
Finnerödjas roteskolor - byskolor 
 

Allmän historik  
 

Skolväsendet var från början en rent kyrklig angelägenhet. De första organiserade skolorna i landet 

var de medeltida klosterskolorna och all undervisning skedde på latin. I samband med reformatio-

nen på 1500-talet väcktes tanken på att undervisnigen skulle ske på svenska. I 1686-års kyrkolag 

fanns en lagstadgad undervisningsplikt inskriven. Där står att prästen ska besöka sina församlings-

bor òdet ena huset efter det andra, nªr de ¬ b¬da sidor kunna dªrtill hava bekvämlig tid och lägen-

hetò. Det föll på varje präst att ansvara för undervisningen som var helt inriktad på kristendom och 

den protestantiska trons huvudstycken. Undervisningen gällde alla, ung som gammal, man som 

kvinna och skedde genom husförhör och konfirmationsundervisning. Själva läsundervisningen stod 

som regel klockaren för. I en regeringsresolution från 1723 åläggs varje förälder att lära barnen 

òlªsa bokò och att lära dem vissa anvisade kristendomsstycken. Efter varje husförhör förde prästen 

in uppgifterna om kunskapsnivån i ett husförhörsprotokoll. Man kan konstatera att läskunnigheten i 

Sverige var stor redan innan lagen om allmän skolplikt kom till 1842. 

 

 

 
Utdrag ur ett husförhör från åren 1872 ï 1883. Prästerna hade olika tecken för hur stor läskunnig-

heten var. Tecknen varierade från präst till präst. Denna präst hade det ståtliga namnet Johan 

Benedictus Haqvin Sylvén och var kyrkoherde i Finnerödja 1872 ï 1882.  

 

 

Fattigfriskola n 
 

Finnerödja församling var tidigt ute när det gällde ordnad skolverksamhet. Redan 1774 donerade 

brukspatron Arvid Wallenstam, Skagersholms gård, 6 000 daler kopparmynt till Finnerödja sockens 

Fattigfrischola. Som namnet anger var skolan till för medellösa barn som fick fri undervisning men 

även barn till bättre bemedlade fick gå där. De senare fick betala en avgift till läraren. 1803 ställde 

brukspatron Jacob Arfvedson, Skagersholm gård, några villkor i samband med sin donation till 



fattigfriskolan. 1. Klockaren skulle ha hand om skolundervisningen. 2. Om prästen och ägaren till 

Skagersholm hade olika mening om vem som skulle väljas till skollärare var det prästens val som 

gällde. 3. Minst fyra barn skulle antas till fattigfriskolan. Skagersholms ägare skulle utse två av 

dem och församlingen de övriga. Barnen skulle inackorderas i familjer under skoltiden. 

 

Enligt kyrkostämmoprotokoll utsåg Skagersholms ägare under flera år Hans Olofssons två barn, en 

pojke och en flicka, till de som blev antagna till Fattigfriskolan. Familjen bodde i Kolstugan vid 

Skagersholm. Barnen inackorderades hos Lars Wallgren som började som lärare i Finnerödja 1854. 

Wallgren fick 37 öre per dag i ersättning för varje barn.  

 

Som tidigare nämnts var det prästen som stod för kristendomsundervisningen medan klockaren var 

den som lärde barnen att läsa innantill. Från 1806 och många år framöver dyker Johan Erasmus 

Carlbergs namn upp i sockenprotokollen. Han var klockare, lärare och vaccinatör. Carlberg fick 

noggranna instruktioner av kyrkoherden om vad som förväntades av honom som lärare. Förutom 

själva undervisningen skulle han se till òden hºgst nºdvändiga ordning, anständighet och snygghet 

bland skolbarnen varigenom kunskapen skulle ökas och sederna förbättrasò. Carlberg blev också 

tillsagd att vara ett gott föredöme för barnen. I ett sockenstämmoprotokoll från den 2 november 

1806 kan man läsa att ò6 ABC-böcker, 6 katekeser och 3 psalmböcker skulle inköpasò. Varje år 

skulle fattigvårdsstyrelsen besluta om vilka barn som skulle få fri middag vid skolan. I maj 1851 

beslöt styrelsen att 24 barn skulle få den förmånen det året. De fattiga barn som fick fri skolunder-

visning fanns noterade med namn i kyrkorådsprotokollen. Undervisningen skedde i privata hem. 

 

 

 

Klockarbolet  ï det första skolhuset 
 

 
Klockargården ï Klockarbolet. Den första skolan var inrymd till vänster om dörren. Okänd fotograf.  



På sockenstämman den 24 januari 1808 beslöt Finnerödja församling att det skulle byggas en skola 

vid Klockarbolet (Paradistorg) i Finnerödja. Enligt ett stämmobeslut från maj samma år blev arbetet 

uppskjutet. Vi den här tiden rådde krigstillstånd i landet på grund av Finska kriget. Enligt ett beslut 

den 11 maj 1809 verkar dock arbetet ha kommit igång och skolan togs i bruk 1810. Det visade sig 

inte vara ett nybyggt hus utan skolsalen var inrymd i den gamla klockarbostaden från 1741. Skolsa-

len låg till vänster när man kom in genom ytterdörren. Till höger hade klockaren sin bostad. I sam-

ma hus som skolsalen låg fanns det tidvis även en utskänkningslokal vilket man tydligen inte hade 

några moraliska betänkligheter över. Skolsalen var i bruk till mitten på 1830-talet då ett nytt 

skolhus byggdes ett par hundra meter närmare kyrkan. Mer om den skolan längre fram. Den gamla 

klockarbostaden finns fortfarande kvar och är nu en del av Hembygdsgården.  

 

 

 
1981 gavs ett lokalmynt ut med motiv det första skolhuset. Foto Jonny Pettersson. 

 

Skolmuseum 
 

I den gamla skolsalen finns nu ett skolmuseum som invigdes 1981. Gustav Nilsson, som varit lärare 

i Finnerödjas skolor under flera decennier, var initiativtagare till museet. Han hade under många år 

samlat ihop mängder med föremål från de gamla byskolorna.  



 
Gustav Nilsson i samband med invigningen av museet 1981. Foto Arne Sjöstedt. 

 

 
1986 hölls en lektion i den gamla skolsalen. Lärare var Gustav Nilsson. Okänd fotograf 



 
Gustav Nilsson håller lektion 1986. Okänd fotograf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Folkskolestadgan 
 

Den första folkskolestadgan kom till 1842 och där var lagen om allmän folkskola inskriven för 

första gången. Den utformades i Hova prästgård under prosten Per Olof Carlanders ledning till -

sammans med stasrådet Jonas Wearn och greve Torsten Rudenschöld. Redan den 28 januari 1834 

skrev Rudenschöld ett brev till prosten Carlander i Hova, där han delgav sina funderingar om sko-

lan och de reformplaner han hade för densamma. Torsten Rudenschöld växte upp i Gudhammar vid 

södra änden av Skagern och redan som ung började han intressera sig för skolfrågor. Intresset höll i 

sig under alla år och han drev på utvecklingen inom skolans område. På den här tiden var socknar-

na indelade i rotar och Rudenschöld ansåg att det skulle byggas en skola i varje rote så att barnen 

fick rimliga gångavstånd till skolan. Han intresserade sig också för undervisningens innehåll och 

framhöll vikten av kroppsövningar i samband med undervisningen. 1853 utnämndes Rudenschöld, 

av regeringen, till skolinspektör för hela landet. När folkskolestadgan kom till tillhörde Finnerödja 

Hova pastorat så den här milstolpen i skolans utveckling hade verkligen en lokal anknytning. 

