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År 1842 blev, som vi alla vet, allmän skolplikt genomförd i Sverige. 

När början gjordes till en någorlunda ordnad undervisning i Hargs 
socken vet vi ej med bestämdhet. Protokollsböcker från tiden före 
1740 saknas, men troligt är, att före denna tid förekom ej någon 
egentlig undervisning. 

Märkligt är att Harg redan 100 år före skolpliktens genomförande 
hade skolgång vid bruket. Ur boken "Sveriges bebyggelse, landsbygden, 
Stockholms län" kan följande skolhistoria om Harg utläsas: 

Redan år 1743 lät bruksägaren Erik Oxenstierna ~ppföra en skolbyggnad 
för Hargs bruk ftdär även några af böndernas barn kunde få åtnjuta 
undervisning som någorlunda råd hade". För böndernas barn i norra och 
södra delarna av socknen anställdes dessutom en avskedad artillerist 
vid namn Lyder som gick från by till by och undervisade barnen. 

Vid Harg tjänstgjorde vid denna tid kyrkoherde Lars Grunden (1741
1760), vilken var outtröttlig i sin omsorg om~undervisningen. Hans' 

omtanke gällde även de mindre bemedlade barnen och han lade ner 

mycket arbete för att alla socknens barn skulle få ordnad skolgång •. 

"Efter många stämmors hållande och~ycket parlamenterande med bCSnder

na, lyckades han åstadkomma en förening enligt vilken bruksskolmästare 

Hellberg genom ambulerande åtog sig undervisningen i hela socknen". 

År 1760 flyttade dock Grunden och från d~tta år fram till 1778 är det 

mycket tyst om skolundervisningen i socknen. 


Ur tillgängliga protokoll kan utläsas att ambulerande skola fanns på 

Tvärnö - Värlingsö från 1865. Från detta året tjänstgjorde Karl Löfberg 

i Hargs skoldistrikt indelat i terniner där han flyttade mellan läse

rotarna Tvärnö - Värlingsö - Braxer:bol och Marka - Sandika. Exempelvis 

l;a terminen 28 januari - 18 mars tjänstgjorde han på Tvärnö - Värlings; 

och återkom sedan 4:e terminen 26 augusti - ~tl september. ElevfCSr

teckning från ambulerande skola på Tvärnö - Värlingsö åren 1866 - 1883 


Bil l 	 framgår av bilaga. o.; 

Till Löfbergs avlöning bidrog socknen med 69 fot säd ur sockenmagasinet 
och 6 Rdr (riksdaler) inskr1vnings~enninbar per år. Efter Löfbergs 
död 1882 levde hans fa~ilj i så knappa ooständigheter att pastorn i för
samlincen gjorde en framställan till Kyri:o- och Skolrådet or::. bidrag 
till deras försörjning. nFör lindrande af den nöd i vilken änkan eftar 
aflidne småskolläraren Karl Löfberg, Kla~ Sundqvist jämte tre nu 
oförsörjda barn råkat, hemställde nu undertecknat pastor till de np-r
varande Kyrko- och Skolrådets leda~öter 00 icke något bidrag antingen 
ur sockenmagasinet eller dess fattigvård kunde lemnas till understöd 
åt den fattiga familjen ll • 

Denna framställan resulterade i att änka~ beviljades 18 fot spannmål 
per år. 

Från 1882 övertog den då inflyttade Alfred Theodor Bauman den ambule
rande undervisningen. För barnen fr~~ Tvärnö och Värlingsö hölls skolan 
i hans hem fram t o m vårterminen 1884. 

Under dessa två år planerades och ~yggdes skolhuset på Tvärnö. 

Bil 2 	 År 1882 lämnade Jan Persson, Tvärnö, ett gåvobrev till Häradsrätten 
där han skänker mark för uppförande aven skola. Bönderna på Tvärnö 
och Värlingsö skänkte då virke varför byggnadsarbetet kunde påbörjas 
1883. 
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Bil :3 
Bil 4 

Bil 5 

Bil 6 

Skoltomten utökades sedermera 1896 genom att 16.8 ar till en samman
lagd kostnad av 60 kronor inköptes från Anders Gustaf Johansson och 
Per Persson. 

Från ett protokoll från en kyrkostämma år 1883 kan man läsa "Sedan 
bonden Jan Persson i östra Tvärnö enligt nu uppläst upplåtelsebrev, 
utan all slags ersättning, åtagit sig att för uppförande aven skol
byggnad f'ör barnen från Tvärnö och Wärlingsö byar upplåta tjenlig 
plats, förklarade nu närvarande Tvärnö och Wärlingsö boer villige 
att under instundande vår och sommar uppföra ifrågavarande skolbyggnad 
på de grunder som i Kyrkostämmans protokoll af d.en 11 nov 1877 § 2 
överenskommos". 

