
Finnerödja skola 
 

 

 

Lång planering 
 

När de gamla byskolorna byggdes på 1870-talet fanns det inget behov av någon skola i nuva-

rande Finnerödja samhälle eftersom det i stort sett bara var järnvägsstationen med tillhörande 

byggnader som låg där. Finnerödjas centrum låg vid den här tiden vid Paradistorg. I början på 

1900-talet tog byggandet fart och nuvarande samhälle växte sakta men säkert fram. 1926 kom 

frågan om en centralt belägen skola upp för första gången. Förslaget hamnade på kyrkostäm-

mans bord men efter diskussion avslogs ärendet. Folkskoleundervisningen löd under kyrkan 

ända fram till 1954 då den blev en statlig angelägenhet. 

 

1943 föreslog folkskoleinspektör Gunnar Engström att en skola skulle byggas i samhället. I 

december året därpå tillsatte kommunalfullmäktige en kommitté för att utreda frågan och i 

oktober 1945 kom kommittén med ett förslag som gick ut på att lägga ner Körningstorps och 

Ånas folkskolor. I stället skulle en ny byggas på en tomt mitt emot Konsum. Man räknade 

med att även få plats med ett kommunalhus på den tilltänkta tomten. Då kunde man använda 

sig av samma värmeanläggning och vaktmästare, vilket skulle spara pengar åt kommunen. I 

april 1946 skickade kommunen in en ansökan om markköp till Domänverket, som ägde mar-

ken. Ett par månader senare kom ett avslag på ansökan. Motiveringen till avslaget var att om-

rådet behövdes som skyddsområde för kronans industrier på Kronkajen i Finnerödja. Kronans 

industrier bestod då av en liten klingsåg som sysselsatte några få personer 4 ï 5 månader per 

år. Avståndet mellan sågen och tomten var drygt hundra meter med ett skyddande skogsom-

råde emellan. Fullmäktige beklagade djupt att Domänverket, som var den största markägaren i 

kommunen, motsatte sig samhällets utveckling och inte ville medverka till att få kommunens 

skolfråga löst på ett bra sätt. Man påpekade också att barn som bodde i domänverkets lägen-

heter skulle få undervisning i den nya skolan.  

 

När avslaget blev känt satte sig några av ledamöterna i kommunalfullmäktige ner för att göra 

en egen utredning om en lämplig skoltomt. Anledningen var att man var rädd för att Domän-

verket aldrig skulle gå med på att sälja tomten mitt emot Konsum. En skrivelse med ett för-

slag på ny tomt skickades till kommunalfullmäktige i juli 1947. Den föreslagna tomten låg på 

nedre sidan av jªrnvªgen p¬ sluttningen ner mot òEpadalenò (Dalgatan). P¬ fullmªktiges 



augusti sammanträde tog man aldrig upp skrivelsen till behandling utan beslöt i stället att 

skicka in en förnyad ansökan om tomtköp till Domänverket. Om kommunen återigen fick ett 

nej skulle det nya förslaget tas upp till behandling. Den nya ansökan fick ett välvilligare mot-

tagande. Till kommunalfullmäktiges december sammanträde 1947 hade Domänverket skickat 

in en skrivelse, där man förklarade sig villig att sälja det tilltänkta området. Domänverket 

begärde 1:50 per kvm för det drygt 1 ha stora området som också omfattade det lilla skogsom-

rådet mot kronkajen. En planritning för området togs fram och den innehöll skola, lärarbostä-

der, vaktmästarbostad och ett nytt kommunalhus. Man skulle kunna tro att allt var frid och 

fröjd nu när kommunen äntligen fick köpa den eftertraktade tomten men icke så. Under 1948 

kom det in en skrivelse till fullmäktige där avsändarna, som var personer bosatta vid Paradis-

torg, ansåg att platsen för den nya skolan borde utredas vidare. Enligt skrivelsen skulle barnen 

som bodde vid Torget få en lång skolväg om skolan byggdes mitt emot Konsum. Skolan bor-

de i stället byggas på nedre sidan av järnvägen. Fullmäktige påpekade att det alltid skulle fin-

nas barn som fick lång skolväg oavsett var man placerade skolan. Skrivelsen lämnades utan 

åtgärd.  

 

När avtalet med Domänverket hade undertecknats fick arkitekt Sven J. Eng i Örebro uppdra-

get att ta fram ritningar och göra en kostnadsberäkning för skolbygget. Efter ett par månader 

kom ett första förslag som innehöll 6 olika byggnader. Enligt förslaget skulle byggnaderna 

placeras enligt nedanstående mycket schematiska och inte skalenliga skiss. 

 

 
 

Förslaget fick revideras flera gånger och till slut fanns bara en byggnad kvar som skulle inne-

hålla både skola och gymnastiksal. I det slutgiltiga förslaget försvann även gymnastiksalen. I 

februari 1950 kom så äntligen beslutet om att fullmäktige godkänt ritningen och att man nu 

kunde ta nästa steg. Den nya skolan skulle bli 55 meter lång och 10 meter bred. I suterräng-



våningen och källarvåningen skulle finnas lokaler för skolbespisning, skolkök, träslöjd, 

värmecentral och toaletter för flickor och pojkar. Under suterrängvåningen skulle byggas 

skyddsrum och ett arkivrum. Våningsplanet över suterrängvåningen skulle innehålla tre 

klassrum, lärarrum och bibliotek. Den nordöstra delen skulle bestå av en våning med två 

klassrum, överlärarens rum och materialrum. Skolbygget kostnadsberäknades till 510 000 kr. 

 

 
Modell av skolan som den var tänkt efter att man tagit bort gymnastikdelen men innan man 

beslöt att bygga på en extra våning.   

 

Byggstart 
 

Ordföranden i skolstyrelsen Karl Norell var optimist och trodde att byggstart skulle kunna ske 

hösten 1950 men så snabbt gick det inte. I december 1950 kom dock det glädjande beskedet 

att skolöverstyrelsen hade tillstyrkt ett statsbidrag på 265 000 kr. Nu väntade man bara på re-

geringens godkännande, som var en ren formsak. I januari 1951 fick Finnerödjaborna se att 

något konkret började hända på tomten. Då började skogen avverkas och i slutet på året fick 

tomtplanekommittén och byggnadsnämnden i uppdrag att planera av skoltomten. Den 8 

januari 1952 kom så den efterlängtade dagen då man började schakta för grunden. En caterpil-

lar från en firma i Malmö hade hyrts in för att schakta bort ca 1000 kubikmeter jord. Jorden 

skulle senare användas till att plana ut skoltomten med. Innan anbudstiden för skolbygget gick 

ut i februari hade mer än fem byggnadsfirmor hört av sig för att få ritningar. Den firma som 

slutligen fick huvudentreprenaden var Bröderna Olssons byggnadsfirma i Örebro. För värme 

och sanitet skulle firma Gideon Persson i Laxå svara. Innan skolbygget tog fart på allvar fanns 

det en viss aktivitet på skoltomten. I november 1951 började kommunen bygga ett pumphus 

snett bakom den blivande skolan. Det var ett första steg mot kommunalt vatten och avlopp i 

samhället.   

