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Gårdsarkiv och Svenngårdssamling
- Arkiven i lokalhistorikerns tjänst
Börje Sandén föreläser med utgångspunkt från Svenngårds-samlingen om olika
lokala arkiv och om deras betydelse för kommunens historieskrivning.
Hur gick det till när kommunen blev ägare till det synnerligen värdefulla och
innehållsrika arkiv som Svenngårds-samlingen utgör?
Börje berättar och vi läser donationsbrevet.
Torsdagen den 15 februari 2018 kl 18.00
Kungsängen, Kulturhuset/Svenngårdsrummet, plan 5
Det finns endast ett begränsat antal platser på föreläsningen.
Föranmälan krävs. Anmäl intresse senast den 12/2 till
Biblioteket i Kungsängen 08-581 696 00 eller e-post till ukf@ukforsk.se.
Fri entré
Arrangör: Biblioteket & Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

Glimtar ur Håbo polisdistrikts arkiv 1942-1946
Arkeologen och författaren Lars G Holmblad har av en ren tillfällighet fått tillgång till ett
antal pärmar fyllda med gamla rättsfall från Håbo polisdistrikt under krigsåren 1942-1946.
Pärmarna har bearbetats av Lars och han kan ikväll presentera ett urval av fall som
utspelat sig i vår bygd under krigsåren. Berättelserna ger en intressant bild av hur vårt
samhälle fungerade i vår kommun under denna period.
Vi tror att kvällen på Klint kommer att bjuda på både intressant information och många
skratt.

Hembygdsgården Klint i Bro
OBS! Föredraget planeras hållas den 21 mars 2018 kl 19.00.
För information om föredraget och datum se kommande annonsering i något av
följande alternativ: papperstidningen Mitti, nättidningen UBRO, Kommunens
annonsering av evenemang i Upplands-BroBladet eller
Kommunens hemsida under /kultur&fritid/evenemang.
Fri entré
Föreningen för
Upplands-Bro
Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande: Hans Borgström, Gammeldansvägen 21, 19637 Kungsängen
Sekr: Sophie Hedin, Lärarvägen 2, 197 30 Bro
Forskn ansv: Börje Sandén Blomstervägen 11, Lgh 1101, 197 30 Bro
Upplysn. Börje Sandén 08-582 413 55
Postadress: UKF, Blomstervägen 11, Lgh 1101, 197 30 Bro
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UKF årsmöte 2018.
Vid UKF´s styrelsemöte i Dec 2017 beslutades att UKF årsmöte 2018 skall hållas den 25 april
kl 18.30 i hembygdsgården KLINT.
Som vanligt inleds årsmötesprogrammet med det formella årsmötet som beräknas ta ca 30-40
min. Därefter fortsätter mötet med den informella delen. I år kommer Sophie Hedin och Gudrun
Sandén att bjuda på ett bildspel kring ämnena Diederot´s encyclopedie och Patriotiska sällskapets
Hushållningsjournal. I nästa nummer av nyhetsbrevet får du veta mer om årsmötesprogrammet.
Motion till årsmötet.

Inför årsmötet har du möjlighet att lämna synpunkter och förslag angående skötseln av UKF och
hur du tycker UKF borde förbättras. Dina förslag skriver du ner på ett papper postar det till UKF,
Blomstervägen 11, Lgh 1101, 197 30 Bro eller sänder ett e-postmeddelande till ukf@ukforsk.se
senast den 15 mars 2018.
Inkomna förslag sammanställs av styrelsen och publiceras i nyhetsbrev nr 2 som du får omkring
den första (1) april 2018.

Påminnelse om föredraget i april 2018
I nyhetsbrev nr 4 2017 meddelades att det blir en historisk höjdarafton i april 2018. Den från bl.a
TV kände historikern och författaren Bo Eriksson kommer att hålla föredrag i Kulturhuset (stora
scenen) onsdagen den 11 april 2018. Missa inte detta unika tillfälle.
Bo Eriksson´s föredrag baseras på hans bok Sturarna: makten,
morden, missdåden. Med utgångspunkt från rivningen av AlmareStäkets borg 1518 och konflikten mellan riksföreståndaren Sten Sture och
ärkebiskopen Gustav Trolle berättar Bo om en tid av brutal maktkamp och
blodiga dåd. 1500-talet såg födelsen av en ny mäktig klan, kungaätten
Vasa, och tillbakagången av en annan klan, ätten Sture, vars medlemmar
brutalt mördades vid Sturemorden 1567.

Upplands-Bro kommuns kulturstipendium 2017 till Börje Sandén.
Utdelningen av kommunens kulturstipendier skedde vid 2017-års sista fullmäktigemöte den 20
dec. I år var det 8 st. stipendiater (se bild nedan) och en av dem var Börje Sandén. Kommunens
motivering: ”Börje Sandén har under alla år bidragit till kännedomen om kommunens
forntidshistoria genom sitt stora och generösa engagemang”.
Börje berättade i sitt tacktal om hur det kom sig att han 1952 blev Upplands-Bro bo och hur han
samma år besökte Rösaring. Därefter blev det hembygdskunskap i 65 år. Efter en så lång
verksamhetsperiod skulle vem som helst ha ”tröttnat” men det gäller inte Börje. Det är full fart
framåt.

Grattis Börje!

Torpet Svartbäck (Lejondals naturreservat)
av Ulf Björkdahl
I den omväxlande berg- och sankrika skogen i södra delen av Lejondals naturreservat fanns under
1600-talet ett torp som kallades Svartkärr och senare (från 1660-talet) Svartbäck. Att torpets namn
är hämtat från denna ofruktsamma trakt är förstås föga förvånande. Torpet lades ner redan 1693.
Marken som torpet låg på tillhörde Bro Härads Allmänning som förfogades av kronan (staten).
Dokumentationen från 1600-talet om torpet är begränsad. Jordeböcker, mantalslängder och
kyrkoböcker finns endast för vissa år. I jordeboken 1634, vilken är den äldsta som berör Bro härad,
anges de på häradsallmänningen belägna torpen Svarvviken, Svartkärr och Tingsviken som
”nybyggare”. Ägandeuppgifter i jordeböckerna släpar ofta och det är ingalunda säkert att
beskrivningen ”nybyggare” var en färsk uppgift. Eftersom äldre uppgifter saknas är det svårt att
fastställa när torpet kom till, kanske redan under 1500-talet?
I jordeboken 1634 benämns torpet med dubbelnamnet ”Svarvviken 1 eller Svartkärr”. Det ger ett
egendomligt intryck eftersom Svarvviken 2 låg vid Lejondalssjön i norra delen av allmänningen. De
efterföljande jordeböckerna kallar torpet rätt och slätt för ”Svartkärr”. Förmodligen fanns det, när
torpen bildades, på något sätt en koppling mellan ”Svarvviken 1” och ”Svarvviken 2” (kanske är
kopplingen att Svarvviken tidigare varit ett eget hemman).

Karta 1. Bro Härads Allmänning 1696 (den södra gränsen
var då ändrad till den nedre streckade linjen). Svartbäckstorpet är inte utritat eftersom det lagts ner strax innan
kartan upprättades. Författaren har markerat torpplatsen
med kryss. Längs allmänningens västra gräns är följande
torp utritade, uppifrån och ner: Svarvarviken, Hällkanna,
Stora Tingsviken och Lilla Tingsviken.
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Karta 2. Bro häradsallmänning och Lejondals
naturreservat idag. Platsen för Svartbäck är stora
krysset. Vill man få en skön promenad ställer man
bilen vid infarten till naturreservatet (vänstra lilla
krysset), går skogsbilvägen till dess slut och följer
gulmarkerad stig söderut (sammanlagt knappt 2 km).
Det är också möjligt att parkera på nyanlagda
Mätarvägen (högra lilla krysset) vilket är f d platsen
för Kvarntorp och följa gulmarkerad stig (dock inte
enkelt att ta sig över bäcken eftersom bro ännu
saknas).

