
Kvarsittning i 
plantskolan

Fagerhults Plantskola är en av Sveriges 

äldsta plantskolor och #rar i år 110 år 

av blomstrande verksamhet. Det frö 

som en gång planterades är väl bevarat 

och vårdas idag av tredje generationen, 

Anders och Knut Edvinsson. Man 

erbjuder allt som kan tänkas för en 

vacker och funktionell trädgård.

Text ALEXANDRA KÄTHNER 

Foto JOCKE DE ROOY

DE VARMA VÅRDAGARNA har väckt liv i butiken på Fagerhults 

Plantskola i Skillingaryd. Trots en seg start i mars månad 

har de senaste veckorna bringat högtryck i butiken och 

kunderna är som förbytta i det ljuva vårvädret. I jakten på 

sina drömträdgårdar, rådgivning och vackra blomsterarrang-

emang inför sommaren tar sig folk långväga ifrån för att få ta 

del av det unika sortimentet.

Fagerhults Plantskola grundades så tidigt som 1902 av 

jordbrukarbröderna Edvin och Oskar Samuelsson. Vad 

som började med odling av bärbuskar och fruktträd, som 

komplement till lantbruket, har genom åren utvecklats till en 

blomstrande verksamhet indelad i fyra inriktningar. På går-

den, som består av uppemot 30 hektar, vårdar de traditions-

enligt egna odlingar av bärbuskar och träd, samtidigt som de 

erbjuder försäljning, planteringsarbeten och grönyte-kurser. 

I linje med deras vision att vårda och bevara det arv som de 

tog över 1984, beskriver Anders helheten i deras koncept, i 

kombination med gedigen kunskap, rådgivning och ett stort 

sortiment, som deras framgångsrecept genom åren.
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UPPVUXNA I EN NATURNÄRA MILJÖ med gröna %ngrar i släkten, 

föll det sig naturligt för både Anders och Knut att följa i sina 

föräldrars fotspår. 

–Man kan säga att vi är ärftligt belastade, säger Anders 

med glimten i ögat. 

I dag arbetar även fjärde generationen på gården och hjäl-

per till att driva verksamheten. Det gör de tillsammans med 

övriga trädgårdsmästare, som består av sex heltidsanställda. 

Under högsäsongen, det vill säga från april till september när 

anläggningen är öppen för försäljning, kallar man även in del-

tidspersonal. Under denna period gör man närmare 70% av 

den totala årsomsättningen. När kylan sedan börjar komma i 

september är det som att ”slå av huvudströmbrytaren”. 

–För hela branschen är det precis som om hösten förskju-

tits genom åren till förmån för vår och sommar, även om den 

ur professionell synpunkt är bästa tiden på året att plantera, 

berättar Anders. 

TRÄDGÅRDSTRENDER

Efter några år med väldigt mycket stenläggning börjar det 

återigen planteras mer växter i trädgårdarna. Trenden 

bringar helt klart mer bär och ätbart. Det ska gärna vara en 

blandning av det traditionella och något nytt och spännande. 

Kanske odla 20 ordinära röda jordgubbsplantor blandat med 

4 av den nyare ananasjordgubben. Bland säsongens nyheter 

%nner vi också aprimira, en mix av aprikos och mirabel. Den 

gör sig bäst på en riktig södervägg i skyddat läge och är väl-

digt lättskött. Black jewel är en annan härlig nykomling i form 

av svarta hallon. Den ska helst stå i soligt läge. Krusbär utan 

taggar är en annan delik-

tess som kom för några år 

sedan men som börjar slå 

igenom först nu. Det %nns 

också tagglöst björnbär, 

ett skotskt bär som är 

stora och mognar tidigt. 

Ska helst sättas på en rik-

tigt varm södersida för att 

få bästa smak. I enlighet 

med hälsotrenden är också gojjibäret eftertraktat. Det är en 

av de starkaste antioxidanterna på marknaden just nu. 

Fruktträd är en annan het trend. Man vill gärna ha dem små 

och nåbara. Detta gäller för träd överlag som tas hit från 

andra länder och skall klara vårt bistra småländska klimat. 

Man vill också få frukt och bär så tidigt som möjligt för att 

det ska vara intressant. Genom att ympa trädet på en svag-

vuxen stam bidrar man till att öka härdigheten. De säljs till 

ett högre pris men bär då frukt tidigare. 

På växtsidan ser vi att vintergröna växter kommer tillbaka. 

De har varit borta från marknaden till förmån för blommande 

växter, men nu ser vi att trenden från 80-talet kommer till-

baka. Grönt i vinter är en klar trend just nu.