 

Under våren 1952 började folkskolestyrelsen diskutera olika möjligheter till att bereda fler 

elever plats i den nya skolan än vad som var tänkt från början. Efter ett förslag från kommu-

nalfullmäktigeledamoten Arne Sjöstedt, kom man fram till att den bästa och billigaste lösnin-

gen var att bygga på en våning på den nordöstra delen, som bara bestod av en våning på rit-

ningen. I mitten på maj hölls ett sammanträde dit folkskoleinspektör Lönnermark, Finnerödja 

byggnadsnämnd, skolbyggnadskommittén, byggmästare Olsson och arkitekt Eng var kallade. 

Full enighet rådde om att man skulle bygga på en våning. Nu skedde allt mycket snabbt för 

alla var angelägna om att den nya delen skulle vara under tak innan vintern. Förberedande 

ritningar togs fram och i slutet på juni kom folkskoleinspektörens förslag på ritning. Kommu-

nalfullmäktige godkännande denna ritning i början av augusti. Ansökningshandlingar och 

fullständiga ritningar skickades till länsstyrelsen i Mariestad i slutet av samma månad. I 

mitten på september behandlades frågan där och länsstyrelsen behövde endast en dag på sig 

för att besluta i ärendet. Handlingarna skickades vidare till skolöverstyrelsen där man behövde 



två veckor på sig. Ärendet överlämnades sedan till konseljen där man skulle besluta om stats-

bidrag kunde beviljas eller inte. I mitten på oktober kom så det efterlängtade beskedet att 

Kunglig Maj:t beviljat ett statsbidrag på 38 000 kr. Nu kunde man sätta igång arbetet med det 

våningsplan som skulle innehålla en skolsal och en sal för syslöjd. Med tanke på att så många 

olika instanser skulle säga sitt så gick det med rekordfart för en gångs skull.  

 

 

 
Mitt i bilden ligger skogsområdet som skulle avverkas inför byggstarten av skolan. Till vän-

ster syns gamla Konsum och nere till höger NTO-lokalen. Vykort. 

 

 

 
Den blivande skoltomten ligger längst upp till vänster. Den lilla byggnaden framför skogs-

området är gamla kiosken. Foto Allan Gustavsson. 



Torsdagen den 27 september 1952 kunde Finnerödjaborna se den traditionella taklagskransen 

sättas upp på den blivande skolan trots att det bara var takstolar resta på ena halvan av bygg-

naden. Man hade inte fått klartecken om påbyggnaden av den andra halvan vid det tillfället. 

Skolbyggnadskommittén ordnade taklagsfest för arbetare och inbjudna. Tal hölls av bygg-

nadskommitténs ordförande Karl Norell, kommunalfullmäktiges ordförande G.M. Fredberg, 

entreprenörerna Joel Olsson och Gideon Persson och skolstyrelsens ordförande kyrkoherde 

Häggstam. I alla talen framhölls det goda samarbetet mellan alla parter och den fina andan på 

arbetsplatsen. Det bjöds på kaffe och arbetarna fick gratifikationer. Arbetarnas tack framför-

des av muraren Lennart Johansson från Töreboda. 

 

På våren 1953 började man tillsätta de nya tjänsterna. Bo Sterner som arbetat som överlärare i 

kommunen sedan 1952 fick behålla den tjänsten även i den nya skolan. Från 1958 ändrades ti-

teln till rektor. Lärartjänsterna besattes av lärare från byskolorna. Det man behövde annonsera 

efter var en skolvaktmästare och bespisningspersonal. Sven Paulsson fick vaktmästartjänsten 

och hans fru Anna blev kökschef.  

 

  
Annons införd i lokalpressen den 15 maj 1953. 

 

I april 1953 godkände Folkskolestyrelsen en instruktion för vaktmästare vid Finnerödja skola. 

Det var åtskilliga arbetsuppgifter som föll på vaktmästaren. Här kommer ett litet axplock. 

 

¶ Renhållning inomhus. (Där ingick bland annat att tvätta handdukar och gardiner). 

¶ Omsorgsfull skötsel av eldning i skolan så att, med minsta möjliga åtgång av bränsle, 

temperaturen i klassrummen under lästiden ej understiger + 17 och ej överstiger + 20. 

¶ Skötsel av gräsmattor, häckar och planteringar. 

¶ Öppna och stänga samtliga ytterdörrar på lämpliga tider samt tillse att vattenkranar är 
stängda och att ljuset i behörig tid tändes och släckes, så att något onödigt vatten eller 

ljus ej förbrukas. 

¶ Utöva en allmän tillsyn över skolans samtliga inventarier och byggnader samt vid 

behov utföra smärre reparationer av inventarier, värme-, avlopps-, belysnings- och 

vattenledningssystem, dörrar, fönster och andra delar av fastigheten. 

¶ Slipa de skolan tillhöriga eggverktyg, som används i skolkök och skolmåltidsverk-
samhet. 

¶ Ombesörja sommartjärning av skolan tillhöriga skidor samt i samband  därmed utföra 
smärre reparationer av skidor och stavar. 



 
Annons införd i lokalpressen i juli 1954. 

 

Under hela planeringstiden för skolbygget hade det också funnits med i bilden att man skulle 

bygga lärarbostäder. Som tidigare nämnts var det tänkt att de skulle ligga i anslutning till 

skolan men så blev inte fallet. Våren 1952 reserverades i stället två tomter i samhället, en på 
Barrvägen och en på Furuvägen. De som så småningom fick flytta in i dessa båda hus var 

överlärare Bo Sterner och folkskollärare Gunnar Carlbo med familjer. Våren 1955 reservera-

des en tomt för lärarbostad på Dalgatan och dit flyttade folkskollärare Gustav Nilsson med 

familj. 