Svartbäck idag, sett norrifrån. Här har den tidigare kärrmarken genomgått förvandlingen kärr - äng - åker skog - kalhygge. Platsen tar emot vatten norrifrån och har sitt utlopp via en bäck ner mot Kvarntorp. Under
omkring 100 år levde torpare sina liv här.

Inte särskilt mycket är känt om torpet Svartbäck och dess
invånare eftersom källorna från 1600-talet är sparsamma. Klart
är att torpet fanns åtminstone från början av 1600-talet till
1693.
Bro Härads Allmänning, där Svartbäck låg, användes gemensamt av jordägarna i häradet. Det ålåg svartbäckstorparen,
liksom de andra allmänningstorparna (i Svarvarviken, Hällkana
och Lilla Tingsviken), att fullgöra dagsverken åt gårdar i
häradet, bl.a. Ålsta. Från 1680-talet tycks torpet i huvudsak ha
varit öde och dess mark brukades roterat mellan olika gårdar.
Från 1694 nämns inte torpet längre även om man gjorde försök
att återuppta torpbrukandet. 1694 anges i kontraktet för arrendatorn på Ålsta att han, vad gäller Svartbäck, ska anbringa
torpet till sitt rätta bruk och skaffa torpare dit. Det gick nog
inget bra. Varken på häradskartan 1696 eller på senare kartor är
någon torpstuga utritad. Torpplatsen var nog inte särskilt eftertraktad. Kanske var terrängen alltför ofruktsam. 1795 finns en
notering om att ”slåtterkärret Svartbäck” nyttjas av Lilla
Tingsviken och hålls under Lejondals säteri.
I början av 1800-talet ansökte Lejondals dåvarande ägare att
mot skatt till staten få uppodla några kärr och mossar på
Häradets Allmänning, bl.a. vid Svartbäck. Vid
kronofogdens besiktning av markerna konstaterades att alla
Svartbäcks lägenheter (ägor) var av oländig beskaffenhet, så
att ingen allmän eller enskild förmån kunde erhållas.
Eftersom Lejondalsägaren var den ende som åtog sig både
arbetet och kostnaden, beslöts att låta honom bruka marken
som äng under Lejondals säteri. Syftet var att genom odling
höja värdet på den betydelselösa marken så att den kunde ge
årlig ränta (skatt) till staten. Införlivandet av vissa av
allmänningens kärr och mossar till Lejondals ägor skedde
1811. Det fick till följd att Bro häradsallmänning minskade
kraftigt till ytan. (Allmänningen behövde därför inte längre
någon särskild skogvaktare, utan sysslan kunde skötas av
Håbo häradsallmänning). 1814 rörlades gränsen mellan Bro
Härads Allmänning och Lejondals ägor, dvs. markerades
med gränsrösen.
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Karta 3. Utsnitt ur allmänningskartan
1697. Utvisar "Swartebecks gambla
torpställe" (nedanför K) samt två
inhägnade sanka ängar med starrgräs:
K = del av svartbäcksängen.
R = äng på svartbäckstorpets ägor
som bärgas av torparen i Rånäs.

Gränsröse nr 17. Ett av de rösen som
uppfördes 1814 vid rörläggningen av
gränsen mellan häradsallmänningen och
Lejondal.

Det gick emellertid trögt med nyodlingen i Svartbäck som började växa igen med sly. Först vid 1800talets mitt kom man igång med odlingen som då bearbetades till åker (karta 5). Ännu 1918 var här
åkermark. Någon gång därefter skogsplanterades åkern.

Gränsröse 17

Karta 4. Utsnitt ur allmänningskartan 1807. Det rödtonade
området till vänster hör till Bro häradsallmänning och resten
är tidigare allmänningsmark som förts över till Lejondal. Grå
områden är höjder och gröna är låglänt mark (äng och kärr).
B7 (”triangeln” mitt på kartan): Ett gammalt torpställe,
Svartbäck. Består av sidländ (sank) mossvall.
12 (under B7): svartbäckshagen, varav den bättre
odlingsmarken är beväxt med al och björk.
B7 och 12 motsvarar K och R på karta 3.

Karta 5. Utsnitt ur häradskartan från 1860-talet.
Delningen av marken mellan allmänningen och
Lejondal syns genom den osymmetriska
gränsen, helt baserad på odlingsmöjligheter. Den
gula rektangeln (se pilen) är åkermarken vid
Svartbäck.

Invånare i torpet Svartbäck:
Vilka bodde i Svartkärr/Svartbäck? Kyrkoböcker finns i form av födsel-, vigsel- och dödlängder för
perioden 1669-1672 och från 1693 (husförhörslängderna kom långt senare). Eftersom det även är ett
glapp i mantalsböckerna 1681-1692 uppstår stora luckor i redovisningen. Det här är vad jag fått fram
om torpets invånare:
- 1634

Uppgift saknas. Torpet kan härstamma från slutet av 1500-talet eller tidigt 1600-tal.

1634-1649

Uppgift saknas. 1634 är första gången torpet nämns.

1650

Torparen Manfrid(?).

1651-1655

Obebott? 1653 anges torpet vara öde.

1656-1663

Uppgift saknas.

1664-1672

Torparen Erik Andersson. Han gifte sig förmodligen 1668, sonen Erik föddes här 1669.

1673

Uppgift saknas.

1674

Torparen Lars Mattsson med hustru.

1675-76

Uppgift saknas.

1677

Torparen Anders med hustru.

1678-1680

Obebott.

1681-1692

1682: obebott. För övriga år saknas uppgift saknas. Förmodligen obebott mestadels.

1693

Dog hustrun Brita Andersdotter. Torpet övergavs troligen detta år.
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Var exakt låg torpet? Finns något kvar?
Att återfinna en torpplats som övergavs för mer än 300 år sedan är en hyfsad utmaning. Inte många
spår kan vara bevarade till vår tid och platsen är inte ens med i fornminnesregistret. En vägledning får
man av 1697 års karta där torpplatsens ungefärliga läge pekas ut (karta 3).
Inga-Lill och jag gav oss ut på torpletning. Och vi fann faktiskt några intressanta lämningar, alldeles
nära gränsröse nr 17 (karta 4), som vi tror oss kunna koppla till torpplatsen. Det gäller ett område intill
en berghäll med god utsikt över hela svartbäcksängen. Att ha uppsikt över odlingarnas tillstånd var
viktigt. Intill berghällen finns flera mindre odlingsrösen som visar att människor rensat ett område i
sluttningen för att kunna odla till husbehovet. Det är för övrigt de enda odlingsrösena vi funnit kring
svartbäcksängen, man har tydligen inte behövt plocka sten från själva ängen/åkern som varit stenlöst.
Som kronan på verket hittade vi vad som kan vara trappstenen till torpstugan. Den ligger i ett av
rösena. Det var vanligt att man när man rev stugor förr lämnade kvar trappstenen i ett röse. Vi kommer
att rapportera den funna torpplatsen till länsstyrelsen som efter undersökning på plats förhoppningsvis
tar upp den i fornminnesregistret.

Utsiktspunkt vid torpplatsen. Detta är den ultimata
platsen för att övervaka den inhägnade ängen så att
inte betande boskap tog sig in till det lockande
starrgräset som skulle användas till vinterfoder.

Rösen intill den förmodade torpplatsen. En stark
indikation på att man här odlat för sitt uppehälle.

En stor platt sten lagd i ett röse. Kan mycket väl vara
trappstenen som legat vid ingången till torpstugan.