 

Enligt lagen skulle det finnas minst en skola i varje socken eller stadsförsamling. Före 1842 hade 

det funnits ca 1000 sockenskolor i landet. Nu skulle det antalet utökas med ytterligare 1200 skolor 

för att målet om minst en skola i varje socken skulle kunna uppfyllas. Skolan skulle vara fast, inte 

ambulerande, och ha en godkänd lärare. För att råda bot på bristen av behöriga lärare skulle lärarut-

bildningar startas runt om i landet. Alla åldersgrupper skulle gå i samma klass och skolan skulle 

drivas lokalt, d.v.s. av socknen. En tidsfrist på 5 år sattes upp för att socknarna skulle få tid på sig 

att komma igång med skolreformen. Bristen på både lärare, lämpliga lokaler och pengar gjorde att 

det på många håll tog betydligt längre tid än 5 år att få till lämpliga skolor. Så var fallet i Finne-

rödja. Den nya lagen medförde ingen skolplikt för barnen. Det var endast en plikt för socknen 

att inrätta en skola där alla barn hade rätt att gå från 7 års ålder. Från början fanns ingen all-

män läroplan utan varje socken utarbetade sin egen. Den 6 juni 1847 utfärdades ett reglemente för 

skolundervisningen i Finnerödja byggt på folkskolestadgan. Det innebar att undervisningen i 

socknen fick en fastare form.  

 

En gemensam läroplan för hela landet infördes 1878 samtidigt som folkskolan blev 6-årig. Från 

början var det svårt att övertyga den fattigare delen av befolkningen om att en folkskola behövdes. I 

de mer förmögna hemmen fortsatte man som tidigare med hemundervisning. Allmän skolplikt för 

barnen infördes först genom 1882-års folkskolestadga. Alla nyordningar tog tid och först 1920 kan 

man säga att 6-årig folkskola var helt införd i Sverige. År 1937 beslöt riksdagen att folkskolan 

skulle bli 7-årig och den reformen var helt genomförd 1949.  

 

Från början var det sockenstämman som beslutade i skolfrågorna. Stämman hade hand om både 

kommunala och kyrkliga angelägenheter men genom 1862-års kommunreform upphörde socknen 

som administrativ enhet och i stället bildades kommuner. I samband med det delades de kommu-

nala och kyrkliga frågorna upp på två stämmor ï kommunalstämman och kyrkostämman. Skolfrå-

gorna hamnade på kyrkostämmans bord. På 1850-talet godkändes kvinnor officiellt som lärare i 

folkskolan men de skulle vara ogifta. Ända in på 1920-talet fanns det ett motstånd mot gifta 

kvinnor som lärare. Den gifta lärarinnan ansågs inte kunna ge hela sin kraft och omsorg åt skol-

barnen utan var tvungen att skºta sina uppgifter med òdelat hjªrtaò. 

 

Andelen outbildade lärare i landet var under 1850-talet mycket stor ï ca 65 procent ï och bidrog till 

att folkskolan fick dåligt rykte. För att öka tillgången på skolor inrªttades 1853 òmindre folkskolorò 

eller småskolor där oftast helt outbildade kvinnor anställdes till mycket låga löner. Först 1897 kom 

en lag som sa att lärarna i småskolan borde ha småskollärarutbildning, men obligatorisk blev denna 

lag först 1918.  



Den först anställde folkskolläraren 
 

Skolan kostade pengar och Finnerödja socken var fattig så man fick förlita sig på donationer från 

bättre bemedlade. En av dem var brukspatron Georg Camitz på Skagersholm. Camitz var intres-

serad av skolfrågorna och är en av dem som påskyndat utvecklingen av skolväsendet i Finnerödja. I 

ett protokoll från den 11 september 1833 framgår det hur målmedvetet folkskoletanken fördes 

vidare inom socknen långt innan 1842-års folkskolestadga kom till. I protokollet står det bland 

annat att Camitz förband sig att upplåta tre stycken jordlyckor i Västra Finnerödja där man skulle 

bygga boställe till skolläraren. Camitz skulle även bestå med timmer, virke, tegel till tak och murar 

samt spik. Huset skulle byggas vid Körningstorp och förutom bostad även innehålla en skolsal. 

 

 
Finnerödjas först anställde folkskollärare ï Johan Svenzon. 

 

När Finnerödja socken skulle anställa sin första lärare var Camitz i allra högsta grad delaktig i det 

beslutet. I samma protokoll från 1833 kan man läsa att brukspatron Camitz ställde följande krav 

vad beträffar anställandet av en lärare. òEn duglig och till uppfºrandet oklanderlig barnalärare 

skulle tillsättas som inte innehade någon annan befattningò. Den 1 maj 1834 anställdes Johan 

Svenzon som socknens förste folkskollärare. Innan han anstªlldes skulle han visa upp ett òveder-

hªftigt intyg om godkªnd skicklighet uti vexelundervisningenò. P¬ 1820-talet infördes lancaster-

metoden eller växelundervisning, som den också kallades, i svenska skolor. Den innebar att äldre 

elever, s.k. monitörer, undervisade de yngre växelvis med läraren.  

 

Svenzon hade till en början ingen formell examen men avlade folkskollärarexamen vid seminariet i 

Skara 1850. Han åtnjöt ett stort anseende inom församlingen och han fick bland annat hjälpa 

prästerna med förberedande konfirmandundervisning. Komminister Johan Frigell, som tjänstgjorde 



i Finnerödja 1831 ï 1851, tog mycket aktiv del i förbättringen av skolundervisningen och samarbe-

tade mycket med Johan Svenzon. Frigell var bland annat ordförande i skolstyrelsen. Från 1834 

hade Finnerödja ett ambulatoriskt skolväsende vilket innebar att undervisning skedde 3 till 4 

månader per år i skolhuset och därefter skulle läraren ambulera i socknen, som var indelad i 8 

läsrotar, under 6 månader. I de olika rotarna fanns inga skolhus utan undervisningen fick ske i 

hemmen. Johan Svenzon hade ingen möjlighet att själv hinna undervisa i alla 8 läsrotarna så han 

hade till en början hjälp av en person som avlönades med privata medel. 1848 hade Finnerödja 

socken beviljats statliga medel till folkskoleundervisningen och man kunde anställa två med-

hjälpare. I ett protokoll från 1851 kan man läsa att de första medhjälparna som anställdes av 

socknen var Gustaf Andersson och Lars Jacobsson. År 1868 fanns det 47 pojkar och 43 flickor i 

den fasta folkskolan medan det var 105 pojkar och 91 flickor i den ambulerande. 