Ett inkommet anbud från stenarbetaren Johansson i Östhammar på att 
spränga sten och anlägga en stenfot för skolhuset förkastades då 
priset ansågs för högt. Istället beslöts att en entreprenadauktion 
på hela byggnadsarbetet skulle utlysas. 

För att reglera en skuld av 1.500 kronor som uppkommit vid skolbygget 
skulle 500 kronor täckas genom utdebitering med 5 öre pr fyrk medan 
övriga medel skulle upplånas. 

"Fyrk" var i detta sammanhang en taxeringsnorm på landsbygden åren 
1862-1909 och motsvarade då, i vissa avseenden, våra dagars skatte
krona. Ju högre inkomst eller förmögenbet.desto flera fyrkar, ju 
flera fyrkar desto flera röster. 

Fyrk var dessutom beteckningen på ett m~~t som präglades från slutet 
av l400-talet till 1660. 

När nu skolhuset färdigställts skulle en lärare anställas för att 
under minst 4 månader per år undervisa barnen från Tvärnö och Värlingsö 
i alla skolämnen samt i handaslöjd. De övriga 8 månaderna av skolåret 
skulle lärarinnan undervisa barr. i någon annan rote enligt skolrådets 
bestämm.ande. 

Läraren Bauman entledigades från vårterminens slut 1884 och lärarinnan 
Elna l:ilsson började sin anställning vid höstterminens början och 
tjänstgjorde sedan till 1887. Lönen fastställdes till 300 kr/per år 
jämte husrum och vedbrand. 

r våra dagar är det svårt att föreställa sir hur det sk~lle kännas 
att som 24-åring komma från Sk~~e till en liten skola i skärgården 
långt upp i landet. Hur blev hon motto.e;en som den första lärarinnan 
på bygden? Fick hon kontakt och vänner bland den fasta befolkningen? 
Eände hon sig ensam och isolerad i skolhuset då barnen gått hem för 
dagen? 

Att mycket fattades i den nybyggda skolan frangår aven protOkoll trån 
1885 där Elna begärde och fick sådana självklara åtgärder som "eld
gaffel och skyffel, fyllning på panelerna, dörr till vinden och under 
trappan, innanfönster 9 lUfter, några plankor på vinden" medan en av
balkning av köket avslogs. 

Efter lärarna Karl Löfberg, Alfred Bauman och Elna Nilsson följde: 

Evelina Laur~n 1887-1889 
Johanna Do~han 1890-1900 
Karin Augusta Jofrida Karlsson 1900-1901 
Greta Tapper 1902 
Agnes Tidblom 1903-1907 
Ingrid Helena Jansson 1907-1919 
Karin Söderströn 1920-1931 
Inez Maria Söderström 1932-1946 
Gunnar Lövgren 1948-1949 
Rut IIiattsor. 1950-1951. 



Lönen i början på 1900-talet hade stigit från 300 till 325 kronor 
per år jämte husrum och vedbrand, samt frän 1912 med ytterligare 40 k~ 
för slöjdundervisning. 

1916 framställde samtliea lärare inom Harg en begäran om ett dyr
tidstillägg "dä livsförnödenheterna stigit till en oerhörd höjd" 
och sade sig vara "ytterst tacksamma för vad Skolrådet bevilja kunde". 
Resultatet blev 50 kronor för år 1917. 

Hur barnen i skärgården tog sig till skolan "på den gamla goda tiden" 
vet vi inte så mycket om. Vi kan bare ana oss till hur det var att 
traska fram på skogsstigarna över ~n, på vintern i snö och slask, i 
bästa fall iklädda läderstövlar eller smorläderflkängor som ofta var 
ett arv från äldre syskon, flickorna i sina långa kjolar som blev 
blöta och frös till is. På sommaren kunde det ju vara skönt att 
springa iväg barfota på barriga stigar eller daggigt gräs. Eller de 
barn som kom frAn öarna runtomkrin~ som skulle ro .eller segla över 
fjärdarna när det ibland blåste hårt. Eller kanske över osäkra isar 
som också kunde vara belagda med ett tjockt snötäcke eller "stöp" som 
det heter när snön blir uppblött underifråno~Det kunde ju även vara 
fin blank is då det gick lätt med sparkstöttning eller med skridskor 
på fötterna. Oftast fanns det väl några äldre barn som fick hjälpa' 
de yngre. 

när de sedan ko::n fram till skolan skulle de bära in ved och elda 
kaminen i skolsalen och sedan städa efte}' sig vid skoldagens slut. 

Skolbespisningen på den tider- var medhavoa sl!1.örgåsar och mjölk för 
det mesta .. Skönt att kunna sitta i backen ner mot sjön i solskenet 

·vid tjänlig vederlek men många gAnger blev det väl att sitta i 
skolans förstuga bland våta ytterkläder. 