En liten bäck rinner från svartbäcksområdet till
Kvarntorp.

Källor
Jordeböcker för Uppsala län
Mantalslängder för Bro socken 1650-1699
Bro kyrkoböcker 1669-1729
Handlingar rörande skogar, allmänningar etc 1696-1847, landskontoret (landsarkivet)
Lantmäteriets historiska kartor (Bro häradsallmänningskartor från 1696, 1697, 1808, 1835 och 1850,
rågångskarta 1807, skatteläggning 1858, Lejondalskarta 1918 m fl).
UKF:s hemsida. Besök på plats.
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Läsning för folket av Sällskapet för Nyttiga Kunskapers spridning.
Sammanställt av Hans Borgström.

Inledning
Från slutet av 1700–talet och fram till ståndssamhällets avskaffande under slutet av 1860–talet genomgick det
svenska samhället en kraftig strukturomvandling. Samtidigt som denna förändring inleddes började man att
diskutera frågan om människan som bildbar och bildningen som ett sätt att ingjuta vissa värden, beteenden
och kunskaper, däribland en nationaluppfostran eller en uppfostran till patriotism. Sverige "försvenskades"
under 1800–talet (jämför dagens debatt om vad som är svenska värden) genom insatser som byggandet av
nationalmuseum och nationalteatrar och skapandet av en nationallitteratur och en nationalhistoria. Det svenska
språket standardiserades och i folkskolan lärde sig de unga att de skulle vara "gud och fosterlandet" för evigt
trogen. En vanlig bild av denna ”formeringsprocess” är att befolkningen successivt integrerades i en enhetlig
och homogen "nationell hög kultur" och ett nationalmedvetande.
Under denna tid uppstod en rad bildningsinitiativ, som syftade till att bilda svenskar, stärka
nationalkänslan eller sprida en nationalanda till olika delar av befolkningen. Särskilt tydligt blir bilden av
konkurrerande nationsbildningsprojekt när man närmar sig 1830– och 40–talen, då de riktigt stora projekten
som Stockholms bildningscirkel och Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande grundades. Dessa var
särskilt riktade till samhällets arbetande klasser – bildningsinitiativen före denna era hade i praktiken varit
riktad åt en läsande medelklasspublik.
Det största svenska folkbildningsprojektet, Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande, var ett
ämbetsmanna– och prästerskapsdominerat bildningsinitiativ. Enligt skaparen Carl Anton Ewerlöf var
sällskapet och dess arbete till för att upplösa "demarkationslinea" mellan de obildade och de bildade klasserna
genom att sprida den ”medborgerliga andan”. I praktiken handlade det dock inte om att alla människor skulle
inneha samma kunskaper; det som sällskapets styrelse ansåg vara "nyttiga kunskaper" för just allmogen eller
"folket" var det som enligt sällskapets stadgar skulle förmedlas.
Sällskapets vision av en svensk var en man som insåg sin plats i hierarkin och att han hade en särskild
uppgift att fylla. Han skulle utgöra nationssamhällets rotfäste och ingå i det svenska folket bestående av
allmogen. Han var arbetsam, religiös och beredd att strida för sitt fädernesland. Samtidigt var han inte kräsen
eller krävde mer än vad som gavs honom. Det medborgerliga sammankopplades med begrepp och värderingar
som trevnad, patriotism, religion, moral, seder och bruk samt ökad arbetshåg (jfr Gejers odalmannaideal).
Utgivandet av tidskriften Läsning för folket blev Sällskapets huvudsakliga metod att ”kabla”ut sitt budskap
till folket.

Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande.
Sällskapet grundades 1833 efter engelsk förebild och utgav tidskriften Läsning för folket men även
tidskrifterna Land och folk (1873–1879) och Ur folkens häfder (1874–1879). Sällskapets första ordförande var
statsrådet Gabriel Poppius (1833–1856). Samhällsutvecklingen under utgivningsperioden 1835-1913
resulterade till slut att utgivningen av tidskrifterna upphörde och att föreningen ombildades 1926 till en
stiftelse med mer begränsad uppgift.
Initiativet till bildande av Sällskapet togs av ämbetsmannen Franz Anton Ewerlöf som under ett besök i
England börjat intressera sig för det brittiska ”The society for the Diffusion of Usefull Knowledge”. Han
började brevväxla med Lord Brougham angående sällskapets detaljer och Ewerlöf presenterar senare dessa
detaljer och idéer i Sverige. Carl af Forsell var officer och överdirektör vid generallantmäterikontoret och efter
kontakt med Ewerlöf var han den ansvarige för att Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande startades även
om det var Ewerlöf som presenterat idén. Ledningen för Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande höll sitt
första sammanträde 19 december 1833 och under åren kom ledningen att bestå av närmare ett 40-tal kunniga
personer, var och en framstående inom olika områden. Exempel på titlar som dessa personer kunde inneha var
biskop, affärsman, professor inom olika områden, ambassadör, överpostdirektör.

Tidskriften Läsning för folket
Mellan åren 1835-1913 (totalt 79 årgångar) utgav Sällskapet för Nyttiga kunskapers spridande en
kvartalstidskrift med namnet Läsning för folket. Tidskriften kom under de första utgivningsåren ut i en
upplaga om 10 000 exemplar, en mycket stor upplaga för denna tid.
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Den 90-sidiga tidskriften riktade sig till landsbygdsbefolkningen och innehöll artiklar om historia och
geografi, praktiska råd om jordbruk, hushållarbete, barnuppfostran etc. Många sidor ägnades åt religion,
nykterhet, ”sedelärande” berättelser samt dikter. Artiklar med direkt politiskt innehåll förekom inte.
Tidskriftens pris var satt så lågt att de flesta skulle kunna köpa den.
Vetenskapsmän som Jöns Jacob Berzelius och Anders Retzius, diktare som Fredrika Bremer, Frans
Michael Franzén och Johan Olof Wallin medverkade i tidskriften under dess första år.
Över tid ändrades tidskriftens layout och till viss del innehållet. Skriften ansågs svårläst och man
tvingades anpassa den för en publik med förändrade intressen. Under åren 1835 – 1868 (årgång 1-34) hade
skriften sin ursprungliga utformning (se bilden nedan). Vid utgivningen 1869 hade den fått en modernare
utformning med ex.vis bättre bilder men trots det minskade intresset för skriften och utgivningen upphörde
1913.

Utdrag ur Läsning för folket
För att du som läsare skall kunna bilda dig en uppfattning om de budskap Sällskapet för nyttiga kunskapers
spridning ville föra ut till sin publik presenteras i följande avsnitt av denna artikel några utvalda artiklar från
olika utgåvor av Läsning för folket. Originaltexterna är skrivna med användande av tysk frakturstil och med
den tidens språkbruk. Gudrun Sandén har bearbetat originaltexterna och i förekommande fall gjort texterna
mer läsbara för oss nutidsmänniskor. UKF har i sin ägo delar av årgångarna 1836-1841. Samtliga dessa skall
”översättas” och i takt med att de blir klara kommer de att publiceras på UKF hemsida. Under hösten 2018
kommer du att kunna läsa häfte nr 1 från årgång 1836 på UKF hemsida.