 

Johan Svenzon skulle gå i pension 1873 men försämrad hälsa gjorde att han fick ta tjänstledigt tre 

år tidigare. Under de sista tre åren fram till Svenzons pensionering vikarierade Lars Wallgren som 

lärare. Wallgren kom till Finnerödja 1854 och fick då hjälpa Johan Svenzon med den ambulerande 

undervisningen men även rycka in som vikarie för Svenzon när så behövdes. I ett pensionsbrev ut-

färdat den 29 november 1872 står det att Johan Svenzon tillerkänns en årlig pension på 300 riksda-

ler från den 1 maj 1873. Klockaren och organisten Lars Wallgren utnämndes 1875 till ordinarie 

folkskollärare. 

 

 

Roteskolor - byskolor 
 

I folkskoleinspektörens berättelse för åren 1861 ï 1863 påpekas att det inom Finnerödja distrikt 

bara finns en skola med examinerad lärare. Inspektören anser att det finns behov av ytterligare en 

skola förlagd till den södra delen av socknen och dessutom vill man ha en ambulerande småskola. I 

motsvarande berättelse för åren 1864 ï 1866 står det att Finnerödja är ett vidsträckt distrikt med en 

yta av 3 kvadratmil och en befolkning på 3 050 personer varav 517 barn i skolåldern. Det påpekas 

att de barn som bor längst ifrån den fasta skolan i Körningstorp har 7 fjärdingsmil dit (ca 18 km). 

Inspektören föreslår att det byggs en skola i den nordvästra delen och en i den nordöstra delen av 

socknen samt två skolor i den södra. 

 

I mitten på 1860-talet undervisade läraren 3 månader vid Körningstorps skola. Övriga 5 månader 

som det förekom skolundervisning ambulerade han mellan två rotar. Övriga rotar hade enbart 

ambulerande lärare. I folkskolestadgan fanns föreskrivet att roteförhör skulle hållas. Enligt folk-

skoleinspektören hade det blivit ordentligt gjort i Finnerödjas tre flyttande folkskolor. I många 

andra skoldistrikt var det lite si och så med den saken.   

 

På kyrkostämman den 8 mars 1864 hade man överläggningar om vilka förbättringar som behövde 

göras inom folkskoleväsendet. Man beslöt att ansöka om allmänna medel hos Kungl. Maj:t. Enligt 

ett kyrkostämmoprotokoll från den 8 november 1867 skulle man bygga sju nya skolhus men man 

òhªpnadeò ºver den dryga kostnaden skolbyggena skulle medföra. Det rådde bistra tider i landet 

efter missväxt och man beslöt därför skjuta upp det definitiva beslutet om skolhusbyggena. 

 

År 1868 kom det definitiva beslutet om att bygga skolor i Finnerödja. Nedan återger jag hela § 1 

från protokollet fört vid kyrkostämman i Finnerödja den 28 oktober 1868. Stavningen har jag 

moderniserat något. òI ºverenskommelse med fattat beslut vid Kyrkostªmma den 8 nov. 1867 

föredrogs nu åter frågan om uppförande av skolhus inom varje av socknens läsrotar. Efter en längre 

överläggning i detta ärende stannade samtliga närvarande byggnadsskyldiga enhälligt vid följande 

beslut: Sju (7) nya skolhus skola, så fort ske kan, uppföras på i medelpunkten och vid farbar väg 



belägna ställen inom Östergårds, Välvatts, Björkmarks, Paradis, Ramsnäs, Finnefalls och Vallsjö 

rotar. Varje rote uppför och underhåller sitt skolhus och de hemman som, enligt nu upprättad 

särskild längd, blivit till varje rote anslaget, tillsläppa alla behövliga trädmaterialer, men erhåller till 

varje byggnad av gemensamma medel ett kontant bidrag av trehundra riksdaler, vilka ska användas 

till inköp av övriga nödiga materialer; och varav ï så gott tillgång finns ï utbetalas 100 riksdaler, 

då grund är lagd och fotträden sammanfogade och de övriga 200 riksdalerna då byggnaden blivit 

täckt. Vad sedan möjligen komma att brista uttaxeras av hemmanen särskilt inom varje läsrote 

överensstämmande med vad lag stadgar om kyrkobyggnad.  

 

Alla erforderliga dagsverken skola, liksom vid kyrkobyggnad utgöras av de inom varje rote boende 

dagsverksskyldiga, intagsägare och torpare m.fl. För att, efter barnens antal, någorlunda bestämma 

byggnadernas storlek valdes en byggnadskommitté, som har att uppgöra ritningar och tillse att 

arbetet blir ordentligt verkställt och utsågs till ledamöter i denna kommitté Bruksförvaltare Finch, 

jägmästare Sjögren och Per Eurén i Näs. Ledamöterna i skolrådet, bör så fort de kan, var och en 

inom sin rote sammankalla intressenterna för beslutsfattande om utseende av plats och byggnadens 

företagande. Vad gamla skolhuset (Körningstorp) vid Finnerödja beträffar kunde för närvarande 

inget beslut fattas, utan kommer överläggning därom att framdeles företagas, då man fått utrönt 

huruvida detsamma mºjligen behºver tillbyggas m.m.ò 

 

Följande skolor skulle byggas i de olika rotarna: 

Vallsjö rote ï Vallsjöbol (färdig 1872) 

Paradis rote ï Åna (färdig 1873)  

Finnefallets rote ï Finnefallet (färdig 1874) 

Björkmarks rote ï Björkmarken (färdig 1875) 

Ramsnäs rote ï Ullsandsmo (färdig 1875) 

Wälvatts rote ï Bäckedalen (färdig 1875) 

Östergårds rote ï Kvarntorp (färdig 1876) 

Stamroten (Gate rote) ï Körningstorp byggdes redan 1836 

 

1865 sammanträdde folkskolestyrelsen för första gången i Finnerödja. I oktober 1869 beslöts att 

man skulle anställa tre småskollärare nästkommande år med en lön på högst en riksdaler riksmynt 

per läsdag. Lars Wallgren fick behålla sin lön på 1:25 eftersom han hade lärarexamen. Skolrådet 

fick i uppdrag att anskaffa skickliga lärare. Minimikravet var att de kunde undervisa i skrivning och 

räkning.  

 

I ett protokoll från den 27 oktober 1871 kan man läsa att utgifterna för lärarlöner, nya skolbänkar, 

undervisningsmaterial och byggande av skolhus skulle bekostas av inkomsterna från brännvins-

försäljningen vid Paradistorp. 750 riksdaler riksmynt anslogs. Brännvinsförsäljningen kom alltså 

till nytta för barnen i socknen. Å andra sidan fanns det också barn som for illa på grund av bränn-

vinet. (1873 infördes en ny myntreform och i fortsättningen används myntenheten kronor). I samma 

protokoll kunde man också läsa följande: Underhållet av de nya skolhusen ska övertas av skol-

kassan så snart varje rote har brädfodrat sitt skolhus utomhus liksom från golvet upp till fönstren 

inomhus. Fönster och dörrar skulle också vara grundmålade. Tillsyningsmän skulle utses som 

kollade att arbetet blev utfört. Skolrådet skulle se till att nya skolbänkar och materialskåp blev till-

verkade under vintern. En entreprenadauktion skulle hållas för att utse de som fick uppdraget. Skol-

rådet skulle också se till att tillräckligt med undervisningsmaterial och 6 stolar per skola köptes in. 