 

 
På bilden några elever som väntar på att skolan ska bli färdig. Med sig i vagnarna har de 

Finnerödjas framtidshopp. Från vänster Solveig Andersson med systerdottern Marita i 

vagnen, Birgitta Karlsson och Irene Eriksson med okänt barn, Aina Erixon med okänt barn 

och Ingela Karlsson med Kjell Andersson i vagnen. Fotot från våren 1953 tillhör Birgitta Karlsson. 



Skolstart 
 

Onsdagen den 19 augusti 1953 var det dags för skolstart i den nya centralskolan. Skolgården 

var visserligen inte färdigplanerad men flaggorna var hissade och vajade välkomnande i vin-

den. De ca 200 eleverna från sju byskolor lämnade nu de röda skolhusen bakom sig till för-

mån för en ljus och modern skola i gult fasadtegel och vit puts. Det var endast eleverna i Vall-

sjöbols skola som fortfarande skulle gå kvar i sin gamla skola. Den nya skolan, som från bör-

jan var tänkt enbart för eleverna i Körningstorp och Åna, fick nu elever från nästan hela sock-

nen. Mycket hade hänt under resans gång vad gällde nedläggning av de gamla skolorna.    

 

 
Finnerödja skola sommaren 1953. Fönstren saknar fortfarande gardiner och mycket arbete 

återstod på skolgården. Okänd fotograf. 

 

 
Flaggorna var hissade vid skolstarten. Foto Arne Sjöstedt. 



 
Överlärare, sedermera rektor, Bo Sterner i sitt arbetsrum. Foto Arne Sjöstedt. 

 

Personalen, med överlärare Bo Sterner i spetsen, jobbade in i det sista med att få möbler och 

gardiner på plats och det mesta hann bli färdigt i tid. Dagarna efter skolstarten var det stora 

reportage i lokaltidningarna med mycket detaljerade redogörelser över de olika lokali teterna. 

Rubriken i Skaraborgaren lºd: òFinnerºdja nya, pampiga skola dominerar nu samhällsbildenò. 

I Mariestadstidningen lºd rubriken: ò Finnerödjas nya skola tagen i bruk, ljusa, trivsamma lo-

kalerò. En nymodighet som det skrevs om i alla reportage var òsvarta tavlanò som nu blivit 

grön. Den var gjord av ett tjockt, blästrat glas med grönmålad baksida. Några tekniska fi-

nesser som det också skrevs om var en central radioanläggning med högtalare i samtliga 

klassrum. Högtalaranläggningen dirigerades från lärarrummet. Nu kunde man på ett enkelt 

sätt nå ut till samtliga klasser med meddelanden. Högtalarna fungerade också som radio där 

man kunde lyssna på de populära skolradioprogrammen. I lärarrummet fanns också ett signal-

huvudur som automatiskt styrde klockorna som ringde ut och in vid varje rast. I källaren un-

der den nordöstra delen av skolan låg panncentralen. Två kolpannor stod för uppvärmning av 

varmvatten och element. Eldningen var automatiserad och en stor skruv matade in kol i pan-

norna. Hastigheten på skruven reglerades av en termostat.  

 

Slutnotan för skolbygget kom att landa på ca 800 000 kr. Trots att man hade byggt på en vå-

ning var skolan för liten redan vid skolstarten. Eleverna i småskolan var så många att man fick 

göra ytterligare en klass med både ettor och tvåor i samma klass. Den klassen fick hålla till i 

det rum som egentligen var ämnat som bibliotek. Bokskåpen som skulle ha stått där flyttades 

ner i källaren. Även salen som var ämnad för syslöjd fick användas som klassrum. Många av 

eleverna bodde långt från Finnerödja samhälle och var berättigade till skolskjuts. Läsåret 1953 

ï 54 beräknades kostnaderna för skolskjutsarna bli 46 000 kr varav kommunen skulle betala 

drygt 9 000 kr, resten var statsbidrag. Under många år var det taxiägarna Yngve och Elsa 

Andersson och deras anställda som körde skolskjutsarna.  



Invigning av skolan 
 

Den 10 oktober 1953 var det dags för den högtidliga invigningen av skolan. Skolstyrelsens 

ordförande kyrkoherde Sigfrid Häggstam hälsade de inbjudna gästerna välkomna. Heders-

gäster var landshövding Fritiof Domö med fru, folkskoleinspektörerna Lönnermark och 

Kolbjörn, arkitekt Sven Eng och direktör Gunnar W Andersson på Skagersholm. Bland övriga 

inbjudna var ledamöter från kommunalfullmäktige och kommittéer som haft med skolbygget 

att göra, representanter för de olika entreprenörerna samt inte minst eleverna. Sammanlagt var 

det 300 personer som fick tränga ihop sig i de olika korridorerna. Byggnadskommitténs ord-

förande folkskollärare Karl Norell gav en historik över skolans tillkomst och därefter sjöng 

eleverna, under ledning av kantor Arnold Kallin, òLjus ºver landetò. Det var en kantat skriven 

till folkskolans hundraårsjubileum drygt 10 år tidigare. Landshövding Domö höll ett anföran-

de och förklarade därefter skolan invigd. Efter rundvandring i lokalerna bjöds på kaffe i mat-

salen där ytterligare några tal hölls. Högtiden avslutades med tal av kyrkoherde Hugo Jonsson 

och en psalm. 

 

 

 

 
Förväntansfulla elever väntar på att invigningen ska ta sin början. Foto Arne Sjöstedt. 

 
 



 
Inbjudningskort till skolinvigningen. 

 

 
Kyrkoherde Sigfrid Häggstam höll hälsningsanförandet vid invigningen. Till höger kantor 

Arnold Kallin. Foto Arne Sjöstedt. 



 
Karl Norell redogjorde för skolans tillkomst. Foto Arne Sjöstedt. 

 

 
Landshövding Fritiof Domö invigde Finnerödja skola 1953. I bakgrunden skolstyrelsens ord-

förande kyrkoherde Sigfrid Häggstam. Foto Arne Sjöstedt. 



 
Folkskollärare och kantor Arnold Kallin leder skolkören. Foto Arne Sjöstedt. 

 

 
Skolkºren framfºr kantaten òLjus ºver landetò. Foto Arne Sjöstedt. 



 
Åhörarna fick sitta trångt i korridorerna under invigningen. Foto Arne Sjöstedt. 

 

 
Gemytligt men trångt var det vid kaffeborden i matsalen. Foto Arne Sjöstedt. 



 
Några av skolans elever skötte kaffeserveringen. Foto Arne Sjöstedt. 