Exempel 1: Besök hos en bonde.
Årgång 2, tredje häftet (1836)
över varje år, han har en god hustru och lydiga
barn. Vad kan jag väl önska mig mera, sa han.
Han berättade att de ärvt något litet, men det
mesta av deras välstånd berodde på deras arbete
med bistånd från Gud. Han hade inte köpt sin gård
med lånade pengar. Med ett litet arv och
sparpengar kunde han köpa en del och resten
arrenderade han tills han kunde lösa hela
hemmanet. När han gifte sig satte han in hemgiften
för hustrun i gården och kunde göra förbättringar
som fördubblat värdet. Han räknar mindre på
ögonblicklig vinst än på framtidens. Han tar inte
för sig mer än han mäktar med utan beräknar noga
innan han sätter igång ett arbete eller förändrar ett
arbetssätt. Några grannar gjorde sig löjliga över
hans företag som inte genast gav vinst medan
andra var bekymrade över dem. Somliga tror att

Under en promenad i ett av Sveriges landskap kom
jag till en lövrik kulle med ett åkerfält på ena sidan
och en välskött trädesåker på den andra. Varje
odlingsbar jordbit var tillvaratagen och vittnade
om rastlöst slit av sin brukare. I sluttningen satt en
bonde klädd i sina enkla söndagskläder omgiven
av snyggt klädda barn. Han läste ett och annat
kapitel ur Nya Testamentet för barnen. När jag
närmade mig reste han sig och hälsade mig med en
ärlig bondes fasta handslag och vi satte oss att
samtala.
Bonden var nöjd med sin lott, inga olyckor
hade hänt honom, han var frisk och hade goda
krafter, han kunde utan svårigheter betala sina
utskylder, han kunde väl försörja sig och sin familj
så som det anstår någon i hans klass, ingen verkligt
fattig gick ohjälpt från hans hus, han får något litet
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fått låna av prosten, studerar Sveriges lag, ty man
bör veta vad man har att leva efter. Litet om det
allmänna och socknen lär han sig genom samtal
med kloka och erfarna bönder och någon gång
även av upplysta och nedlåtna Herremän.
Han går alltid i kyrkan, men just idag ville
hustrun höra en känd predikare och någon måste
var hemma med barnen. Därför sitter han här med
dem och har sjungit några vackra psalmer och läst
ur Bibeln
Efter detta samtal inbjöd han mig till sitt
hem, där allt vittnade om trevnad och ordning.
Knappt hade vi stigit in i den renskurade stugan
med friskt granris på golvet förrän hans hustru i sin
snygga men tarvliga hemvävda klädnad kom från
kyrkan. Hon nickade gladlynt åt sin man, hälsade
blygt på mig och på en vink från mannen bad hon
mig delta i deras måltid. Aldrig har jag med mera
smak ätit kräsliga rätter än jag hos dessa enkla och
gästvänliga människor åt min middag. Två stenfat
med väl tillagad kraftig mat framsattes på en
snövit duk och ett glas gott hembryggt öl ökade
matlusten. Endast för söndagen och gästens skull
kokades kaffe.
Mannens sunda förstånd, hustruns välvilja,
barnens lydnad och tjänstefolkets hövliga oh stilla
uppförande gjorde vistelsen i den lantliga hyddan
så innerligt trevlig. Jag skiljdes därifrån med
saknad och med en önskan att Sveriges söner och
dess allmoge skulle följa Lars Olssons och hans
omgivnings vackra föredöme.

man kan skörda oavbrutet, men jorden måste få
vila. Man kan inte heller ta ur skogen hur mycket
som helst. De som gjorde så är nu skoglösa och har
ständig missväxt både på säd och hö under det han
har överflöd på alla lantmannaprodukter.
Detta är inte enda orsaken till grannarnas
besvär. Många följer inte lag och ordning utan
låter lura sig av okunniga rådgivare, trivs bättre på
krogen än hemma hos hustru och barn. Själv har
han tidigare tagit ett par supar dagligen, men nu
gör han det endast vid dimmigt och kallt väder
eller när han inte kan undgå det vid bröllop eller
begravningar; men i övrigt avhåller han sig från
spriten. Han funderar på att ingå i den
nykterhetsförening som den hederligt prästen
föreslagit och vars medlemmar förbinder sig att
inte förtära det minsta av den dryck som så ofta
missbrukas och har de olyckligaste följder. I
början blir det väl svårt att avstå en vana och
motstå vänners övertalning, men en människa bör
kunna stå vid sina föresatser. Aldrig att barnen får
smaka en droppe.
På min fråga om han arbetade lika mycket nu
när han kommit på grön kvist, svarade han att en
bonde alltid måste föregå sitt arbetsfolk med gott
exempel hur förmögen han än är. Annars går det
fort utför. På söndagarna läser han gärna något
uppbyggligt för omgivningen, ty Guds ord
upplivar kraften hos människan att göra gott.
Under vinterkvällarna när han sitter vid brasan och
slöjdar, läser han gärna i hushållsböcker, som han

Exempel 1: Geografi (förkortad version).
Årgång 3, tredje häftet (1837)
OBS ! Innehållet i detta avsnitt kan för oss nutidsmänniskor väcka anstöt. Trots det har UKF valt att publicera då texten
utgör ett bra exempel på vilka normer som gällde under det tidiga 1800-talet.

Schweiz har kallare klimat än intill gränsande
Frankrike, eftersom det är ett högt bergsland.
Sveriges klimat är sunt, då luften är mild och frisk,
men många länder i de varmare zonerna har osunt
Klimat, då värmen ger skadliga dunster, vilka när
luften är stillastående ger upphov till sjukdomar.
Naturens Riken
Allt som naturen frambringar på vår jord kallar vi
naturalster eller produkter. Man ser lätt att allt kan
hänföras till tre olika avdelningar, Djurriket,
Växtriket och Stenriket. Till djurriket hör alla
slags djur, fyrfotade, fåglar, fiskar och maskar. Till
växtriket räknas allt som växer, träd, blommor,

Klimat
Så kallar vi ett lands luftbeskaffenhet, som värme
och köld, sundhet och osundhet mm. Klimatet
beror på ländernas läge i olika zoner, varma, milda
eller kalla; men också deras läge bland berg,
grannskap till sjöar, markens odling och flera
andra omständigheter.
Norra Sveriges klimat är kallare än södra
Sverige, eftersom det ligger närmare polen.
Västindiska öarna och Amerika har varmt klimat,
då de ligger i varma zonen Tibet som ligger nära
den heta zonen har likväl kallt klimat eftersom det
är så högt beläget och är omgivet av höga berg.
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södra Afrika är de vackraste. Kaffrer och
Hottentotter bor i södra Afrika.
På Ostindiska öarna och på de västligaste av
Australiens öar bor ett urgammalt folk, kallat
Papuas. De har sotfärgad hy, vanskapligt tjocka
läppar, bred mun och är fulare än andra negrer. De
är vilda och råa och är bland de mest obildade
bland människosläktet. I Amerika bor många
negrer, som blivit ditförda som slavar av
Européerna. De utnyttjas som arbetskraft på de
stora plantagerna, men några har lyckats befria sig
och bildat självständiga stater.

örter, gräs eller sädesslag, palmträd och mossor.
Alla produkter i stenriket kallas med ett
gemensamt namn för mineraler.
Människan
Människorna som bor på jorden är mycket olika,
så väl till skapnad och färg som till deras
själsegenskaper. De som bor i norr har vit
ansiktsfärg, som svenskar, tyskar och danskar,
medan andra som bor i varmare länder har
mörkare färg som italienare och spanjorer. De som
bor i de varmaste länderna är helt svarta.
Några folk är storväxta, andra som lapparna är
småväxta. De som bo i kallare länder är ihärdigare
och arbetsammare än de som bor i varmare länder.
De har ofta ett häftigare lynne, men är tröga,
håglösa och oförmögna till långvarigt arbete. En
del är vilda och grymma medan andra har ett
mildare sinnelag. Efter dessa olikheter har vi
indelat människorna i olika huvudstammar. Några
av dem presenteras nedan.

