedhuggning och bränsleförsörjning 
medan skogsvården fick stå tillbaka. Kvinnor 
och barn fick rycka in i produktionen när 
männen tågade ut i försvarsberedskap – det 
blev helt enkelt brist på arbetskraft för skogs-
arbete. Samtidigt påverkades skogsodlingen av 

Skolbarn under en planteringsdag. Östergötland 1905.
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1966 reste Falkenbergs stad denna 
sten i tacksam erinran om den insats 
som lärare och elever vid stadens  
folkskola oegennyttigt g jorde under 
åren 1910–1920 på initiativ av rektor 
Oscar Lindqvist. Genom denna plan-
tering bands flygsanden och skapade 
ett skogsbestånd till fromma för  
staden och dess invånare.

Orden1) är hämtade 
från en minnessten 
som restes i Falken-
berg över lärarnas 
och skolbarnens 
insatser vid plante-
ringen av skog  
vid Skrea strand.  
Inskriptionen är 
en av få offici-
ella hågkomster 
och minnesmärken 
som har rests över 
det fenomen som 
har kallats skol-
barnsplanteringar; 
svenska skolbarns 
plantering av skog.
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nya idéer om självföryngring. Efter 1920 tog 
utvecklingen i skogen delvis nya vägar jämfört 
med århundradets båda inledande decennier. 

Men också det ”nationella projektet” föränd-
rades. Den fosterländska retoriken tappade kraft 
efter första världskriget. Visserligen inte helt, 
men dess mest flagranta övertoner tonades ned 
och dränerade successivt kraften i budskapet. I 
och med den allmänna rösträttens genomföran-
de kring 1920 växte ett nytt medborgarbegrepp 
fram – där den äldre tanken om människan som 
undersåte och obrottsligt lojal mot fosterlandet 
kraftigt underminerades. Slutligen – vad hände 
med det pedagogiska projektet? 

DET VÄXTE SAKTA MEN SÄKERT FRAM en pedago-
gik som hävdade att det var i skolan och med 
teoretiska kunskaper framtiden skulle erövras. 

Grunderna för aktivitetspedagogiken och 
idéerna om den arbetsskola, som tidigare gjort 
skolbarnsplanteringarna möjliga, undergrävdes. 

Skolbarnsplanteringarna är på ett sätt ett 
unikt inslag i vår historia. Det handlade om en 
nationellt sanktionerad insats för att skolbarn, 
på skoltid, skulle ges möjlighet att plantera 
skog. Ändå är de ur en annan synvinkel inte 
alls unika. Att sprida kunskaper om, och enga-
gemang för skogen som biologisk, pedagogisk 
och ekonomisk resurs har varit aktuellt både 
före och efter skolbarnsplanteringarnas tid.     

NÄR STORMARNA GUDRUN OCH PER drog fram 
över landet år 2005 och 2007 och fällde stora 
mängder skog fördes mina tankar först och 
främst till de som drabbades. Men efter ett 
tag väcktes också frågan om vem/vilka som 

På väg till Hamra för att plantera skog. ”Det var mest ljungmarker med sten och enbuskar på Hamra då. 
Här åker vi förbi torpet Svarthall.” Båda akvarellerna på detta uppslag är hämtade ur Jenny Anderssons 
Bilder från häståldern, där hon berättar om livet på landsbygden i Halland 1905–1955.
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en gång hade sett till att dessa skogar faktiskt 
fanns. Givetvis var en betydande del resultatet 
av självsådd. Men jag kunde heller inte undgå 

att sända en tanke till de skolbarn som en gång 
hade planterat de nu stormfällda träden. Deras 
insats var av allt att döma betydelsefull.      

KORSNÄS 
DIN SKOGLIGA PARTNER

Korsnäs är inte bara köpare av ditt virke 
– vi är också  din skogliga partner i varje 
del av ditt skogsbruk.

www.korsnas.com/skog

Granplantering på Hamra. ”Pojkarna gick först och hackade, så gick vi efter och satte plantorna.  
Pojkarna hade inga potatishackor utan stora flåhackor och var bara 13 år. Det var ljungtuvor och 
elände.”
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Det finns omfattande statistik över hur 
många elever som engagerades i arbetet 
med skogsplantering. Men siffrorna måste 
värderas kritiskt, och är sannolikt högre än 
vad som kan beläggas i den statistik som 
går att rekonstruera.10)

Av skogsvårdsstyrelsernas berättelser 
framgår att under perioden 1906–1917 
deltog 317 000 barn i planteringarna. Re-
kordåret var 1910 med drygt 50 000 barn. 