 

Två veckor efter invigningen var det öppet hus för allmänheten. Det blev en riktig succé och 

över 500 personer passade på att ta sig en titt på skolan under lördagen och söndagen. Skolans 

lärare visade runt och svarade på frågor. Bland besökarna var det många kommunalt engage-

rade från angränsande kommuner, som tog tillfället i akt att få inspiration till kommande egna 

skolbyggen eller möjligen bli lite avundsjuka på Finnerödjabornas moderna skola. Bland de 

äldre besökarna var det många som önskade att de hade fått gå i en så fin skola. En kommen-

tar som hºrdes i vimlet var: òJag ska inte klaga om de hºjer skatten nu nªr man vet vart pen-

garna tar vªgenò. 

 

 
Det var många som passade på att besöka skolan när den visades för allmänheten.  

Foto Arne Sjöstedt. 



Inskrivning av blivande förstaklassare 
 

Nu för tiden får blivande skolbarn som regel göra flera besök i skolan innan själva skolstarten. 

Annat var det förr då första och vanligtvis enda kontakten med skolan skedde i samband med 

inskrivningen på våren. Jag minns fortfarande min egen inskrivning i Finnerödja skola våren 

1954. Vi blivande förstaklassare kom finklädda tillsammans med våra mammor till skolan och 

blev visade in i det klassrum där ettorna skulle gå. Överlärare Bo Sterner tog emot vid dörren 

och hälsade på alla. När alla hade anlänt satte sig överlärare Sterner vid katedern och vi barn 

fick slå oss ner i bänkarna. Det hela var både spännande och lite pirrigt. En efter en fick vi gå 

fram till katedern och säga våra namn. Förmodligen pratade Bo Sterner lite med var och en 

också men det är inget jag minns. Jag har heller inget minne av att våra blivande fröknar var 

med eller att vi fick gå runt i skolan och titta, men det är möjligt att jag minns fel. Jag fick gå i 

en klass med både ettor och tvåor eftersom vi var fler nybörjare än vad som fick plats i en 

klass. Min fröken var den alltid glada och snälla Peggy Andersson. Klassrummet låg mitt 

emot lärarrummet och var från början tänkt som skolbibliotek. Innan vi började skolan var vi 

tvungna att bli skyddskoppvaccinerade vilket framgår av annonsen nedan.  

 

 
Annons från 1955. 

 

1966 var det bara 16 elever som kom till inskrivningen och inskrivningsproceduren hade änd-

rat karaktär. Rektor Gunnar Carlbo hälsade barn och mammor välkomna och man sjöng psal-

men òTryggare kan ingen varaò tillsammans. Lªrarinnan Julia Martinsson berªttade en saga 

innan rektor Carlbo informerade om skolmognadsprovet som alla barnen skulle göra. Under 

provet fick inte mammorna vara kvar i klassrummet och en och annan tår fälldes bland de bli-

vande eleverna när tryggheten försvann för en stund.  

 

Skolavslutningar 
 

Under åren 1953 ï 1964 var det en gammaldags examen som gällde i Finnerödja skola. På 

kvällen innan examensdagen kom de elever, som hade möjlighet, till skolan för att pynta sitt 

klassrum med blommor. Varje bänk fick sin lilla bukett och dessutom ställdes vaser med 

försommarblommor på katedern, orgeln och i fönstren. Det låg lite prestige i att få ställa en 

vas med blommor på katedern. Liljekonvalj och syren var de i särklass populäraste blommor-

na. På den tiden hörde man aldrig talas om att någon var allergisk mot starka dofter. De klas-



ser som hade haft slöjd under året fick gå till respektive slöjdsal med sina alster där de fick 

hjälp av lärarna att framhäva dem på bästa sätt. Även skolköket och matsalen fick fungera 

som utställningslokaler. På examensdagen kom eleverna finklädda tillsammans med sina 

mammor och någon enstaka pappa. Flickorna i nya sommarklänningar och som flicka kollade 

man lite diskret vad de andra flickorna hade på sig. Man ville ju vara lika fin som sina kamra-

ter. Sjªlva examen inleddes med en psalm och dªrefter var det ett òexamensfºrhºrò dªr elever-

na fick svara på frågor som rörde det man lärt sig under året. Efter förhöret var det dags för 

lite underhållning som eleverna stod för. Efter lektionen samlades alla klasserna på skolgår-

den för att i ett långt led tåga ner till kyrkan för gemensam avslutning. I täten gick alltid två av 

de äldsta eleverna med var sin svensk fana. I kyrkan sjöng skolkören, skolstyrelsens ordföran-

de höll tal och eleverna i sjuan fick ta emot sina avgångsbetyg innan examensdagen avsluta-

des med att alla sjºng òDen blomstertid nu kommerò. 

 

Examensdagen 1963 var lite extra speciell eftersom det skulle bli en TV-inspelning. Gunnar 

Carlbo, en av lärarna på skolan, frilansade på Sveriges Radio och Sveriges Television och ha-

de ordnat så att ett TV-team från Örebro, med Rune Ruhnbro i spetsen, fanns på plats för att 

skildra en gammaldags examen. Programmet var helt dokumentärt och i stort sett inget var 

till rättalagt. Inslaget sªndes den 11 juni i programmet òI fºrbifartenò och var en kvart l¬ngt. 

Där fick man se inslag från bl.a. Carlbos egen klass och från marschen till kyrkan och 

avslutningen där. Examensdagen i juni 1965 var den fºrsta utan òexamensfºrhºrò. B¬de 

elever, lärare och föräldrar var rºrande ºverens om att det var skºnt att slippa òlektionernaò. 

Examensdagen började med att eleverna fick betyg och premier i respektive klass innan man 

tågade till kyrkan. Där bjöd eleverna på musikunderhållning av olika slag innan man 

avslutade med den obligatoriska sommarpsalmen òDen blomstertid nu kommerò.  

 

 
Examen i klass 1-2 år 1955. Läraren Peggy Andersson ackompanjerar Gun Sjöstedt när hon 

sjunger òNu ska vi leka skolaò. Foto Arne Sjöstedt. 



 
TV-sändningen den 11 juni 1963 varade bara några timmar. Programmet om examen i 

Finnerödja skola sändes kl. 21.10.  

 

 
Skolavslutning i Finnerödja kyrka 1988. Okänd fotograf. 



 
Skolavslutning i Finnerödja kyrka 1988. Okänd fotograf. 