Amerikanska folkstammen
De har rödbrun kopparaktig färg, hög och kraftfull
växt, brett ansikte med låg panna, djupt liggande
ögon, låg men inte platt näsa, tjocka läppar och ett
uttryck av dysterhet och svårmod i ansiktet. Denna
folkstam är Amerikas infödda innevånare. Mod
och frihetskänsla, stolthet och förakt för
kroppslidande är utmärkande egenskaper. De lever
i olika stammar men kallas allmänt Indianer. De
innehade en stor del av Amerika, men har blivit
utrotade och fördrivna till de inre och bergiga
skogstrakterna av Européerna. De finns kvar i
Norra Amerika

Kaukasiska folkstammen.
De som hör hit är smärta, högväxta, har ljust hår,
vit färg, avlångt ansikte, upphöjd näsa och stark
skäggväxt. De är de mest välbildade av alla och
även i själsegenskaper de mest överlägsna. Hit hör
nästan alla europeiska folk, som tyskar, svenskar,
norrmän, danskar, engelsmän. Fransmän, italienare
och spanjorer bildar en blandad stam, grekerna hör
till den grekiska stammen. Slaviska stammen
består av ryssar och polacker. De som bo i Asien
men tillhör den kaukasiska stammen är turkar,
perser och inflyttade européer. Folken på
kaukasiska bergen är skönast av alla. Sedan finns
araber, hinduer och indier i Asien. I Afrika bor
abyssinierna och folken på norra kusten. I Amerika
tillhör alla inflyttade européer den kaukasiska
stammen

Levnadssätt
En del människor tillbringar hela sitt liv i
skogarna, där de hämtar sin näring. De har inga
hus att bo i. Av djurens hud gör de sig kläder, för
övrigt är de utan de enklaste bekvämligheter. Det
viktigaste för dem är att kunna skjuta. Andra som
bor vid sjöstränderna lever endast av fiske. De är
lika okunniga som skogsfolket, men är osnyggare
och råare. Folk med dessa levnadssätt kalla vi
Vilda folk. De som vistas i skogen och jagar kallas
Jägare. De som leva av fiske kallas Ichtyophager
eller Fiskätare. Både Jägare och Fiskätare är de
mest obildade av alla människor, särskilt
Fiskätarna som lever ensamma och är utan
regering, lagar och religion. Jägarfolken har ibland
anförare, som de lyder. Sådana vilda folk är
Indianerna i Amerika, som uppehåller sig i
skogarna och lever av jakt. De bor i byar i
särskilda stammar och har en anförare. Fiskätarna
är Eskimåerna och bor i Nord Amerika och vid
Ishavet I nordligaste Asien är folken också jägare
och fiskätare. Jägare finns även i Afrika,
Australien och Nya Holland.
Andra folkslag idka boskapsskötsel. De kallas
Herdenationer eller Nomader. De flytta med sina

Negerstammen
Denna folkstam skiljer sig mycket från de andra.
Detta folk har svart färg, svart krusigt hår,
utstående ögon, bred platt näsa, framstående
kindben och tjocka läppar. De är otroligt viga,
skickliga i kroppsrörelse och vällustiga. De bor i
nästan hela Afrika och är dess
ursprungsbefolkning. De är indelade i flera
stammar med ljusare eller mörkare färg beroende
på om de bor mer eller mindre varmt. De svartaste
är Jalosserna i västra Afrika. Sulier som kommer
från samma trakter är ett milt folk. Kongoer ifrån
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förenade med varandra för inbördes försvar. De
bildar stater eller riken med ordentlig styrelse,
lagar och religion. Deras bostäder är varaktigt
byggda och de använder flera verktyg och
husgeråd. De gör uppfinningar och deras
arbetsskicklighet uppövas. De åkerbrukande folken
är därför överlägsna både de Vilda och
Herdenationerna i kunskap och arbetsförmåga.
Genom att de utvecklar sina verktyg och husgeråd
lär de sig ett bättre sätt att ta tillvara de ämnen som
naturen frambringar, t ex att behandla metaller.
Därigenom uppkommer Konster och Hantverk. Då
jorden frambringar olika alster på olika ställen
skaffar de sig andra varor genom att byta.
Härigenom uppstår Handel. Åkerbrukare finns i
nästan hela Europa, i större delen av Asien och i
Afrika och Australien.

hjordar från fält till fält, där det finns bete. De bor i
tält. Då de har egendom är de mer ordentligt
förenade, lever ibland familjevis eller i större
stammar med en ledare. De har lagar och religion.
De äger företräde framför de vilda folken både i
kunskap och sedlighet, en följd av att deras
levnadssätt fordrar mer omtanke. Nästan alla som
bor i mellersta Asien är Nomader, som Mongoler,
Kalmucker, Tartarer. Araberna i södra Asien äger
också hjordar av djur och är ett kringvandrande
folk. I Europa är lapparna nomader liksom några
små stammar i östra Ryssland. I Afrika är nästan
alla Arabiska folk Herdenationer, samt även några
infödda Afrikaner.
Slutligen finns de folkslag som idkar Åkerbruk.
De odlar jorden och lever av vad den frambringar.
De har fasta bostäder vid sina odlingar. De är
fästade vid det land som de innehar och är därför

Exempel 3: En Vink om Barns Skötsel av P G Cederschjöld
Årgång 2, första häftet (1836)
kycklingen kan genast springa och söka sin föda.
Människobarnet kan inte på flera månader ens
förflytta sig det minsta och det tar flera veckor
innan hennes själ tycks vakna. Det är uppenbart att
barnet har mycket stora behov av vård och skötsel
och det yttre inflytandet måste påverka barnet i
högsta grad. Både vad som gäller kroppens tillväxt
i storlek, styrka och smidighet som själen i
upplysning, sinnelag och sedlighet. Ju större och
långvarigare barnets behov av vård och skötsel är
dess större skada uppstår om felaktigheter begås.
Dessa följder visar sig förr eller senare, som
sjukdomar och lyten till kropp och själ eller en för
tidig död. Liksom kreaturen blir barnet genom
vanvård svagt, klent, ömkligt, ilsket och okynnigt.
En oförståndig uppfostran kan leda till laster och
brott och i värsta fall sluta vid pålen eller galgen.
Då alltså var och en inser behovet och
förmodligen bemödar sig att efter bästa förmåga
lära sig sköta inte bara sina husdjur, utan även sina
ängar, åkrar, trädgårdar och skogar, så vägar jag
hoppas att det inte finns någon som inte skall vara
ännu angelägnare än att rätt uppföda och uppfostra
sina barn till friska, starka, upplysta och dygdiga
människor. Hur detta skall ske vill jag här i korthet
antyda.

Det är allmänt känt att allt som växer, från
grässtrået till eken blir olika beroende på de
omständigheter de utsätts för. Det beror på
jordmånen, regnmängden, sol och skugga och
utsatthet för väder och vind. De ömtåligare
växterna trivs olika beroende på hur de vattnas,
skyddas från köld och befrias från ogräsets
förstörande grannskap. Träden måste vårdas och
skyddas om de skall uppnå storlek och styrka. De
måste i början fredas från kreaturen, samt ofta
stödjas och bindas upp, så att de inte blir sneda och
krokiga, De måste befrias från vattenskott och
mossa. Fruktträden måste förädlas genom
ympning.
På samma sätt är det med kreaturen. Husdjuren
blir nämligen olika stora, frodiga och starka
beroende på vilken föda de få, hur de sköts och hur
mycket arbete de tvingas utföra. Även deras
sinnelag blir olika beroende på hur de behandlas.
Så kan man till exempel se hurdant lynne och
bildning husbonden har. Tjurarnas ilska och
okynne beror oftast på människornas oförstånd.
Människan är vid födseln vida mindre
försigkommen än kreaturen och det går oändligt
långsamt för henne att utvecklas och fulländas till
kropp och själ. Fölet, kalven, lammet och
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Sunnerdahls hemskolor på landet. Del 8b
Uppbyggnadstiden åren 1914-1915.
Av Uno Stedman, ordförande i Sunnerdahlsföreningen.
Stiftelsens styrelse.
Under åren 1914-1915 har styrelsens medlemmar varit samma personer som under 1913.
Genom upprepade personliga besök på Säbyholm har styrelsens medlemmar utövat tillsyn över
hemskolans verksamhet och egendomens förvaltning. Granskning av stiftelsens räkenskaper och skolans
verksamhet har verkställts av förutvarande statsrådet Hugo Hammarskjöld och landshövdingen M.R.
Sahlin, vilka av Kungl. Maj:t utsedda till revisorer.