För åren 1915 till 1930 förde landets 
skolmyndigheter statistik över skolplan-
teringarna. Under denna period sjunker 
antalet engagerade barn stadigt för att 
1930 uppgå till cirka 15 000 barn. Totalt 
engagerades drygt 360 000 barn under 
dessa år. 

År 1910 deltog cirka sju procent av 
barnen i landets obligatoriska skolor i skogs-
plantering. Motsvarande siffra för 1920 är 
fyra procent och för 1930 drygt två procent. 

Efter 1930 finns ingen statistik. Det 
finns dock skäl att anta att minskningen 
fortsatte. På 1950-talet försvinner skolor- 
nas möjlighet att på skoltid låta eleverna 
delta i skogsplantering. 

Arealmässigt är det svårt att uppskatta 
barnens insatser på grund av osäker sta- 

tistik. Skogshistorikern Lars Kardell  
bedömer dock att skolbarnen 1909 stod 
för cirka tio procent av den skogsodlade 
arealen.11) För hela perioden 1900–1950 
uppskattar han att skolbarn stod för ett  
par procent av den totalt odlade arealen 
på privat skogsmark.

Det var fler pojkar än flickor som satte 
plant, 59 procent, jämfört med 41 procent 
flickor. 

Av naturliga skäl var det främst lands-
bygdens barn som engagerades. Under 
åren 1915–1930 stod landsbygdsbarnen 
för hela 87 procent.  

Trots att statistiken har brister, kan  
man med viss säkerhet konstatera att det 
var barnen i västra och norra Götaland  
som planterade mest. Kopparbergs,  
Älvsborgs, Skaraborgs, Göteborg och 
Bohus län samt Jönköpings län toppar  
den statistik som finns. 

I några län utfördes vissa år mellan  
en fjärdedel och upp till hälften av plante-
ringarna av skolbarn. De höga andelarna 
kan förklaras av det var billigt att låta barn 
plantera. Vuxna skulle ju ha lön, medan 
barnen bara fick en symbolisk ersättning  
i form av mat och dryck. 

Skolbarnsplanteringarnas  
omfattning

BARNEN, SKOGEN OCH SKOLAN



SKOGSARBETETS RATIONALISERING OCH HUMANISERING 1900–2010

37

Fotnoter
1. Citatet är hämtat (från ett foto) från en artikel av Anders Lindström i Hallands Nyheter 2 mars 1998.

2. Årsberättelse för år 1906 från Skogsvårdsstyrelsen, Skogsvårdsföreningens tidskrift 1907, s. 17.

3. Pedagogisk tidskrift 1895, s. 209.

4. Bager-Sjögren 1894, s. 628.

5. Svensk Läraretidning 1907, nr 34.

6. Beer & Sjöholm 1914, s. 72.

7. Grimberg 1911, s. 338.

8. Molin 1908, s.358.

9. Svensk Läraretidning 1906, s. 629.

10. Det finns två källserier som gör en kvantitativ uppskattning av skolbarnsplanteringarnas omfattning möjlig. Den en härrör från   
 skogsvårdsstyrelserna, som samlade in uppgifter och publicerade dessa som bilaga i Skogsvårdsföreningens tidskrift. Insamlingen  
 och publiceringen pågick under åren 1906 till 1917. Från 1918 upphör man med publiceringen. Den andra serien utgörs av den  
 offentliga folkskolestatistiken i SOS Folkskolorna. Denna statistik påbörjades läsåret 1915-16 och fortgick fram till år 1930.  
 Därefter upphör den. De siffror kring planteringarna, som i den fortsatta artikeltexten kommenteras, utgör bearbetningar av dessa  
 två källserier. För en fullständigare redovisning av statistiken hänvisas läsaren till den skrift som denna artikel till stora delar bygger  
 på: Mats Sjöberg (2011): Barnen, skogen och skolan. Om elevers plantering av skog i Sverige ca 1880-1960. Miscellanea. Kungl.  
 Skogs- och Lantbruksakademin.

11. Kardell 2004, s. 126.
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