 

Några av skolans tidiga utsmyckningar 
 

Det första konstverket som kom på plats i Finnerºdja skola var reliefen òV¬renò av Axel Wal-

lenberg. Konstverket föreställer en flicka över vars huvud det sträcker två vildgäss. Från bör-

jan var det tänkt att konstverket skulle sitta på utsidan men man var rädd för att det skulle 

väcka anstöt eftersom flickan kunde uppfattas som naken. Konstverket fick i stället en lite mer 

diskret plats inne i skolan. Platsen blev längst upp i trapphallen i den putsade delen av skolan 

och dªr blev òV¬renò hängande till skolan skulle rivas.  

 

 
Konstverket òV¬renò av Axel Wallenberg satt lªngst upp i trapphallen i den högra delen av 

skolan. Foto Arne Sjöstedt. 



Ett annat konstverk som fanns från början var en tavla som hängde i den långa korrido-

ren i tegelbyggnaden. Den föreställde en sägen om hur de röda näckrosorna i Fagertärn 

fick sin röda färg. Det finns flera versioner av sägnen, här följer en av dem: òFiskaren Fager 

bodde vid sjön men han fick nästan aldrig någon fisk i sina nät. En dag när han rodde ut för 

att vittja näten dök Näcken upp. Näcken lovade Fager att han skulle få näten fulla med fisk 

om han bara gav sin dotter som maka till  honom. Fager lovade bort sin dotter, eftersom han 

var beroende av en bra fångst, men först när dottern fyllt  18 år. Efter det löftet var näten 

alltid fulla med fisk. När dottern fyllt  18 år gick hon en dag ner till  sjön där hon träffade 

Näcken. Näcken talade om för flickan att hon nu var hans. Jag vet det svarade hon men du 

ska aldrig få mig levande. Plötsligt drog hon upp en kniv och stack den i sitt hjärta. Hennes 

blod droppade ner i vattnet och färgade en del av de vita näckrosorna rºda.ò  

 

Jag minns att jag var väldigt fascinerad av tavlan men till min stora sorg fanns den inte kvar 

när jag besökte skolan i juni 2018 och ingen visste var den fanns. En bit av tavlan skymtar på 

ett kort taget inifrån en av skolsalarna.  

 

 

 
I dörröppningen skymtar tavlan som föreställer sägnen om hur de röda näckrosorna fick sin 

färg. Fotot taget i samband med ett val på 1960-talet. Männen på bilden är Bernhard Karls- 

son, Yngve Fredberg och Harry Jonsson. Foto Arne Sjöstedt. 

 

 
I januari 1954 fick skolan ytterligare ett verk, denna gång en oljemålning av Frans Timén från 

Örebro. Konstnären hade bott vid Skagersholm under åren 1929 - 1936 och ville på detta sätt 

tacka Finnerºdjabygden och alla vªnner han f¬tt hªr. Tavlan heter òHºststorm vid Skagernò 

och målades 1929 från en plats väster om Skagersholms herrgård vid Skagern. Konstnären 

valde själv ut platsen där tavlan skulle hänga, nämligen i matsalen. Han sa att där kan den ses 

av såväl elever, skolpersonal som utomstående personer som disponerar matsalen kvällstid. 



 
Konstnªren Frans Tim®n till hºger ºverlªmnar sin tavla òHºststorm vid Skagernò till ºver-

lärare Bo Sterner. Foto Arne Sjöstedt. 

 

 
När skolan stängde för gott 2018 hängde tavlan fortfarande kvar på samma plats i matsalen. 

 Foto Gunn Sjöstedt 2018. 

 

En annan form av utsmyckning, denna gång utomhus, var klockan som satt på gaveln ut mot 

Tivedsvägen. 1952 begärde skolstyrelsen extra anslag för att kunna sätta upp en klocka på 

skolans gavel men fullmäktige ansåg att det inte fanns tillräckligt med pengar för tillfället. 

Året därpå när skolbygget närmade sig sin fullbordan visade det sig att man sparat in en del 

pengar under byggets gång så nu ansåg man sig ha råd med klockan. Den hann dock inte 

komma på plats till skolstarten utan kom upp året därpå.  



Ett sjunde läsår 
 

På de gamla byskolornas tid gick man bara 6 år i skolan som mest. 1947 kom skolstyrelsen 

med ett förslag om att ett sjunde läsår skulle införas i Finnerödja kommun från och med 

läsåret 1948 ï 1949. Det gällde att hitta en centralt placerad lokal eftersom eleverna skulle 

komma från samtliga byskolor. Valet föll på lilla salen i NTO-lokalen som skolstyrelsen fick 

hyra av NTO. När den nya centralskolan planerades verkar det inte ha varit aktuellt att flytta 

årskurs 7 dit eftersom skolan bara var dimensionerad för årskurs 1 ï 6. Lite märkligt kan man 

tycka. Eftersom det saknades toalett och vedbod vid NTO-lokalen, som skolan kunde använ-

da, beviljade fullmäktige i juni 1948 ett bidrag på 1000 kr för bygge av ett uthus intill NTO-

lokalen. Enligt protokollet fick herrar Oskar Johansson och Arne Sjöstedt i uppdrag att bygga 

uthuset. Klassrummet i NTO-lokalen användes till dess grundskolan infördes 1962.   

 

 

 
Första kullen sjuor som gick i òTempletò (NTO-lokalen) 1948-1949. Lärare Kari Jonsson. 

Okänd fotograf.  

 

Ett åttonde läsår 
 

I väntan på att det skulle komma ett besked om grundskolans införande föreslog skolstyrelsen 

i början på 1959 att ett frivilligt åttonde läsår skulle införas. I april biföll fullmäktige skolsty-

relsens förslag och höstterminen 1959 kunde de första Finnerödjaeleverna påbörja ett åttonde 

läsår. Av de 24 elever som hade slutat sjunde klass vårterminen 1959 valde 18 stycken att gå 

ännu ett år i skolan. Det här året var det svårare för ungdomar att få jobb vilket kan ha varit en 

bidragande orsak till det höga elevantalet. Eleverna kunde välja mellan att gå en handelslinje 

eller en hushållslinje. Förutom de vanliga skolämnena var det inlagt praktik två dagar i veckan 

på olika arbetsplatser runt om i samhället. I ett reportage i Nerikes Allehanda hösten 1959 



kunde man läsa om några av de elever som var ute på praktik. Reportern hälsade på hos Irene 

Tolshagen och Anita Vörde som arbetade på Sonjas konditori och Karl-Erik Magnusson som 

gjorde sin praktik i Järnhandeln. Alla tre sa sig vara mycket nöjda med sina praktikplatser. 