Lärare och hemföreståndarinnor
Lärare

Ämne

Rektor Carl Sehlin

kristendomskunskap, historia, samhällslära, välläsning samt
konfirmationsundervisning
modersmål, biologi, sång och musik, gymnastik och idrott,
tyska, geografi samt i matematik med flickorna.
matematik, fysik, geografi och tyska
matematik, fysik, kemi, geografi och tyska.
teoretisk lantbruksundervisning samt praktisk andledning i
husdjursskötsel och jordbruksarbete samt kemi och matematik
med flickorna.
kemi och matematik med flickorna.
Skomakeriarbete
mönsterritning, sömnad och vävnad.

Folkskollärare Axel Öhrström
Fil. kandidat Emanuel Grandin
Fil. magister Ernst Chistian Ahlman
Agronom Albin Thavelin

Slöjdlärare August Jaerde
Skomakarmästare P. E. Lind
Fröken Helfrid Lindgren

Som hemföreståndarinnor har tjänstgjort fröknarna Julia Saxenberg, Naemi Öberg, Anna Lindegren, Ida
Eriksson, Kajsa Fagerlind, Ellen Almgren, Rut Nelson, Vilna Flodkvist och Olga Malmström.
Skomakarmästare P. E. Lind har undervisat i skomakeriarbete.

Elever.
Regeln är att en elev får stanna vid skolan högst fyra år. Detta har inneburit att alla de elever, som intogs
när skolan i januari 1911 började sin verksamhet, före 1914 års utgång avgått från skolan. På grund härav
har omsättningen av elever varit ganska stor. 40 elever har under dessa år avgått från skolan. De avgångna
eleverna har i medeltal vistats 3 år vid skolan. Med undantag av ett par elever har de avgångna eleverna
erhållit anställningar omedelbart sedan de lämnat skolan. I stället för de avgångna eleverna har nya
antagits. Genom den omfattande utvidgningen har skolan fått möjlighet att anta betydligt större antal än
förut.
Under åren 1914-1915 har 95 nya elever antagits. Vid 1915 års slut var antalet sökande, som icke
vunnit inträde, ungefär 200.
Mot elevernas flit och uppförande har inget väsentligt varit att anmärka. Hälsotillståndet vid skolan har
varit synnerligen gott, och endast ett par svårare sjukdomsfall har förekommit. Skolans friska läge, dess
omväxlande arbete och sunda levnadssätt har visat sig mycket gynnsamt för elevernas fysiska utveckling,
och ökningen i vikt och växt har hos dem varit påfallande stor. Doktor Knut Söderling är fortfarande
skolans läkare och doktor Inez Laurell har ombesörjt läkarvården för spädbarnen på Lillstugan samt
meddelat teoretisk undervisning i deras vård. Tandläkare Alma Österlund har skött elevernas tandvård.
I likhet med vad förhållandet varit under föregående år har eleverna kostnadsfritt åtnjutit mat, husrum
med lyse och värme, tvätt samt 10 kr i månaden till kläder samt extra beklädnadsbidrag inför
konfirmation. Dessutom har de fått fri undervisning, fri läkare och tandvård, fria förbrukningsartiklar för
skolarbetet samt nödvändiga läroböcker.

Hemskolans verksamhet.
Skolans mål är att bereda sina elever tillfälle att inhämta kunskaper och färdigheter i praktiska arbeten och
vid sidan av detta ge dem undervisning av teoretisk art, som kan främja allmän medborgerlig bildning. I
12

sin strävan mot detta mål har styrelsen redan från början av skolans verksamhet sökt finna en naturlig
förbindelse mellan teoretisk undervisning och praktiskt arbete och åstadkomma lämplig omväxling dem
emellan. För detta ändamål har skolans elever uppdelats på två grupper, som växelvis deltagit i skolarbetet
och det praktiska arbetet. Av efterföljande redogörelse torde det framgå att skolan under de båda sista åren
särskilt inriktat sin strävan på att bättre tillgodose elevernas praktiska utvecklingsmöjligheter.
Så har husdjurs- och jordbruksundervisningen utvidgas till en omfattning, som fullt motsvarar en statens
lantmannaskola och i vissa fall kan anses likvärdig med en lantbruksskola av den mindre typen.
Verkstadsarbetet har kunnat ordnas mera yrkesmässigt och allsidigt, sedan skolan erhållit en hel del nya
maskiner.
För flickornas praktiska utbildning har inrättas två specialkurser nämligen barnavårdskurs och
fortsättningskurs i finare matlagning och huslig ekonomi. Därtill har också flickornas slöjd, sömnad och
vävnad utvecklat sig från skolslöjdens stadium till verkligt yrkesarbete.

Skolarbetet.
Skolarbetet har pågått 36 veckor årligen, sålunda 18 veckor med vardera gruppen. Avbrott däri har gjorts
under 14 dagar för extra jordbruksarbete, och dessutom har skolan under lästerminen haft lov en dag i
månaden. På grund av den stora ökningen i elevantal har vardera gruppen fördelats på två avdelningar, av
vilka den ena omfattat nybörjare, den andra äldre elever. Tidsfördelningen mellan de olika ämnena och
antalet läs- och övningstimmar i veckan framgår av följande läsordning för höstterminen 1915.

Pojkarnas praktiska arbete.
Hemsysslor.
I likhet med vad förhållandet förut varit har pojkarna själva städat sina rum och ombesörjt yttre och inre
renhållning på hemmen. I tur och ordning har de sågat och huggit upp erforderlig ved, hämtat mjölk och
för övrigt utfört de göromål, som hemföreståndarinnorna ålagt dem för hemmets skötsel och vård.
Pojkarna har också inom hemmen själva fått laga sina kläder på därför bestämda lagningsstunder. Med
avseende på det praktiska arbete, som avser förberedande yrkesutbildning, har pojkarna delat sig i tre
grupper, nämligen de som deltagit i jordbruksarbete, i metallarbete och i snickeri.

Verkstadsarbete.
I den mekaniska verkstaden har pojkarna utfört vagnssmide och förfärdigat ett 60-tal järnsängar samt
hinkar och annat husgeråd till de nya hemmen, ljuskronor och annat konstsmide. Inom
snickeriavdelningen har tillverkats träsängar, stolar, bord, byråar, skåp, hyllor, pallar, koklådor, isskåp
mm. För övrigt har verkstadspojkarna uppfört ett badhus och deltagit i det omfattande reparationsarbete,
som under sommaren 1914 utfördes på de gamla hemmen, samt verkställt mindre reparationer för
jordbrukets och hemmens räkning jämte åtskilliga målningsarbeten. De har också i tur och ordning skött
motorn med därtill hörande elektriska apparater och ackumulatorbatteriet, ångpannorna för tvätt och bad
samt vedsågningsmaskinen.