Allt på skolkassans bekostnad. 

 

1871 var Finnerödja indelat i fyra skolområden med två rotar i varje område. Det var Gate ïParadis 

rote, Östergård ï Välvattnet, Finnefallet ï Vallsjö och Ramsnäs ï Björkmarken. Alla skolor var 



flyttande skolor vilket innebar att efter 4 månader flyttade undervisningen från den ena roten till 

den andra inom skolområdet. Eftersom det bara fanns ett skolhus i socknen vid den här tiden fick 

man hålla till i privata hem som tidigare nämnts. Finnerödja hade två flyttande småskolor. Skolin-

spektören ansåg att det borde finnas en till och han var inte nöjd med verksamheten i småskolorna. 

Missnöjet berodde antingen på för stort antal barn, dåliga lokaler, dålig tillgång till material eller 

för liten undervisningstid.  

 

I början på 1870-talet undervisades många barn i hemmen (de ingick inte i den flyttande rotesko-

lan) och det var sällan som det ordnades förhör med dessa barn. En del fick sannolikt ingen under-

visning alls. En del föräldrar ansåg skolan vara en bisak, dit man skickade barnen om de inte be-

hövdes hemma. Det ansågs att kvinnor var bäst lämpade att undervisa i småskolan. Det fanns man-

liga lärare i småskolan men man försökte byta ut dem där det gick. Vid den här tiden ansågs det att 

en elev inte skulle ha längre skolväg än 3 km men det var inte ovanligt med en skolväg på över 5 

km. Augusti och september var vanligtvis undervisningsfria månader eftersom barnen behövdes 

hemma under skördetiden.  

 

I februari 1872 skickade folkskoleinspektören en skrivelse till kyrkostämman där han påpekade att 

socknen behövde ytterligare en skola, utöver de redan beslutade, eftersom socknen var så vid-

sträckt. Kyrkostämman avslog den begäran eftersom man inte ansåg sig ha råd med ett skolhus till. 

Vidare kan man läsa i protokollen från 1872 att skolhuset i Wallsjö skulle avsynas. De två avsy-

ningsmännen, valda av kyrkostämman, skulle avge rapport till prästen huruvida bygget var gjort 

efter de rekommendationer som fanns. Det beslöts också att varje rote skulle förse sitt skolhus med 

ved. Fattigfribarnen skulle inte längre få kost och logi betald under skoltiden. De fick i stället 25 kr 

kontant per år och som motprestation måste de delta i skolundervisningen 4 månader per år.  

 

1873 beslöt kyrkostämman att terminsavgiften för varje barn skulle vara 25 öre. Skolan var alltså 

inte avgiftsfri. De som hade plats som fattigfribarn betalade naturligtvis ingen avgift. Från 1874 

skulle folkskolärarna få 300 kr i lön per år samt ved och husrum. Tre år senare höjdes lönen till 600 

kr per år. En snabb löneutveckling. Småskolelärarinnorna fick nöja sig med en löneförhöjning på 

50 kr till 250 kr per år. I ett protokoll från maj 1875 står det att brandstodsvärdet på skolhusen 

skulle höjas. Där framgår det att skolorna i Åna, Finnefallet och Wallsjöbol var färdigbyggda och 

att skolorna i Björkmarken, Ullsandsmo och Bäckedalen precis var brädfodrade och färdiginredda. 

I flera skolhus satte man upp förhydringspapp i samband med målning och tapetsering. Pappen 

skulle förhindra drag. 1877 kom beslut om att inte sätta upp någon mer förhydringspapp eftersom 

den inte var s¬ bra som man fºrst trott. I stªllet skulle husen òomsorgsfullt kalkrappas i stªlletò 

innan tapeter sattes upp.  

 

I kyrkostämmans protokoll från den 27 maj 1878 kan man läsa att kyrko- och skolrådet beslutat att 

skolhusen òså litet som möjligt skulle upplåtas för andliga föredragshållande av lekmannapredikan-

terò. Hªdanefter skulle skolhusen bara öppnas för de lekmannapredikanter, som kunde uppvisa 

betyg för prästen, där de kunde styrka att de bekände sig till den Lutherska läran. Det var prästen 

som bestªmde vilka som fick òpredikaò i skolhusen. Mºtena fick inte h¬llas under lªsterminen och 

inte heller sent på kvällarna eller in mot nätterna som det stod i protokollet. Dªr stod ocks¬ att òinga 

andra än församlingens lärare och lärarinnor berättigas att hålla söndagsskola i skolhusen; för alla 

ºvriga s.k. sºndagsskolor ªvensom s.k. barnfester uppl¬tes icke skolhusenò. Efter en längre över-

läggning i stämman beslutades att gºra en smªrre ªndring. òSkolhusen må någon gång, efter an-

mälan hos pastor och då han s¬ gott finner, uppl¬tas fºr barnfesterò. 

 

1880 anställdes 2 examinerade skollärare och 2 småskolelärarinnor. Folkskoleinspektören ville att 

Finnerödja församling skulle anställa en fjärde examinerad folkskollärare under 1881 men kyrko-



stämman avslog det hela med orden att òförsamlingen har lika många eller fler, som angränsande 

församlingarò. I februari 1882 bestämde kyrkostämman att de föräldrar som hade barn i skolan, i 

tur och ordning, skulle skura golven i skolsalarna. Det var den anställde skolrådsledamoten i re-

spektive rote som skulle säga till när det var dags.  

 

Enligt kungliga kungörelser 1877 och 1886 inrättades fortsättningsskolor i Sverige. I Finnerödja 

skulle det dröja innan första fortsättningsskolan såg dagens ljus. Fortsättningsskolor bedrevs som 

regel under 6 veckor i januari och februari. 

 
Snickarglädje 

 

 
Kvarntorps skola är ett exempel på snickarglädje som fanns på många skolhus förr. 

 

När Finnerödjas byskolor byggdes på 1870-talet var socknen mycket fattig. De olika rotarna som 

skulle tillhandahålla timmer, virke, arbetskraft mm fick säkert göra stora uppoffringar för att få 

skolorna färdiga. Trots stora ekonomiska påfrestningar visar flera av skolhusen prov på mycken 

snickarglädje. Det måste ha funnits många skickliga snickare i bygden. Oftast var det på verandor-

na och runt fönstren som utsmyckningarna fanns. Tyvärr så försvann en del av snickarglädjen när 

skolhusen byggdes om.  



