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Skolhuset byggdes 1870 i Frillesas socken i Fjare harad, Norra Halland. 
Det utgjorde Snogge skola fram till 1967, da en ny skola blivit uppford i Frillesas samhalle. 

Skolhuset star 500 meter soder om Frilles&s kyrka, utefter vagen mot Veddige. Strax intill 
ligger Snogge gardsbyggnad, vilken overtagits av Frillesas - Landa hembygdsgille och nyttjas 
som hembygdsgard. 
Den i aldre tid nord-sydliga vagen genom Halland, Via Regia, passerade mellan de 
markstycken, dar dessa byggnader blivit uppforda och vidare forbi kyrkan och prastgarden 
nord om desamma. 
Skolhuset ar placerat pa ett tunnland avstyckad tomtmark inom Snogge gards agor. 

Vid resa utefter Frillesasvagen fran vaster mot oster i Loftadalen och strax efter passage av 
Frillesas kyrkby kommer Snogge skolhus i blickfanget tillsammans med naromradets ovriga 
aldre byggnader, namligen Villans f d. skola, Frillesas prastgard, Frillesas kyrka och Snogge 
hembygdsgard. 

Skolhusets tiilkomst, utformning och nyttjande 

1865 hade skolinspektoren Psilander foreskrivit att en fast skola skulle inrattas. Vid denna tid 
pagick bygget av Frillesas kyrka och bondema motsatte sig den ytterligare belastning, som ett 
skolbygge skulle innebara. 
Davarande kyrkoherde Wallberg, skolradets ordforande, inkopte av hemmans^garen Borje 
Eliasson i Snogge ett markomrade pa andra sidan Loftaan fran prastgarden sett. Han betalade 
for tomten 400 kronor och skankte den till socknen pa villkor, att den skulle anvandas till 
skolbygget. 
Infor uppforande av skolhuset uppstod dock tvistigheter och darmed forseningar. Skolradet 
fick ga till domstol for att kunna lagfart pa marken, da Borje Eliasson vagrade lamna ut 
atkomsthandlingama. Formodligen ligger ocksa en tvist med kyrkoherden om skolans 
placering i bakgrunden. Ett enigt skolrad hade tidigare beslutat att skolan skulle byggas pa 
prastgardens mark utefter Frillesasvagen. Borje domdes att lamna ut begarda handlingar och 
arbetet med skolhusbygget kunde igangsattas. 



Skolhuset uppbyggdes med en stomme av liggande timmer och fasader med staende 
lockpanel. Huset var 17 meter langt och 8 meter brett och forlades i vast-ostlig riktning sasom 
dalens strackning. Under sadeltaket blev overvaningens bredd med fullhojd omkring 5 meter. 
Den vastra delen av huset blev skolutrymmen och den ostra delen lararbostad. 

Skolutrymmena utgjordes av entrehall, en skolsal och ett mindre laromedelsforrad pa 
undervaningen. Pa overvaningen inrattades en sal for traslojd. 
Lararbostaden hade ett kok, ett vardagsrum och ett arbetsrum i undervaningen samt i 
overv&ningen tva sovrum och en vind fOr forrad och tork av tvatt. 

Den 12 September 1870 kunde Snogge skola, som var den forsta skolbyggnaden i Frillesas, 
invigas. I nara hundra ar, till 1967, kom denna byggnad att tjana sitt syfte. 

Lararbostaden har under tidens gang aven varit plats for officiella goromal. Lofladalens 
kommunledning, i vilkens arbete skolans larare under langre perioder deltog, har utnyttjat 
lararbostadens stora vardagsrum for sammantraden. I sitt arbetsrum har lararen bokfort och till 
kommuninnevanare fordelat ransoneringskort under 1940-talets kris- och krigstid. 

Efter att skolverksamheten upphort ar 1967 uthyrdes fastigheten av kommunen for 
bostadsandamal under en dryg 10-arsperiod. Ar 1978 beslots att salja fastigheten. 
Vid oppen auktion i skolsalen s&ldes fastigheten och overgick darmed i privat ago som 
familjebostad. Agama (artikelforfattama) bebor idag fortfarande skolhuset. 

