
 

 

 

                                                            Småskolan. 
                     

I augusti 1954 började jag i första klass i Älmhults småskola i Svensköps 

församling. Den första dagen cyklade mor med mig till skolan. Vår lärarinna var 

Inez Lundgren, hon var bestämd inte elak, man skulle uppföra sig väl. Om man 

inte kunde sin läxa eller hade varit busig kunde man få kvarsittning, men då var 

hon väldigt snäll och bjöd på saft och bullar. Jag minns att en pojke absolut inte 

ville ha kvarsittning, han hoppade ut genom fönstret och gav sig av hemåt, Inez 

Lundgren försökte hindra honom, men lyckades inte. 

Inez Lundgren hade sin bostad i ena ändan av skolbyggnaden, och hade 

blomsterrabatter utanför, särskilt på våren var hon ofta arg på oss pojkar när vi 

sparkade fotbollen in bland hennes tulpaner så att de bröts av.  

Det skulle vara ordning och reda, innan man gick in till lektionerna ställde man 

upp på led och tågade in i klassrummet, man fick inte sätta sig ner förrän 

fröken sa till. Innan det skulle man ha hängt upp sina ytterkläder och tagit av sig 

mössan, när det blött och snöigt fick man ha inneskor med sig för man fick inte 

gå in med de skor man hade ute. Dagen började alltid med att man sjöng en 

psalmvers och slutade med att man sjöng ytterligare en psalmvers. 

I klassrummet var det högt till tak, och lamporna var runda klot som hängde i 

en metallstav. Det fanns en kamin som eldades med ved som sköttes av en 

ordningsvakt, en elev som var utsedd av lärarinnan. 

När jag började skolan fanns det inte skolmat utan vi fick ha smörgåsar och 

något att dricka med oss. Detta fick vi sitta och äta i korridoren, men tidigt på 

våren när vädret var bra började vi med att sitta utomhus och äta vår mat. 

På rasterna sparkade vi fotboll eller lekte kurragömma på våren spelade vi kula. 

Ibland fick vi göra utflykter ut i naturen, för att hämta blad och annat för att 

lära oss att känna igen olika växter och träd. 



Jag och mina syskon åkte taxi till skolan, det var Anders Svensson från Kilhult 

som körde den. Vi blev inte hämtade hemma utan fick gå ut till vägen som går 

mot Harphult, så vi fick först gå eller cykla en kilometer. 

En dag när jag skulle gå hem så mötte jag en stor vargliknande hund som jag 

blev rädd för, så jag vågade inte gå hem, jag gick in till Karl Persson som 

förbarmade sig över mig och lovade att någon i hans familj skulle följa med mig.  

Anders Bergquist 

 

 