Finnerödjas första åttondeklass fick behålla sitt klassrum från sjuan, nämligen lilla salen i 

NTO-lokalen. Lärare var Gustav Nilsson.   

 

Yrkesskola 
 

Hösten 1956 bjöd Tivedens folkskolestyrelse in intresserade till ett informationsmöte om yr-

kesskoleverksamhet och redan i oktober samma år beslutade kommunalfullmäktige att starta 

en försöksverksamhet läsåret 1957 ï 58. Kurserna riktade sig till vuxna och första läsåret kun-

de man delta i maskinskrivning, snickeri, matlagning och sömnad. Försöket slog så väl ut att 

man året därpå utökade med fler kurser som handelsräkning, detaljhandelsbokföring och skat-

tedeklaration. Alla kurser leddes av lokala lärare och man höll till i skolans lokaler på kvälls-

tid. Förutom yrkesskolan hade även ABF och SSU kursverksamhet där. Andra som använde 

skolans lokaler var kyrkokören och kommunalfullmäktige. Det var med andra ord liv och 

rörelse i skolan från tidig morgon till sena kvällen, även ibland på helgerna.  

 

 



 
Sykurs 1958. Ann-Mari Olsson, Gunborg Gustavsson, Inga-Lill Danielsson-Johansson, Ingrid 

Olsson-Gustavsson, Astrid Andersson, Eivor Johansson, Ingrid Dahl, Siv Svensson och kurs-

ledare Vega Larsson från Hova. Vid symaskinen Peggy Andersson. Foto Arne Sjöstedt. 

 

 
Arne Sjöstedt deltar i en maskinskrivningskurs 1959. Foto Arne Sjöstedt. 



Grundskolan inrättas - läroplan Lgr 62 
 

1962 beslutade riksdagen att den nya grundskolan skulle införas. Detta blev början till refor-

mer inom hela skolväsendet, som skulle genomföras under de kommande decennierna. 

Mycket skulle genomföras under sextiotalet, som troligen är det mest händelserika årtionde i 

svensk skolhistoria. Reformen gällde inte bara den nya grundskolan med samlad skollag, 

samlad skolstadga och ny läroplan, utan också ett nytt gymnasium, tvåårig fackskola och en 

ny yrkesutbildning. 1970 beslutade riksdagen om en ny och samlad läroplan för gymnasie-

skolan LGY70. 

 

Denna stora omläggning av det svenska skolsystemet skedde i princip i bred partipolitisk 

enighet på riksplanet. Bland lärare och i dagspressen fanns dock fortfarande olika meningar 

om det rätta i besluten ï det gällde framförallt den gamla frågan om differentiering ï ònªr och 

hur skulle elever välja väg och varför skulle detta ske. òGrundskolan ersatte allts¬ folkskolan, 

fortsättningsskolan, högre folkskolan och den allmänna realskolan. De skolformer som fanns 

utanför grundskolan var flickskolan och den praktiska realskolan. Vid sidan om gymnasierna 

fanns också fackskolorna, handels- och tekniska gymnasier som övergick från att vara 

tvååriga 1961 till att inordnas i det nya gymnasiet 1966. 

 

På fullmäktiges första sammanträde 1959 togs frågan upp om var Finnerödjas elever skulle gå 

när den obligatoriska grundskolan skulle införas 1962. Det var inte ekonomiskt försvarbart 

med en egen fullt utbyggd grundskola i kommunen eftersom elevantalet var för litet. De två 

orter som var aktuella för att ta emot Finnerödjas elever i klass 7-9 var Hova och Laxå. 

Tivedsborna ville hellre att deras barn fick gå i Askersund eftersom det var bättre förbindelser 

åt det hållet. Förhandlingar hade förts med Hova, som var angelägna om att få Finnerödjas 

elever, men Finnerödja ville egentligen hellre till Laxå eftersom skolskjutsarna dit skulle bli 

billigare. En utredning tillsattes och i juni 1960 kunde rektor Bo Sterner redogöra för 

kommunalfullmäktige vad man kommit fram till. Utredarna ansåg att lämpligaste ort var 

Hova. Det som talade emot Laxå var länsgränsen som man trodde skulle bli ett hinder. Vid 

den här tiden hörde Tiveds kommun till Skaraborgs län. Fullmäktigeledamoten Nils 

Andersson trodde inte att länsgränsen skulle bli något oöverstigligt hinder och förordade Laxå 

men fullmäktiges beslut blev Hova.  

 

I början på 1962 tog saken en ny vändning. Fullmäktigeledamoten Arne Sjöstedt föreslog att 

skolstyrelsen skulle utreda frågan på nytt vilket fullmäktige gick med på. Anledningen till att 

en ny utredning gjordes var att Tivedens kommun hade börjat föra diskussioner med Laxå 

kommun om en framtida kommunsammanslagning. Till slut drog Laxå det längsta strået och 

Finnerödjas elever fick börja på högstadiet där. Under en övergångsperiod kunde eleverna 

välja på om de ville åka till Laxå eller Töreboda. Innan grundskolan infördes kunde elever 

från Finnerödja söka till realskolan i Töreboda. Eleverna gick de sex första åren i Finnerödja 

och fortsatte sedan sina studier i realskolan under fyra år. Det blev långa dagar för realskole-

eleverna eftersom tåget till Töreboda gick kl. 7 och man kom tillbaka först vid 16-tiden. Sista 

kullen som tog realexamen i Töreboda var 1965. Under åren 1962 ï 1965 var det både elever 

som gick i realskolan och elever som gick på högstadiet som tog tåget från Finnerödja till 

Töreboda. 

 

Laxå var, tillsammans med några andra kommuner i landet, utsedd som försökskommun när 

det gällde den nya grundskolan och man startade redan höstterminen 1957. Redan från start 

blev Finnerödjas elever erbjudna att gå ett åttonde år i Laxå vilka några nappade på. Man kan 

ju undra varför det skulle ta sådan tid att bestämma sig för Laxå när ett samarbete redan hade 



påbörjats. Då utgjorde inte länsgränsen något hinder. Som tidigare nämnts infördes ett åttonde 

år i Finnerödja 1959 och då upphörde samarbetet tillfälligt med Laxå.  

 

 

 

Hyrda lokaler, gymnastiksal mm.  