Byggnadens vidmakthallande och utveckling genom tiden 

Fotografier fran 1880-talet och 1910-talet firms i hembygdsgardens samlingar. Pa dessa 
framtrader i bakgrunden skolhuset i sin ursprungliga form. Det ar ett rakt hus pa torpargrund 
med bottenvaning och overvaning under sadeltak. Mitt pa norrsidan finns en entre med 
dubbeldorr och pa omse sidor om denna tre fonster. 

Under 1920-talet har skolbyggnadens langd okats till 22 meter och en vinkelbyggnad tillforts 
mitt pa husets norrsida med en langd av 2 meter och en bredd av 7.5 meter 
Vid forlangningen har timmerstommen delats, varvid den vastra delen har flyttats c:a 5 meter 
vasterut. En mittdel med ovan namnda utbyggnad mot norr har tillforts och uppbyggts med 
grova staende och spontade plank, vilka forsetts med staende fasadbradkladsel sasom huset i 
ovrigt haft tidigare. 
Pa den nya utbyggnaden aterplacerades de tva mittfonstren. En skolentre placerades pa 
utbyggnadens vastsida och en separat entre till lararbostaden pa den ostra sidan. 
Forlangningen gav en battre skolentre med storre rum for omkladsel och ytterplagg, storre 
utrymmen for slqjd i skolans overvaning, battre forradsutrymme intill skolsalen for laromedel 
samt ytterligare ett mindre sovrum tillfordes lararens bostad i den bakre och sodra delen av 
husets nya mittsektion. 

1983 genomfordes andringar invandigt huset for att sammanfoga skoldelen och 
lararbostadsdelen till en sammanhangande privatbostad. 
I overvaningen togs vaggen bort mellan lararens sovrum och slojdsalen. En lang och 
genomgaende hall bildades. Fran denna hall nas slojdsalen som blev sovrum, torkvinden som 
blev badrum, forstuga till slojdsal som blev sovrum samt lararens tvk sovrum varav det storre 
blev vardags-, lek- och arbetsrum. 



I undervaningen har mittdelens skolsalsforrad och lararsovrum blivit ny hall med huvudentre 
fran sydsidan. Skolentren har blivit grovkok och garderobsutrymme. 
Skolsalen ar intakt sa nar som pa griffeltavlan, som nedmonterats. Darmed kan dagsljuset 
komma in genom de tva fonster pa skolsalens norrvagg, som var dolda bakom denna tavla. 
Salen nyttjas for fritidsverksamheter. 
Undervaningens ostra del med lararens vardagsrum, arbetsrum och kok disponeras idag sasom 
forr. 

Forandringar i utseende efter renovering 1983 
I samband med insidans tillaggsisolering och modifiering av planlosning for 
privatbostadsandamal utbyttes de i lararbostaden insatta s.k. perspektivfonstren, fran mojligen 
1950-talet, till fonster av ursprunglig form (sprojsade fonster). I byggnadens vastra del med 
skolsal farms de ursprungliga fonstren kvar. Darmed aterfick byggnadens fasader i helhet sitt 
ursprungliga utseende. 

Rokkanalen till langt tidigare borttagen vedeldad koksspis frilades och ny mindre vedeldad 
koksspis aterinstallerades. Sisom forr syns emellanat rok fran vedeld stiga ur skorstenen. 

Pa sydsidans fasad revs en liten utanpaliggande forstuga med sidoingang till lararbostadens 
kok och intilliggande sovrum. Den ersattes med en symmetriskt placerad oppen farstubro 
under tak med dubbeldorrentre in i det tidigare sovrummet, som blivit entrehall i huset. 