Inspiration till utsmyckningarna på skolhusen kan ha kommit från arkitekten Charles Emil Löwen-

skiöld. Han föddes på en gård strax utanför Mariestad 1810 och levde till 1888. Eftersom familjen 

hade det ganska knapert var Charles Emil tvungen att tidigt bidra till försörjningen. Han började 

göra ritningar till bland annat lantbruksbyggnader och kallades dªrfºr òFªhusarkitektenò. Förutom 

att byggnaderna skulle vara praktiska skulle de ocks¬ vara vackra. Hans òosvenska stilò med 

snirklade utsågningar runt fönster, takutsprång och på verandor tilltalade många. Snickarglädjen, 

som stilen kallades, spreds vida omkring. Charles Emil hade en bror som var disponent på Skagers-

holms gård 1868 ï 1871. Det kan ju tänkas att Charles Emil besökte Finnerödja och då delade med 

sig av sina kunskaper.  

 

Folkskoleinspektörens berättelse för åren 1887 ï 1892 
 

I folkskoleinspektörens berättelse för åren 1887 ï 1892 kan man hitta en hel del intressanta upp-

gifter. 1887 hade Finnerödja 3 059 innevånare och 544 skolpliktiga barn. Det fanns 4 folkskolor 

och 4 småskolor. Alla skolor var fortfarande flyttande. I genomsnitt gick det 68 barn per skola vil -

ket ansågs vara lite för många. Max 50 barn per skola vara idealet. Inspektören påpekade att det 

behövdes en folkskola och en småskola till i Finnerödja och dessutom borde det inrättas fem fort-

sättningsskolor. Det fanns behov av ytterligare en slöjdskola för pojkar förutom de fyra som redan 

fanns. För flickorna fanns det inte någon slöjdskola. 

 

År 1892 gick 63 pojkar i Finnerödja slöjdskolor och de fick undervisning i slöjd under hela läsåret. 

I många andra socknar pågick slöjdundervisningen bara under en kortare tid. På slöjdtimmarna fick 

de lära sig använda kniv, såg, hyvel och yxa. 1892 hade det även startats en slöjdskola för flickor 

med 19 elever. De fick sin undervisning när det var lov från den vanliga skolan. Undervisningen 

pågick minst 6 veckor och timantalet varierade mellan 2 ï 6 timmar per dag. Den kvinnliga slöjd-

läraren hade genomgått en särskild slöjdkurs. Det var hon ensam om i Norra Skaraborgs län. 

Flickornas undervisning omfattade stickning, stoppning, lagning och lite klädsömnad. I Finnerödja 

fick flickorna dessutom lära sig väva. Finnerödja låg på vissa områden i framkant när det gällde 

skolundervisningen men det fanns också uppenbara brister inom andra områden.  

 

Undervisningstiden i skolorna var 8 månader per år eller 34 ½ vecka. I de flyttande skolorna pågick 

undervisningen 4 månader per station (skola). I den skola som inte undervisades hölls roteförhör 

varje eller varannan lördag. Skoldagen inleddes alltid med bön och att antingen läraren eller en av 

eleverna läste ett stycke ur nya testamenet. Efter det blev det förhör på det upplästa stycket. Det 

gick alltså inte att somna till under morgonbönen eller låta tankarna fara iväg. 

 

När det gällde vilka ämnen som eleverna skulle undervisas i kunde det skilja en hel del mellan 

socknarna. Skillnaderna berodde oftast på lärarnas kompetens eller avsaknad av kompetens. 

Kristendomskunskap, modersmålet, välskrivning, räkning, geografi, historia och naturkunnighet 

förekom i de flesta skolor. Geometri (som var ett eget ämne) och teckning förekom bara i enstaka 

skolor. När det gällde sång var det mest psalmer och några fosterländska sånger som eleverna fick 

lära sig. Gymnastik förekom (i bästa fall) utomhus under den varma årstiden. Det var enkla 

fristående rörelser, vändningar och marscher. Trädgårdsskötsel, som också var ett skolämne, fanns 

bara på enstaka skolor. Skolinspektören påpekade att skolorna i Åna, Finnefallet och Ullsandsmo 

saknade både träd och trädgård runt skolhusen.  

 

Utrustningen i skolorna varierade en hel del men i de flesta skolsalarna fanns en svart tavla, folk-

skolans läsebok, någon karta över Sverige ï Norge (länderna var i union vid den här tiden), jord-

glob, kulram och griffeltavlor. Den som hade tillsyn över socknens skolor var som regel ordföran-

den i skolrådet. 



Folkskoleinspektörens berättelse för åren 1893 ï 1898 
 

Under denna 6-årsperiod önskade folkskoleinspektören följande förändringar i Finnerödja: Två 

skolområden med fast folk- och småskola borde inrättas. De skulle ligga i Körningstorp och Kvarn-

torp. De övriga områdena Åna ï Bäckedalen, Vallsjöbol ï Finnefallet och Björkmarken ï Ullsands-

mo skulle antingen vara kvar som flyttande skolor eller omvandlas till 6 områden med en fast folk-

skola i varje. Inspektören konstaterade att det fortfarande var lite si och så med undervisningen i de 

olika ämnena. Framförallt var det i övningsämnena sång, teckning och gymnastik samt geometri 

som det brast.  

 

1898 hade folkskolorna, som var uppdelade i fyra skolområden, följande antal elever. Det var fyra 

årsklasser i varje skola. 

Körningstorp 47 elever och Åna 24 elever 

Kvarntorp 51 elever och Bäckedalen 51 elever 

Vallsjöbol 38 elever och Finnefallet 43 elever 

Björkmarken 32 elever och Ullsandsmo 31 elever 

 

I småskolan var det två årsklasser 

Åna 37 elever och Körningstorp 33 elever 

Bäckedalen 30 elever och Kvarntorp 21 elever 

Finnefallet 42 elever och Vallsjöbol 31 elever 

Ullsandsmo 26 elever och Björkmarken 7 elever 

 

Eleverna undervisades 4 månader per skola inom varje skolområde.  

 

Det varierade kraftigt mellan olika kommuner hur många veckor eleverna gick i skolan. Standard 

var 34½ vecka. Variationerna berodde bland annat på om eleverna gick 5 eller 6 dagar i veckan 

eller om de gick varannan dag. På hösten hade eleverna ledigt en vecka för att kunna hjälpa till med 

potatisupptagning. Sommarlovet var som regel mycket kortare jämfört med dagens men i gengäld 

var jullovet längre. De flesta skolorna inom Skara stift, däribland Finnerödja, började ett nytt läsår 

den 1 mars och slutade en bit in i november. Några skolor hade börjat övergå till nuvarande system 

med hösttermin ï vårtermin. Intagning till första klass skedde vartannat år. Den 10 december 1897 

kom det en ny folkskolestadga.   

 

Skolbibliotek fanns inte på den här tiden utan man fick gå till sockenbiblioteket för att i bästa fall 

hitta böcker som passade för barn och unga. Finnerödjas sockenbibliotek, som låg i sockenstugan 

intill kyrkan, hörde till ett av de större inom stiftet med ca 500 böcker. Andelen böcker lämpade för 

barn var dock mycket begränsat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglemente för Finnerödja skoldistrikt 1925 
 

Här följer ett axplock ur reglementet för 1925. 