 
Redan när skolan invigdes var den för liten och ingen verkar ha haft riktig koll på att det föd-

des mycket barn under 1940-talet. Den insikten kom tydligen ikapp òkommunalgubbarnaò 

1954. Då föreslog kommittén, som utredde kommunens framtida investeringar, att man skulle 

bygga ut skolan med två klassrum men investeringen låg några år framåt i tiden. I väntan på 

det beslutet fick skolan se sig om efter andra lokaler. Från höstterminen 1956 fick en källar-

lokal i Tivedshus nr 2, Dalgatan 25, tjäna som skolsal. Året efter började jag fjärde klass i den 

lokalen tillsammans med 13 andra elever. Lärare var Sölve Eriksson.  Från början var det bara 

elever som bodde på ovansidan järnvägen som gick där medan alla som bodde på nersidan 

fick gå i stora skolan. Lite bakvänt kan man tycka men vi hade det bra där nere i källaren. Det 

hände att vi fick gå ut och spela brännboll på lektionerna trots att det inte var gymnastiktim-

me. Vid lunchdags fick vi promenera upp till skolan och äta och på det viset fick vi lite extra 

motion. Omkring 1960 hyrde skolan ytterligare en källarlokal, denna gång i Tivedshuset på 

Stationsgatan 12. År 1957 gick det 225 elever i Finnerödja skola.  

 

 

 
Skolsalen låg i det mittersta huset på bilden. Trappen ner till salen syns på gaveln.  

Foto Kjell Andersson. 

 



 
Klass 2 läsåret 1960 ï 61 med läraren Julia Martinsson i källarlokalen på Dalgatan 25. 

Dörren bakom eleverna ledde till ett förråd och toaletten. Okänd fotograf.  

 

 

 

 
Skolsalen på Stationsgatan 12 låg i tredje huset uppifrån. Okänd fotograf.  



I slutet på 1960 beslöt skolstyrelsen undersöka om man kunde få statsbidrag till en gymnastik-

hall och skickade in en förfrågan till Skolöverstyrelsen. Samtidigt tillsattes en kommitté som 

skulle visa vilka lokalbehov som fanns för övrigt. I januari 1963 kom kommittén med förslag 

om att bygga en gymnastiksal på 200 kvm. Man ansåg också att det skulle finnas bastu och 

någon form av hobbyrum i byggnaden. Skolstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ritningar och 

kostnadsförslag till bygget. På fullmäktigesammanträdet i februari 1964 presenterade skolsty-

relsens ordförande Åke Andersson ett nytt förslag där man förutom gymnastiksal även ville 

bygga till två klassrum, allt till en kostanad på 600 000 kr. Marken där gymnastikhallen var 

tänkt att ligga ägdes av Domänverket men kommunen fick köpa markbiten för 12 000 kr. 

Beslut om markköpet togs i maj 1964. Året efter presenterades äntligen ritningar på bygget 

med en förhoppning om en snar byggstart. I vanlig ordning drog det ut på tiden. I november 

1966 redogjorde rektor Gunnar Carlbo, på föräldraföreningens årsmöte, för hur långt planerna 

hade kommit. Det han kunde redovisa var att ritningarna var godkända men inte när bygget 

skulle komma igång. Först 1969 blev gymnastiksalen och de två klassrummen färdiga. När 

höstterminen startade 1969 fick klasserna 1 och 2 flytta ut till det nybyggda annexet.   

 

I ett tidningsreportage i Nerikes Allehanda från juni 1969 kan man läsa om alla finesser som 

fanns i den nya byggnaden. Reportern imponerades av de fina klassrummen med separata in-

gångar och egna toaletter liksom av att salarna hade fasta projektorer, skiv- och bandspelare. 

(Detta var långt före datorernas intåg i klassrummen.) Han skrev om gymnastiksalen med dess 

stålglasfönster och musikcentral och att gymnastikläraren hade fått ett eget rum, som även 

skulle användas av skolläkare och skolsköterska när de besökte skolan. Mest imponerad ver-

kade reportern vara av bastuavdelningen som han trodde var det modernaste som fanns att få 

vid den här tiden. 

 

 

 

 
Bakom skolan syns den nybyggda längan med gymnastikhall och två klassrum. 

Foto Arne Sjöstedt 1972. 



 
1972 såg uppfarten till skolan ut så här. Foto Arne Sjöstedt. 

 

 
Barngymnastiken har uppvisning i gymnastiksalen i april 1976. Okänd fotograf.  

 

 

I mitten på 1970-talet bestod Finnerödjas förskoleverksamhet av två deltidsgrupper. De var 

inhyrda i NTO-lokalens lilla sal. Det var ingen idealisk lokal eftersom personalen fick plocka 

undan all materiel och alla leksaker varje eftermiddag. Kommunen beslöt att bygga nya loka-

ler för förskolan genom att förlänga byggnaden där gymnastikhallen låg. Bygget var tänkt att 



komma igång 1978 men först i augusti året därpå sattes spaden i jorden. I februari 1980 kunde 

man ta de nya lokalerna i bruk. På förmiddagarna var det deltidsgrupper (nuvarande förskole-

klass) och på eftermiddagarna fritidshem i de nya fräscha lokalerna. 1997 öppnades daghem-

met Jordgubben i en separat byggnad intill NTO-lokalen. År 2003 fanns klasserna 0 ï 6 och 2 

fritidshemsavdelningar i Finnerödja skola och 2 förskoleavdelningar i òJordgubbenò.  

 

 
Hösten 1979 hade förskolebygget kommit en bra bit på väg. Urklipp från Kuriren 9 november 1979. 

 

 
I februari 1980 stod den nya förskoleavdelningen klar. Den syns längst bort i längan. 

Foto Gunn Sjöstedt 2015. 

 

Kommunsammanslagning 
 

När Tivedens kommun slogs ihop med Laxå kommun den 1 januari 1967 upphörde Tivedens 

skoldistrikt att fungera som en egen enhet. I fortsättningen skulle alla skoladministrativa frå-

gor tas omhand av rektorn i Laxå. Rektorstjänsten i Tivedens kommun upphörde i och med 

sammanslagningen. Bo Sterner, som var Finnerödja skolas förste rektor, började en ny tjänst i 

Mariestad sommaren 1966. Han efterträddes av Gunnar Carlbo som hade tjänsten fram till 

årsskiftet. Carlbo flyttade efter sammanslagningen till Örebro där han fick en ny tjänst.  



 
I samband med sista skolstyrelsesammanträdet för Tivedens kommun i december 1966 av-

tackades rektor Gunnar Carlbo, skolstyrelsens ordförande Åke Andersson och förre rektorn 

Bo Sterner. Okänd fotograf.  