Jordbruksarbete.
Det för skoljordbruket avsedda området har utvidgats betydligt och omfattar nu omkring 50 tunnland. Som
en följd därav har också en ökning av kreatur, maskiner och redskap blivit nödvändig. Skolan har nu 6
hästar, 6 mjölkkor, ett tiotal ungnöt, egna moderssuggor och ett 10-tal grisar, får, ankor och höns samt en
bigård med 10 bisamhällen. Genom denna utvidgning kan husdjursskötseln göras allsidig och instruktiv.
Jordbrukspojkarna har utfört allt till jordbruket hörande arbete och sålunda skött stall och ladugård,
svinhus och hönshus, utfört vårarbetet, bärgat in skörden, plöjt, tröskat och utfört därtill hörande log- och
magasinsarbete. Vidare har jordbrukspojkarna kört hem omkring 200 famnar ved och utfört andra för
skolan nödiga körningsarbeten. De har också anlagt och grusat en del vägar till de nya hemmen. Allt
hovslageri har utförts av eleverna själva.
Åtskilliga kulturförsök, delvis för Svalöfs räkning, har utförts. De har omfattat: sortförsök med
rotfrukter, havre och korn, gödslingsförsök till vårsäd samt kulturförsök på sandjord. Samtliga försök har
givit lyckade resultat och samtidigt varit instruktiva vid undervisningen. För övrigt kan skolan glädja sig
över god skörd av samtliga grödor.
Avkastningen av säd och potatis från skoljordbruket uppgick 1915 till ett värde av 4520 kronor. Dessa
produkter jämte övriga alster från lantgården såsom fläsk, kött, mjölk, ägg och honung har försålts till
hemmen.
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Trädgårdsarbete.
Ännu har skolan inte en trädgård av den omfattningen att den kan erbjuda sysselsättning året om.
Styrelsen har fattat beslut om att anlägga en sådan och att tillsätta en trädgårdsmästare. Alla eleverna, både
pojkar och flickor, har deltagit i skötandet av hemmens trädgårdar.

Skomakeri.
Samtliga pojkar har i tur och ordning fått delta i skomakeriarbetet, som pågått med 4 à 5 elever en dag i
veckan under större delen av året. Därunder har de lagat sina egna och delvis även flickornas skor samt
utfört åtskilliga sadelmakeriarbeten.

Flickornas praktiska arbete.
Hushållsarbete.
De åtta flickor som bor på varje hem, har fördelats lika mellan arbets- och skolgrupper och sålunda
växelvis utfört alla inom hemmet förekommande hushållsarbeten, såsom matlagning, bakning,
konservering, skötsel av kök, skafferi och källare, dukning, servering, tvätt och strykning. Därunder har de
också på vissa timmar fått teoretisk undervisning i hithörande ämnen.

Sömnad och vävnad.
De äldre eleverna har deltagit varannan månad i vävnad, varannan i sömnad. Vävnaden har omfattat
uppsättning av vävar, vävning av klänningstyg i bomull, av gardiner, handdukar, dukar i daldräll,
mönstermattor i 4 och 8 skaft och sömnaden huvudsakligen utförandet av beställningar i finare linnesöm.
De yngre har deltagit uteslutande i sömnadsgruppen, varunder de förfärdiga alla egna samt till stor del de
äldre kamraternas såväl klänningar som linneplagg.
Vidare har meddelats teoretisk undervisning i mönsterritning för linne- och klädsömnad, vävteori, varvid
vävredskapslära, vävars uppsättning och garnberäkning genomgåtts. Dessutom har meddelats kortare
historik över symaskiner och undervisning meddelats om olika slag av maskinens hjälpapparater och
skötsel.
Utom ovan nämnda arbeten har denna arbetsgrupp delvis märkt linneförråd åt Hamra och Torpa samt
varje lördag utfört lagning av hemmens kläder och linne. Varje flicka som deltagit såsom extra elev i
barnavårdsundervisningen vid Lillstugan, har dessutom sytt en enklare småbarnsutstyrsel.
Fortsättningskurs i klädsömnad för de flickor, som härför visa håg och anlag, har möjliggjorts genom att
vid skolan anställa en sömmerska. På denna avdelning tas beställningar dels av personalen vid skolan dels
av familjer i trakten, varigenom eleverna vinna mer praktik. Dessutom får de elever, som övergått till
specialhem och ej deltaga i slöjdundervisningen, där beställa sina kläder. Genom denna anordning sparas
många stadsresor, och ledningen av elevernas sätt att sköta sin ekonomi underlättas.
Åt eleverna i fortsättningskursen i klädsömnad meddelas mera omfattande kurs i mönsterritning.

Barnavård.
För att bereda de flickor, som önskar utbilda sig i barnavård tillfälle därtill, har skolan anordnat en
specialkurs. Denna kurs, som är avsedd för skolans äldsta flickor, har pågått sedan i början av år 1914, och
14 flickor har gått ut som barnsköterskor efter att under ett år fått praktisk och teoretisk undervisning i
spädbarnsvård.
Dessa flickor har i allmänhet fått mycket förmånliga anställningar. Utom de elever, som på Lillstugan
genomgå den ettåriga kursen, har 27 av skolans övriga flickor såsom extra elever under en månad deltagit
i barnavårdsarbetet på Lillstugan.
För att få tillfälle till nödig praktik i barnavård har skolan huvudsakligen genom Svenska
fattigvårdsförbundet barnavårdsnämnd mottagit barn i åldern 3 veckor till 3 år. Totalt har 28 barn fått vård
under längre eller kortare tid.

Fortsättningskurs i matlagning och huslig ekonomi.
För att bereda de flickor, som vill ägna sig åt matlagning och allt som hör till ett hems skötsel, möjlighet
till allsidigare utbildning än vad som kan erbjudas på elevhemmen i allmänhet, har skolan anordnat en
fortsättningskurs i finare matlagning och huslig ekonomi. För detta ändamål har ett särskilt hem, Bränna,
uppförts med plats för 12 flickor. Under denna kurs, som är avsedd att bli en avslutningskurs på minst ett
år, får flickorna sköta hushållet för den ogifta lärarepersonalen samt för tillfälliga inackorderingar. De får
dessutom teoretisk undervisning i födoämneslära och huslig ekonomi i större omfattning än vid de övriga
elevhemmen.
När hemmet Bränna i början av november 1915 var färdigt, intogs där 12 av de äldsta flickorna från de
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övriga hemmen. Dessa flickor har uppdelats på två grupper, vilka växelvis deltagit i fortsättningskursen i
matlagning, sömnad och vävnad samt delvis även i skolarbetet.

Extrakurser.
Under bägge åren har en 3 veckors kurs i tapetserarbete anordnads under ledning av fru S. Hultberg. I
dessa kurser har skolans samtliga flickor deltagit, och därunder tillverkades madrasser och kuddar för de
nya hemmen och de gamla hemmens madrasser syddes om och stoppades om.