 

 
Framsidan på reglementet. 

 



 
 

 



 
 

 



 
Här framkommer att man redan 1925 hade lov på marknadsdagen i september. Dessutom hade 

eleverna skurlov flera gånger per termin. När jag gick i Finnerödja skola på 1950-talet hade vi 

fortfarande lov på marknadsdagen och jag har för mig att vi hade skurlov någon gång per termin 

åtminstone under minsta första skolår.  

 



 
Ett utdrag från 1921- års folkskolestadga som fanns med i äldre betygsböcker. 

 

 

Byskolornas fortsatta utveckling i Finnerödja 
 

1920 fanns det en B2-skola, fyra B3-skolor och 3 mindre folkskolor i Finnerödja. I samtliga skolor 

läste man på halvtid, som regel varannan dag. I en B2-skola undervisade en lärare flera årsklasser 

samtidigt. Det kunde vara klass 1-2 eller klass 3-6. I en B3-skola tog man in elever vartannat år. 

Det innebar att en lärare ena året undervisade klass 1, 3 och 5. Nästa år var det klass 2, 4, och 6. 

Varannandagsläsning förekom åtminstone till slutet på 1920-talet i Finnerödjas skolor 

 

Finnerödja var stort till ytan och många barn hade långt till skolan. Barnen som bodde i Björnfallet 

hade en dryg halvmil enkel väg till skolan i Bäckedalen. Det var säkert många som gladdes när det 

stod klart att Finnerödja skulle få skolskjutsar 1937. Två år senare blev det beslutat att eleverna 

skulle få fri skolmateriel. Den förmånen varade bara ett år eftersom man 1940 ansåg det vara 

viktigare med fri tandvård. Från vårterminen 1942 blev skolmaterielen åter avgiftsfri sånär som på 

skrivböcker som familjerna även fortsättningsvis fick bekosta själva.   

 

1934 beslöt fullmäktige att införa skolkök för fortsättningsskolans flickor från och med läsåret 

1935-1936. Undervisningstiden utökades 1938 från 34½ till 36½ veckor per år. Året efter beslöt 

kommunalnämnden att höstterminen skulle pågå under tiden 1 augusti ï 8 december och vårtermi-

nen 14 februari ï 20 juni. Det var säkert praktiskt att vinterloven var långa med tanke på att många 

barn hade långt till skolan. De slapp traska iväg till skolan när det var som mörkast ute och slapp 

pulsa i djup snö. 1943 lade lärarkåren fram ett förslag om att utöka lästiden från 36½ till 39 veckor 



vilket tillstyrktes av skolstyrelsen. Motiveringen var att det skulle gynna eleverna i de fyra B3-sko-

lorna i kommunen. Kommunalnämnden avstyrkte med motiveringen att många elever hade lång 

skolväg och att man ville vänta till införandet av ett sjunde skolår. Föräldrarna tyckte det var bra 

som det var eftersom barnen blev nog så trötta av de långa skolvägarna och det skulle ju inte bli 

bättre om man la på ytterligare några veckor. Även kommunalfullmäktige avstyrkte förslaget. Två 

år senare ansågs tiden mogen för en utökning av lästiden och från höstterminen 1945 infördes 39 

veckors lästid i alla skolor med undantag av småskolorna i Anderstorp och Torget som fick behålla 

den kortare tiden.  

 

Under 1940-talet fattade kommunalfullmäktige flera beslut som hade med skolan att göra. 1943 

togs frågan om fri läkarundersökning för skolbarnen upp och fyra år senare började man utreda 

möjligheten att anordna skolbespisning vid de olika roteskolorna. Något år senare i slutet på 1940-

talet infördes de första skolbespisningarna i Finnerödja. Det var Körningstorp och Kvarntorps sko-

lor som fick den lyxen. Innan dess fick eleverna själva ta med sig lunchmat till skolan. Den bestod i 

bästa fall av mjölk och smörgås. De övriga roteskolorna hann aldrig få någon skolbespisning innan 

den nya centralskolan togs i bruk 1953. 

 

På fullmäktigesammanträdet i oktober 1946 beslöts att kommunen skulle teckna en kollektiv 

olycksfallsförsäkring för samtliga elever i kommunen - 165 stycken. Premien för samtliga elever 

var 165 kr för läsåret 1947 ï 48. Elevantalet hade minskat högst påtagligt de senaste 75 åren. 1868 

fanns det 517 skolpliktiga elever och 1945 endast 165 stycken. Hela befolkningen i kommunen 

hade under denna period minskat med ca 1000 personer. 

 

På 1940-talet var det fortfarande många familjer som inte hade tillgång till badrum. Skolstyrelsen 

ville att alla barn skulle få möjlighet till bad och lade därför fram ett förslag 1945 om att eleverna 

skulle få två fria bad per termin i Idrottsföreningens bastu. Fullmäktige biföll förslaget men utökade 

det till att även gälla fortsättningsskolan. Eleverna i fortsättningsskolan fick dock nöja sig med ett 

bad. De barn som hade långt till bastun skulle få skjuts dit som bekostades av skolkassan. Även 

bastuföreningens avgift på 25 öre per bad skulle skolan stå för. Jag minns att vi fick gå till bastun 

1956 när jag gick i tredje klass.   

 

1948 godkände fullmäktige ett förslag från skolstyrelsen om att man skulle ha skolskjutsar på fem 

sträckor till en kostnad av 19 170 kr. Kommunen skulle betala 3 500 kr av den summan, resten var 

statsbidrag. Året efter föreslog skolstyrelsen att man skulle anslå 100 kr per år till premier som 

skulle delas ut till skolbarn. Det fanns tidigare en donation för detta ändamål men den var i huvud-

sak avsedd för barn som bodde under Skagersholms gods. Nu ville man att alla barn skulle få 

möjlighet till premier. 1952 infördes snaskförbud i samtliga kommunens skolor efter ett förslag från 

lärarna. 

 

 

 

Folkskolans 100-årsjubileum 
 

Folkskolans 100-årsjubileum firades i Finnerödja kyrka 1942. Samtliga barn från socknens skolor 

deltog i högtidligheten tillsammans med sina lärare. Jubiléet inleddes med psalmen òDen 

blomstertid nu kommerò följt av solosång och ett orgelsolo. Högtidstalet hölls av skolstyrelsens 

ordförande kyrkoherde Lawenius som framhöll skolans stora betydelse som fostrare och kunskaps-

förmedlare. Därefter sjöng skolbarnen tre sånger under ledning av folkskollärare Joel Rulander och 

dessutom framfºrde de kantaten òS¬nger under v¬rdtrªdetò som talkºr. Folkskollªrare Karl Norell 

gav några glimtar ur skolans framväxt under de senaste hundra ¬ren under rubriken òN¬gra drag ur 



socknens skolhistoriaò.  Ytterligare sång och uppläsning följde innan barnen från en av skolorna, 

växelvis med prästen, läste Davids psalm 103. Högtidligheten avslutades med att man sjöng psalm 

511. Det som slår mig är att denna högtidlighet inte var särskilt anpassad för eleverna. Det var 

mycket pompa och ståt mer riktad till vuxna. 