Forandringar i utseende efter renovering 2011 
I skolentre och bostadsentre pa norra utbyggnadens sidor har nya dorrar kompletterats med 
overfonster for att bibehalla dorroppningamas hqjd i harmoni med fasadens fdnsterhqjd i 
ovrigt. 
Vid omlaggning av tak och taklyft har aluzinkplat utgjort material for taklyftens tackning, 
rannor och stupror och givit utseende sasom sannolikt vid byggnadens uppforande. 
Vid reparation och utbyte av bottenstockar fick den staende fasadbekladnadens nedre del 
skaras bort. Fasademas underkant har darefter tackts med dubbla dropplister i grov dimension 
och en daremellan horisontellt liggande panelbrada. Det ar en utseendeandring, som varit 
andamalsenlig eftersom fasadbekladnaden, som var i gott skick, darigenom kunde behallas. 
Andringen har befunnits positiv d^ fasadens hojd^redd- forhallande fortsatt ar i harmoni. 

Forandringar i ovrigt 
Fran borjan antas uppvarmning av skolhuset ha skett med kakelugnar. Smadelar av ugnskakel, 
mojligen fran utforda reparationer, har patraffats i forradsutrymme i uthus. I torpargrunden ar 
placerat ett centralt och pa marken belaget pannrum, dar en gjutjamspanna med modellar 
1947 och en varmvattenberedare fran samma tid ar placerad. Gjutjamspannan har under 
senare tid eldats med en oljebrannare. Ar 2010 aterstalldes pannan till ursprungligt skick 
vilket mCjliggor koks- eller vedeldning sasom forr. En bergvarmepump installerades och 
kopplades till det befintliga grova rorsystemet for varme och varmvatten. 

Det gedigna hantverket och grova materialet i byggnaden, dess visade standaktighet under 
sekelling tid samt det gangna arets underhallsatgarder utgor forutsattningar for att skolhuset 
under annu lang tid framover val kommer att tjana som privatbostad och uppfylla sin givna 
plats i kulturmiljon. 



Efterord 

Fordolda ting i byggnaden fran gangen tid har kommit i dager 
Sedvanjan fran forr, att hantverkare lamnade spar efter sig har framkommit. Vid ombyggnad 
av koksskap hittades ett mynt inlagt bakom en fastspikad list. Myntet hade samma artal fran 
1940-talet, som i handskrift farms angivet pa en aterfunnen bradbit inlagd i koksbankens 
sockel. Artalet anger sakerligen tiden da arbetet utfordes. Snickaren hade ocksa pa denna 
bradbit angivit sitt namn och namnet pa garden i graimskapet, varifran denne kom. 

Bland trossbottnamas havstang och sagspan har iterftmnits spar fran byggnadsarbetets 
vilopauser i form av gamla dryckesflaskor och tidningssidor. De senare har varit sarskilt 
sparmande att lasa. 

Aven spar frdn kommunal verksamhetsledning har kommit i dager. I trossbotten aterfanns en 
omsorgsfullt omslagen bunt med dokument i AS-foimat. Pa buntens omslag stod sirligt i 
handskrift med black: " T i l l KommunalfuUmaktigeordforande i Loftadalens landskommun". 
Bunten inneholl en serie av SFS (Svensk forfattningssamling) fran mellankrigstiden. 
Det oversta exemplaret atergav den reglering av ubatskrigforing, som Overenskommits mellan 
statema i Nationemas Forbund (foregangare till FN). Regleringen foranleddes av erfarenheter 
fran forsta varldskrigets sjostridsverksamhet och syftade till att mihska manskligt lidande i 
framtida konflikter. Fyndet var av sarskilt intresse och uppseendevackande, da skolhusets 
agare och boende till yrket var sjoofficer vid svenska Flottan. 



Bildbilaga 1 

Snogge skola, fasad not norr 1967 



Snogge skola, fasad mot syd 1967 



Bildbilaga 3 

Snogge skola, overvaning 
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Snogge skola, bottenvaning 



Bildbilaga 4 

Skolkksser fnin Snogge ca 1912. Umrc Otto Wikatidcr. Snogge skohi svns i bak-
t,Tf7/7<ien. 

Snogge skola i bakgrunden, 1910-talet 

trdlesSs kyrka pa 1880 - valet. I torgninden proscen Svensson med familj. 

Snogge skola i bakgrunden till hoger, 1880-talet 