 

En del av annexet rivs 
 

I december 2016 revs den bortre delen av annexet där fritids- och deltidsgrupperna hade haft 

sina lokaler sedan 1980.  

 

 
Den vänstra delen av annexet rivs i december 2016. Foto Jan Wijk Nerikes Allehanda. 

 



 
 Den bortre delen av annexet är riven. Foto Gunn Sjöstedt 2017. 

 

Lärarkår en i början på 1950-talet 
 

 
Finnerödjas lärarkår 1950. De flesta av dessa fick en tjänst i den nybyggda centralskolan 

1953. Judith Henningsson, Gustav Nilsson, Peggy Andersson, Bo Sterner, Axel Söderström (ej 

med till nya skolan), Margareta Zethelius (ej med till nya skolan), Arnold Kallin, Julia Mar-

tinsson, Gunnar Carlbo och Anna-Lisa Norell (ej med till nya skolan). Foto Arne Sjöstedt. 



Idrottsarrangemang mm vid skolan  
 

Området runt skolan har under årens lopp använts vid åtskilliga arrangemang, inte minst 

skidtävlingar har ägt rum där. Under 1960- och 70-talen arrangerades Finntöreloppet mellan 

Finnerödja och Töreboda. Då användes skolan som tävlingscentral där de tävlande bland 

annat kunde hämta ut sina nummerlappar. Starten skedde sedan vid Åbydammen. Skolan har 

även varit startplats för orienteringstävlingar.   

 

 
Damerna väntar på att starten ska gå 1955. Foto Arne Sjöstedt.  

 

 
Ytterligare ett gäng redo för start 1955. I bakgrunden skymtar gamla kiosken. 

 Foto Arne Sjöstedt. 



 
Prisutdelning vid skolan efter en skidstafett 1954. Bakom prisbordet står Allan Gustavsson. 

Foto Arne Sjöstedt. 

 

 
Reklam för Finntöreloppet 1967. Foto Arne Sjöstedt.  



 
Deltagarna i Finntöreloppet 1968 har anlänt till Finnerödja skola. Foto Georg Forsell. 

 

 
 

 
1959 firades revirets dag på baksidan av skolan. Till vänster syns pumphuset som byggdes i 

samband med att kommunen la ner rör för vatten och avlopp 1953. Foto Arne Sjöstedt.  



Snaskförbud 
 

Under hösten 1954 tillsattes en kommitté som skulle utreda ett snaskförbud i Finnerödja sko-

la. I december var utredningen klar. Kommittén påpekade att snaskförbudet även skulle gälla 

vid aktiviteter utanför skolans område som vid friluftsdagar och vid bastubesök under skoltid. 

Man ansåg också att det behövdes lite òpositiv propagandaò och fºreslog att elever med 

särskilt välskötta tänder skulle premieras. 

 

 
Utdrag från en skrivelse om snaskförbud i Finnerödja skola. 

 

När skolan byggdes hade Bertil Sjöstedt en liten kiosk alldeles intill den nya skoltomten. Han 

blev uppmanad att flytta kiosken eftersom det fanns risk för att eleverna annars skulle gå dit 

och köpa godis på rasterna. Det blev en lätt infekterad skriftväxling mellan Bertil och de 

styrande i kommunen. Det hela slutade med att kiosken fick stå kvar. 



 

 
Bertil Sjöstedt skrev till överlärare Bo Sterner angående kioskflytt och snaskförbud. 



Skolinspektion 
 

 

 

 
Skolinspektion läsåret 2016-2017. 

 



En epok går i graven 
 

Torsdagen den 14 juni 2018 var det skolavslutning för sista gången i Finnerödja gamla skola 

byggd 1953. Den 20 juni fick min man Lars och jag komma in i skolan för att dokumentera 

den invändigt. Personalen var i full  gång med att tömma lokalerna och de beklagade att det 

var så rörigt överallt. Vi  fotade så gott det gick och ber om överseende med att det är lite 

skräpigt på en del foton. Tanken med dokumentationen var att göra en jämförelse mellan 

hur skolan såg ut när den var ny och hur den ser ut innan den jämnas med marken. Den här 

jämförelsen är givetvis färgad av det jag själv minns från min skoltid 1954 -1960. Tyvärr 

finns det bara några få foton på hur skolan såg ut invändigt på den tiden. Under de 65 år 

som skolan funnits har det hänt en hel del både in- och utvändigt. Konstigt vore det annars. 

 

 
Jag tar adjö av min gamla skola genom att dokumentera den ut- och invändigt den 20 juni 

2018. Foto Lars Karlsson. 



Utvändigt 
 

 
När skolan invigdes 1953 fanns det inga planteringar runt skolan. Vykort. 

 

 
Efter något år var planteringarna på plats. Framför entrén ligger kalkstensplattor.  

Okänd fotograf. 

 

Vid invigningen 1953 återstod en hel del arbete utvändigt. Det fanns inga växter efter hus-

väggarna och på baksidan var det bara en stor grusplan. Efter något år kom växterna på plats 



och en stor gräsyta anlades på baksidan. I kanten på gräsplanen anlades också en löparbana 

och en längdhoppsgrop. Den stora planen på framsidan bestod under många år av grus liksom 

vägen runt skolan och uppfarten från Tivedsvägen. När skolan byggdes fanns det inga asfal-

terade gator i Finnerödja. Framför entrén låg kalkstensplattor. Efter gaveln mot Tivedsvägen 

liksom på baksidan av tegelbyggnaden lades också kalkstensplattor. Färgen på den putsade 

delen av skolan var från början vit. 

 

Några lekredskap fanns överhuvudtaget inte på skolgården utan vi elever fick roa oss så gott 

vi kunde på rasterna. Vid den fönsterlösa gaveln på baksidan stod vi flickor ofta och òbolla-

deò. Vi  använde två eller tre bollar och det gällde att klara av så många givna moment som 

möjligt. 

 

 
Den stora gräsplanen på baksidan av skolan. Foto Arne Sjöstedt 1959. 

 

 
Skolan sedd från Tivedsvägen. Okänd fotograf. 



 
Kalkstensplattorna på gaveln och baksidan fanns kvar i alla år. Foto Gunn Sjöstedt 2018. 

 

 
Baksidan av tegellängan med den låga kalkstensmuren. På gaveln syns klockan som sattes 

upp 1954. Okänd fotograf 1962. 