 

Kunglig utflykt  
 

I augusti 1951 gjorde kung Gustav VI Adolf ett uppehåll i Binneberg, som ligger i närheten av 

Skövde, på en av sina eriksgator. För att skolbarn från Finnerödja skulle få en chans att se och hylla 

kungen hade direktör Gunnar Andersson på Skagersholm skänkt en summa pengar. Frågan om 

bidrag till resan hade varit uppe på ett skolstyrelsesammanträde men ledamöterna tyckte att 

summan på 600 kr, som det skulle kosta att ta med alla folkskolebarn, var en onödig utgift. Tack 

vare direktör Andersson blev utflykten till Binneberg av. Man passade även på att besöka 

Minnesfjället i Lugnås där eleverna fick besöka grottan där man förr högg ut kvarnstenar.  

 

 

 

 

 

Stamroten eller Gate rote (läsrote 1) 
 

Det finns uppgifter om att det från början fanns nio läsrotar i Finnerödja socken men jag har inte 

hittat namnet på den nionde. I slutet på 1840-talet omnämns bara åtta rotar och det är skolorna i 

dessa rotar som vi nu ska titta närmare på. Gate rote kallas också för Stamroten.  

 

Till Stamroten hörde följande gårdar enligt Finnerödjaboken: Östra och Västra Finnerödja, 

Sågen och Kvarnen, Finnebäck, Klockarebolet, Körningstorp, Paradistorp och Paradistorg, Mo-

bäcken, Carlstorp, Norrängen, Västanmossen, Nytorp, Bäcketorp, Kvarnfallet, Brinken, Brinke-

torpet, Trehörningsängen, Lerbäcken, Gatan, Lindhult, Lindhultskärr, Östra Lövåsen, Väster- och 

Österkärr, båda Nohlkärren, Brinkåsen och Brinkekärret, Västra Herrefallet, Korsbäcken, Lund, 

Orrkullebäcken, Kärr, Moholm, Ranängen, Kolstugan, Västra och Östra Åtorp, Forkebacken, Eke-

backen, Östra Herrefallet, Järnvägsstation, Nya Vägen, Rösekärret, Rösefallet, Kyrkhävden, Rabo, 

Kyrkhävdshagen, Gatefallet, Finnerydstorp, Sörängen, Råtorp och Magrum. 

 

Körningstorps första skola 
 

I kyrkostämmans protokoll från den 11 september 1833 kan man läsa att brukspatron Georg 

Camitz, Skagersholm, förband sig att upplåta tre stycken jordlyckor i Västra Finnerödja. Där skulle 

ett kombinerat skol- och bostadshus uppföras. Camitz skulle även hålla med timmer, virke, tegel till 

tak och murar samt spik. Den upplåtna marken låg nästan granne med nuvarande adress Kyrkvägen 

32 men lite närmare Hembygdsgården. Bygget påbörjades omkring 1835 och huset fick namnet 

Körningstorp. I en del dokument står det Körningsholm men jag kommer bara att använda namnet 

Kºrningstorp. I Finnerºdjaboken sidan 236 st¬r det òatt i juni m¬nad 1836 utbetalts för upptimring 

126 riksdaler, varav brukspatron Camitz bidrog med hälften. Till Petter Sandberg i Ersbacken 

utbetalades för smide 5:12 riksdaler. För inredningen av skolbyggnaden utbetalades i maj 1837 till 

snickaren Hasselqvist enligt ackord 151:32 riksdalerò. Huset var sannolikt byggt i ett plan och togs 

i bruk 1836. Det finns inget foto som visar hur huset såg ut. Finnerödjas först anställde lärare Johan 

Svenzon flyttade in i bostaden tillsammans med sin familj. Han blev självklart också den första 

läraren att undervisa i den nya skolan. Svenzon bodde kvar i bostaden fram till sin död 1884.  



I ett protokoll från 1868 står det att man inte kunde fatta några beslut om det gamla skolhuset 

(Körningstorp). Överläggningar skulle ske vid ett senare tillfälle där man skulle utröna om huset 

behövde byggas till eller inte. Beslutet blev att bygga en ny skola snett över vägen och den stod 

färdig 1870. Mer om den längre fram. 

 

Det var troligtvis ingen skolundervisning i den gamla skolan under åren 1870 ï 1906. År 1894 köp-

te kommunen det gamla skolhuset för att kunna ge socknens barnmorska en tjänstebostad. Det var 

förmodligen i samband med det köpet som kommunen antingen gjorde en om- och tillbyggnad eller 

möjligtvis rev det gamla och byggde ett helt nytt hus. Har inte hittat några uppgifter på hur det för-

höll sig. I husförhörslängderna kan man se att det från slutet på 1890-talet bodde fler familjer i 

huset än vad det gjort tidigare. Det nya huset var en stor byggnad i 2 ½ plan där barnmorskans 

lägenhet på 2 rum o kök låg på andra våningen. På bottenvåningen inrättades ett kommunalrum där 

bland annat kommunalstämman hade sina sammanträden. Huset kallades därför kommunalhuset. 

Ett av de få foton som finns på det ombyggda/nybyggda huset är förmodligen taget på 1920-talet.  

  

1906 blev det återigen skolverksamhet i huset men nu var det en ren småskola som flyttade in på 

bottenvåningen. Småskollärarinnan som fick tjänsten hette Jenny Dahlin.  

 

 
Körningstorps småskola. Läraren heter Jenny Dahlin. 

 

Den 1 november 1935 brann det kombinerade skol- och kommunalhuset ner till grunden. Orsaken 

till branden har jag inte hittat någon uppgift om. Småskolan inhystes tillfälligt i Missionshuset vid 

Paradistorg. Den 16 november sammanträdde kommunalnämnden för att besluta om hur man skulle 

ordna för de som blivit husvilla efter branden. Tre förslag lades fram och de var: Återuppbyggnad 

av det brunna huset, köp av tomt i samhället eller inköp av Missionsförsamlingens hus bortanför 

Paradistorg. En kommitté tillsattes för att grundligt utreda frågan. Under tiden som frågan utreddes 

beslöt kommunalnämnden den 21 december 1935 att hyra en lokal i Missionsförsamlingens fastig-

het. Småskolan flyttade dit vårterminen 1936 men skolsalen var inte i bästa skick. Bland annat 

behövde golvdraget åtgärdas. Fullmäktige beslöt att bidra med 80 kr till reparationen.   



 
Efter branden 1935 flyttade småskolan till Missionshuset nr 1. Vårterminen 1936 flyttade skolan till 

Missionsförsamlingens fastighet nr 2. Höstterminen 1947 flyttade skolan till fastigheten Grönelund 

nr 3. Flygfoto över Paradistorg. 