KURSER

Önskar man fördjupa sina kunskaper i hur man sköter 

grönytor så erbjuder Fagerhults Plantskola grönyte-kurser 

Det ska gärna vara en blandning av det 

traditionella och något nytt och spännande.

ANDERS OCH KNUT 

EDVINSSON är 

tredje generatio-

nen som driver 

plantskolan.

VINTERGRÖNA växter är en 

trend som är på väg tillbaka.
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under vinterhalvåret. Kurserna vänder sig 

till alla som arbetar med trädgårdsskötsel 

och besöks (itigt av personer verksamma 

inom såväl kommunen och vägverket, som 

av vaktmästare och privatpersoner. Kurserna 

erbjuds i fyra olika steg från nybörjarkurs 

och vidare med speci%ka påbyggnadskurser. 

Kurserna anordnas två dagar om året var-

dera och rekommendationen är att dela upp 

dem på en fyraårsperiod för att kontinuerligt 

utveckla sina kunskaper. 

UTVECKLING AV ANLÄGGNINGEN

På Fagerhults Plantskola utvecklar man 

ständigt anläggningen för att ännu bättre 

kunna ta hand som sina växter. Nytt för i år 

är det skjutbara taket som breder ut sig över 

utegården. Med hjälp av det kan man skydda 

växterna från såväl frost, som stekande sol. 

Samtidigt blir det en behaglig visit utan vare 

sig regn eller gassande sol för de kunder som 

vill promenera runt och inspektera somma-

rens nyheter. 

I vår välkomnar man också en hel liten djur-

park som skall gå och beta på ängarna. För 

att liva upp lite på landsbygden och samti-

digt ge besökarna ännu en upplevelse har 

de tagit hem långhåriga Highland cattle-kor, 

karismatiska alpackor, ståtliga hästar och 

söta får. 

–Framförallt blir det en kul upplevelse för 

barnen, men vi har redan märkt av ett stort 

intresse från folk i bygden som gärna prome-

nerar förbi eller cyklar ut för att beskåda och 

klappa dem, berättar Anders. 

TRÄDGÅRDSDESIGN 

Vid sidan om att utveckla den egna verksam-

heten bedriver Fagerhults Plantskola också 

trädgårdsdesign på andra orter i Sverige. Det 

gäller allt från mindre trädgårdar till större 

projekt i samband med byggnationer. Under 

sommaren har de ett antal större projekt in-

planerade i bland annat Västervik, Södertälje 

och Vimmerby. I Västerviksområdet har de 

precis avslutat ett arbete med fyra särdeles 

annorlunda trädgårdar. Det gällde främst att 

plantera större växter, vilket ställde väldigt 

höga krav på designen. I sommar väntar ett 

mer omfattande projekt i Södertälje där 29 

villor just nu är under byggnation intill  

Vidbynäs Golf Club. Fagerhults Plantskola 

kommer in så fort allt är färdigställt och 

designar själva tomterna. 

–Det kommer bli en viss variation på 

dem, men samtidigt måste man behålla ett 

grundkoncept då det är viktigt att tänka på 

helheten, berättar Anders.

Till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby 

väntar ett särdeles annorlunda uppdrag. De 

ska nämligen leverera ett ”mormorsträd”, i 

enlighet med Astrid Lindgrens klassiska citat 

”det är inte bara barn som ska klättra i träd, 

utan även mormödrar”. 

–Det är något som Astrid Lindgrens Värld 

diskuterat en längre tid och som vi nu får 

äran att förverkliga, det ska bli spännande, 

berättar Anders.

JUBILEUMSFIRANDE & SÄSONGSAVSLUT

Ett evenemang som växt sig allt populärare 

på Fagerhults Plantskola är den stora växt-

auktionen under andra söndagen i septem-

ber. Då säsongens vackra växtsortiment 

auktioneras ut löpande under hela dagen. 

Vad som började som en kul grej visade sig 

locka så mycket folk att det under senare år 

snarare har övergått till en tradition värd att 

bevara. I samband med auktionen i slutet 

av sommaren kommer också det storslagna 

110-årsjubileumet att %ras. Med start i 

september planeras ett antal aktiviteter 

och evenemang för att erbjuda kunderna en 

riktigt bra säsongsavslutning. 

–Vår vision är att verksamheten ska fort-

leva och blomstra i samma anda i ytterligare 

många år. Personligen vill jag vara verksam 

så länge som möjligt, det är ju ett arv vi hål-

ler på med, avslutar Anders.

DET NYA SKJUTBARA TAKET kan man öppna och stänga i olika partier.  

På så vis kan man skydda både växter och kunder från väder och vind.

Vår vision är att verksamheten 

ska fortleva och blomstra i samma 

anda i ytterligare många år.

KARISMATISKA ALPACKOR %nns nu att 

beskåda på plantskolans mark.
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