Några av styrelsens övriga beslut under åren 1914-1915.
y Beslöts att stiftelsen skulle deltaga i Baltiska utställningen, i Malmö, sommaren 1914. Rektor Sehlin
ålades att ombesörja detta. (Baltiska utställningen var en konstindustri- och hantverksutställning). Ark.
Ferdinand Boberg var ansvarig för utställningens utformning. Deltagare var östersjöstaterna Sverige,
Danmark, Tyskland och Ryssland. Utställningen fick ett abrupt slut i slutet på sommaren på grund av 1:a
världskrigets utbrott.
y Styrelsens ordförande har ordnat med tillstånd hos riksantikvarien att till hemskolan få flytta en
befintlig runsten liggandes på Säbyholms mark vid torpet Hagalund, till en plats invid skolbyggnaden på
Säbyholm.
y Bestämdes att frk. Aspman och rektor Sehlin skall ordna med elevernas tandvård på Säbyholm.
y Styrelsen medgav att hemskolans elever får ingå i en skytteförening vid Säbyholm. Detta under
förutsättning att vid skolan anställd lärare kommer att leda och övervaka övningarna.
y Beslutades att anställa den förutvarande eleven Ivan Ström som kusk och förman vid hemskolans
jordbruk och med åliggande att sköta hästarna och fullgöra andra sysslor för hemskolans lantgård samt
ansvara för den yttre renhållningen och andra smärre göromål för Berga skolhushåll.
y Ark. Cronstedt och rektor Sehlin fick i uppdrag att anskaffa en vedsågningsmaskin. Det beslutades att
lämpliga skyddsanordningar intill maskinen skulle anordnas samt en varningsskylt för försiktighet vid
användandet av maskinen, att uppsättas intill denna.
y Rektor Sehlin fick i uppdrag att ordna för uppförandet av ett badskjul för en kostnad av 275kr och att
verkstadseleverna skulle biträda vid arbetenas utförande.
y Anslogs av styrelsen 315 kr till installation av värmeledningar i verkstadsbyggnaden.
y Ålades rektor Sehlin att inköpa ett mikroskop för hemskolans behov.
y Beslöts att rektor skulle utfärda särskilda betyg för Bränna och Lillstugan för de från specialkurserna
avgående kvinnliga eleverna.
y Det ålades ark. Crostedt och rektor Sehlin att anordna elektrisk utomhusbelysning inom hemskolans
område.
y Styrelsen beslöt att det till hemskolans lantgård tillhörande hönshuset skulle utvidgas och förbättras för
en kostnad av 600kr.
y Anslogs ett belopp av högst 60 kr till inköp av julgåvor åt de elever som stannar kvar vid hemskolan
över julen samt till hemskolan i tjänst anställda personer. Dessutom beviljades ett extra hushållsanslag för
julen på en krona för varje medlem av skolhushållen som var kvar över julen.
y Beslöts inköp av 25 par skidor till de nya elevhemmen.
y Bestämdes att från Bro gård och kronans skogar inköpa ett vedförråd tillräckligt för hemskolans behov
under hela nästa år (1916).

Föreläsningar och fester.
Den verksamhet, som skolan under höstterminen 1913 började för att anordna föreläsningar, musikaftnar
och andra festliga tillställningar, har under dessa år pågått och utvecklats. Till dessa fester och föredrag
har allmänheten haft fritt tillträde och även i stor och ständigt växande omfattning begagnat sig därav.
Härigenom har skolan kunnat erbjuda sina elever och allmänheten i denna ort värdefulla bildningstillfällen
och goda förströelser.
Båda åren har skolans elever anordnat julfest för ett 40-tal barn på Säbyholms gård. Festtillställningar har
också förekommit på Valborgsmässoafton, Midsommardagen, den 6 november och Luciadagen med sång
och musik, föredrag och uppläsning, tablåer och annat, som lämpat sig för dessa dagars karaktär av festoch minnesdagar. Därvid har skolan försökt att återuppliva gamla seder och bruk, i den mån det varit
möjligt.
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Följande föredrag och föreläsningar har hållits vid skolan:
Föredragshållare

Ämne

Lärarinnan Maria Aspman:
Fil. Magister Ernst Ahlman
Doktor John Byttner
Arkitekten greve Sigge Cronsted
Slöjdläraren August Jaerde
Seminarieadjungten Marie-Louise Gagner
Folkskoleinspektör Emanuel Granèr
Överläraren Carl Lidman
Kanslirådet A.I. Lind Hagen
Redaktör Oskar Mannström
Peter Wieselgren, Pastor John Melander
Charles Gordon, professor H. Nelson
Redaktör Einar Rosenborg
Rektorskan Julia Svedelius

Vi och bakterierna
Fotograferingskonsten,
S.S.U.H:s mål och medel (nykterhet)
En resa i Italien
Om leken och dess betydelse
Adèle Kamm, ett hjälteliv
Energilagen, Ett polarfolk, Fosterladskärlek
Bland indianer
Naturskydd
Kristus i konsten
Ungdomsglädje och offersinne
Västergötland och västgötar
Skönhet i hemmet, Drömmar
En färd genom Norrlands ödemarker, Rödakorset,
H.C.Andersen
Sverige-vårt stora hem, Vad Ville sade mig, De
Armfeltska karolinernas sista tåg, Våra psalmer,
Läsningens betydelse, Våra nöjen och njutningsmedel,
Hemmet, Ett liv i skönhet, Ungdomsdrömmar,
Konungadömet, Lyckolängtan, Peer Gynt, Pelle Molin
och hans diktning, Barmhärtighet,
Varför är vi jordbrukare, Ärftligheten,
Om bad, Beethoven, Musikens historia, Den svenska
musikens historia.

Rektor Carl Sehlin

Agronomen Albin Thafvelin
Läraren Axel Öhrström

Vid dessa föredrag har skolans elever alltid utfört sång och musik. Dessutom har åtta särskilda
musikaftnar anordnats, varvid utom skolans egna krafter musikdirektör Karl Stenberg, tandläkaren Alma
Österlund och fröknarna Ester och Elsa Staf medverkat. Fröken Magna Sunnerdahl har en gång varje år
bjudit på en biografafton med utmärkt vackra och lärorika bilder.
För att tillgodose elevernas behov av förströelse har i regel varje helgdagskväll anordnats lekar och
folkdanser, dels i gymnastiksalen, dels på lekvallen. Vid dessa lekaftnar har skolans musikkår utfört
åtskilliga musikstycken.
Mindre utflykter i skolans omgivningar har företagits både vinter och sommar med skolans alla elever.
Sommaren 1914 fick 7 flickor och 7 pojkar av skolans äldsta elever göra en fjällfärd till Jämtland under
ledning av rektor Sehlin och hemföreståndarinnan på elevhemmet Boda frk. Naemi Öberg. Därvid
besöktes Östersund, Bydalen, Arådalen, Gleens lappläger och Storbofallet. Åtskilliga av Oviksfjällens
högsta toppar bestegs. Färden gynnades av vackert väder, och från jämtarnas sida visades mycken
vänlighet och gästfrihet. Förtjusningen över färden var bland eleverna allmän och stor.
I allmänhet har lärarepersonalen och eleverna besökt den allmänna gudstjänsten, som varannan helgdag
hållits i Lossa kyrka, men dessutom har anordnats särskilda ungdomsgudstjänster med predikan av rektor
Sehlin. När eleverna i hemmen samlats till frukost i storstugan, har de börjat sin dag med att gemensamt
sjunga en psalm eller med en kort morgonbön, och innan de åtskilts på kvällen, har hemföreståndarinnan
läst en kort betraktelse ur Natanael Beskows skrifter eller ur annan etisk och religiös litteratur.

Skolans gäster.
Bland dem, som under dessa år hedrat skolan med besök, må i främsta rummet nämnas kronprinsen Gustaf
Adolf och kronprinsessan Margareta, vilka med stort intresse tog del av skolans anordningar och arbete. I
sitt tal till eleverna uttryckte också kronprinsen Gustaf Adolf sin glädje över den utbildning, som här gavs
till gagn för dem själva och fosterlandet. Ärkebiskop Nathan Söderblom och nationalskalden Verner von
Heidenstam har också besökt skolan, varvid båda talade varmhjärtade och väckande ord till eleverna.
Fröken Magna Sunnerdahl har ofta genom personliga besök och på annat sätt visat skolan sitt intresse. En
synnerligen kärkommen gåva har hon skänkt skolan i form av en vacker sidenfana. Hon har också till
hemskolan skänkt ytterligare ett antal musikinstrument samt en tavla till elevhemmet Haga.
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