 

Kommittén som skulle besluta om var den nya småskolan skulle byggas kom efter många om och 

men med ett förslag. De tyckte att det var lämpligt att slå ihop skolorna i Körningstorp, Åna och 

Anderstorp och bygga en ny skola i samhället. Det skulle dock dröja 17 år innan den skolan blev 

verklighet 1953. I väntan på den nya skolan kom ett nytt förslag i början på år 1940. Eleverna som 

gick i Missionsförsamlingens hus skulle köras till småskolan i Kvarntorp i stället. Det rörde sig om 

13 elever. Fullmäktige beslöt att skjuta på det hela ett läsår eftersom det var bensinbrist (andra 

världskriget rasade ute i Europa). Skolinspektören hade en annan åsikt. Han ändrade beslutet så att 

Körningstorps småskola drogs in höstterminen 1940. Motiveringen var att det blev en besparing för 

kommunen. Man räknade med att kunna köra 13 barn i en skolbuss vilket också skedde till en 

början. Efter en svår olycka som skolbussen var inblandad i beslöt en besiktningsman att högst 10 

barn fick åka i bussen. Nu fick man alltså köra eleverna i två bilar vilket ökade kostnaderna. I 

stället för en besparing blev det en extra kostnad för kommunen. Med facit i hand hade det varit 

bättre om skolinspektören inte hade lagt sig i.  

 

Jenny Dahlin var Körningstorps småskola trogen fram till 1940 då hon gick i pension. Skolsty-

relsen ansåg att hon var värd en guldmedalj efter 41 års tjänst i kommunen men kommunalnämn-

den avslog förslaget. I stället föreslog man att skolstyrelsen skulle köpa en lämplig minnesgåva i 

stället. På ett sammanträde i fullmäktige i april 1940 godkändes det förslaget.   

 

Efter òutflyktenò till Kvarntorp ºppnades Kºrningstorps sm¬skola igen 1943 i samma lokal som 

innan flytten. Hyran var på 200 kr per år. Ny lärare för småskolan var nu Judith Heningsson. Hon 

fick hyra en lägenhet på 2 rum o kök på övervåningen i Missionsförsamlingens hus för 300 kr per 

år. Våren 1947 sålde Missionsförsamlingen sin fastighet till Eiser och skolan måste hitta en ny 

lokal innan höstterminens start. Lösningen fanns i fastigheten Grönelund vid Paradistorg. Huset 

ägdes av Paul Eriksson och han hyrde ut ett rum på bottenvåningen. I den lokalen hade tidigare 

Carlboms järnhandel varit inrymd. I ett protokoll från oktober 1947 kan man läsa att det inte fanns 
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någon bekvämlighetsinrättning (utedass i klartext) som skolan kunde använda. Fullmäktige beslöt 

därför att bygga ett uthus lämpligt för ändamålet och anslog 1000 kr till bygget.  

 

 

 
Fröken Jenny Dahlin med en av sina klasser. Årtal okänt. I bakgrunden, på samma sida vägen, 

skymtar ett hus som var ålderdomshem åren 1912 ï 1929. 

 

Lärare som undervisat i Körningstorps första skola: 

Johan Svensson 1837 ï 1870 undervisade i klass 1-6 

Jenny Dahlin-Karlsson 1906 ï 1940 undervisade i klass 1-2 

1940 ï 1943 var skolan flyttad till Kvarntorp 

Judith Heningsson 1943 ï 1953 undervisade i klass 1-2 

 

Körningstorps småskola lades ner efter vårterminen 1953. Eleverna fick i stället flytta upp till den 

nybyggda skolan i samhället lagom till höstterminens start.   

 

Körningstorps folkskola 
 

År 1870 byggdes en ny skola snett över vägen sett från den gamla skolan. Huset finns fortfarande 

kvar och ligger på adress Kyrkvägen 21. Tomten hade skänkts av bruksägare Georg Camitz och 

lagfart på marken beviljades den 7 maj 1867. Huset innehöll en skolsal, ett materielrum och en 

lärarbostad. När skolan stod klar flyttades eleverna över från den gamla skolan. I ett kyrkostämmo-

protokoll från den 17 maj 1876 kan man läsa att sockenstugan, som låg mittemot kyrkan, i nödfall 

fick användas som undervisningslokal för Körningstorps småskola. Det var de gånger som både 

småskolans och folkskolans elever måste undervisas samtidigt i det nya skolhuset. 



 
Körningstorps folkskola låg bortanför boningshuset som syns på bilden. Den smala vägen blev med 

tiden mycket bredare och fick beteckningen rikssexan. Okänd fotograf. 

 

Den förste folkskolläraren som undervisade i den nya Körningstorps skola var troligtvis Lars Wall-

gren. Han efterträddes 1873 av Jakob Neander som tillsammans med sin familj flyttade in i lärar-

bostaden samma år. Jakob Neander var far till Gustav Neander som föddes 1874. Gustav Neander 

är mest känd i Finnerödjatrakten för sin Finnerödjabok. Han utbildade sig till läkare och bosatte sig 

i Stockholm men han och hans familj tillbringade en hel del tid på sin vackra gård Lilla Ramsnäs 

vid Unden. Gustav Neander hann tyvärr inte skriva färdigt sin bok eftersom han avled 1941. Direk-

tör Andersson på Skagersholm beslöt sig för att bekosta utgivningen av boken och flera Finneröd-

jabor skrev till kapitel för att boken skulle bli så heltäckande som möjligt. Finnerödjaboken utkom 

1944.  

 

I Finnerödjaboken står några rader om Körningstorps skola där Gustaf berättar att skolsalen låg i 

ena änden av huset och bostaden i den andra. När Gustav Neander började första klass 1881 hade 

han kortast tänkbara skolväg eftersom han bodde i skolhuset. Om han hade det förspänt under 

vårterminen blev vägen desto längre under höstterminen. Vi den här tiden hade Finnerödja ett 

ambulatoriskt skolsystem så fadern hade undervisningsskyldighet i två skolor. Den lille Gustaf fick 

därför vandra några dryga kilometrar, tillsammans med sin far, upp till Åna skola under hösten. 

Gustav Neander berättar att det var han som fick bära korgen med deras matsäck.  

 

År 1884 fick Jakob Neander 700 kr i årslön samt en del naturaförmåner som ved och foder till en 

ko. Det var mer regel än undantag att lärarfamiljen hade en ko och förmodligen även höns och 

kanske en gris för att kunna dryga ut hushållskassan. Jakob Neander var lärare i Körningstorps 

skola från den 2 mars 1873 ï 1 maj 1903 då han gick i pension. Neanders efterträdare blev Karl 

Löfqvist. 



 
Folkskollärare Jakob Neander. Foto från Finnerödjaboken. 

 

 
Folkskollärare Karl Löfqvist. Okänd fotograf. 



 
Karl Löfqvist med sina elever. Den stora verandan var rik på snickarglädje. Okänd fotograf. 

 

 
Folkskollärare Bengt Lyman med sin klass inne i skolsalen. Foto från 1931, okänd fotograf. 

 