Bil 7 	 Av bilagan framgår barn födda Aren 1884 - 1909 som troligen alla har 
gått i Tvärnö skola. 

Examen hölls i Harg. Från ett protokoll frAn 1865 kan man läsa 
"Barnen frå!1 Tvärnö uteblev i anseende till högst ogynnsam väder
lek .. Emot brietande framsteg av barnen kunde ingen anmärkning fram
ställas". 

År 1928 var 	det så dags för en om- och tillbyggnad av skolhuset till 
Bil 8 	 dess nuvarande utseendeo Efter anbudsförfarande gick uppdraget till 

Gustav Söderström och Viktor Andersson som lämnade det lägsta anbude,t 
på 6.256 kronor. 

Undervisnin&en vid Tvärnö skola fortsatte fran till 1952. På grund 
av sjunkande barnantal och för att erhålla bättre skolformer droga de 
flesta minde skolorna in och skolskjutsar till andra skolor an
ordnades. För Tvärnä skola so~ var en B:3-skola, blev i fortsättningen 
skolgången över!lyttad till Yttersby och Långalma skolor. 
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Ambulerande eko1a Sid l 

TvKrn6 - VKr1ingeH 1866 - 83 Maj-juni, nov-deo 

Tid Elev Född Boeatt MAlsman Ant 

1883 maj-juni o T11da L1ndnäe Sk Sporrotlg SvKrmor Marka . 
(7/5-28/6) o Krietina Mati1d. 1876 	 Eken.berg ek K Nordberg'/9

(ev 1873) 

o 	Hi1da F.ri kft 1876 1/7 V TTämö IS Rrike80n 
'KvarngKrde 

o Augueta M"ttlda 1873 31/A 	 V 't'YJirnö BA teman Öhman 

o Anna Josefina 1870 2/10 	 V TTKrnH 

o Viktor 1876 17/1 	 V 'l'vämH E Andereson 

o Rrlk P:ml1 1876 15/6 	 L1ndnlts Sk Sporrong 

o Vendla 1871 10/12 	 hg.rön JPr M Almqviet 

o Selma Catarina 1871 9/6 	 LindnJie F Sporrong 

o IdA Auguata 1869 28/3 	 J,lndnKe F Sporrong 

o Anna LottA 1872 10/11 .Thoreholmen J "l: IJindgren 

o F.l!lter Maria 1875 15/3 	 Nyborg A ]I' neuman 
o KI\rol1na 1873 20/5 	 Bodahagen ' M Ed1n 

nov-deo 

(5/11-15/12) o Karl-Erik 187 22/6 Vli.r11nge6 
 Britta Carlsdotter 

o Anderiae 1870 7/6 	 Per Ers80n 
•,f o Carl GUfJtaT 1871 24/3 	 ".A ]P Bauman 	
1-' 

o .Tohan August 	 Ö TTämö "j 

(1' 

r:I 
o Karl Johan 	

1-'V TvllrnH , BAtsm J Öhman 
o Johan Emil t 1816 15/3 Värl1nge6 Britta Carledotter 
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Sld 2 

Tid 	 Elev JI'~dd Boaatt Ml1nan Ant 

Ports o Erik Emil 1873 15/6 LindnKs Sporrong 
1883 nov-dec o KAtarina MatlIda 1873 3/9 Ekeneberg Nordberg
(5/11-15/12) 

o Hi1da Erika 1876 1/7 V Tvä,rn6 E Erikeoon 

o .1ctor 	 1876 17/7 V TTllrna CAndereson 

o Ida Augusta 1869 28/3 L1ndnäa Sk Sporrong 

o "endla 	 1871 10/12 l!'ager6n M Almqviet 

o Selma Katarina 1871 9/6 r.1ndnl1e 

o Anna Lott" 1872 10/11 Tosholmen JJindgren 

o 	 Ester MAria 1875 15/3 Nyborg SkolHh...ri n.na 
Bawnane dotter 

o Karo1ina 	 1873 20/5 Bodahagen M Edln 

o T11da 	 L1ndnl:ia 

o Auguet" MAti1d. 1873 '51/8 	 FAteman Öhman 

o Anna Jo.,efina 1870 2/10 Y TVl(rnH BAtaman Ohman 

o Albert F.r:1.k8eon 	 Glok Mara-A)r11 (end••t
• 	 namnuppglft 

1884 maj-juni o Matias 1876 5/S 	 G10k maj-jun1 
o Erik Enook 	 Y Tv6.rnti 

o Per Enock 	 1875 18/8 lJäna6 Ed1n 

o Per JohAn 	 1877 13/6 O TTärn6 Carl S6deretrnm 
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Utdrag at ~€~artEprotokoll bAllet å lagtima hösttir~ &ed 

Prösåkers bärad 1 Cstha~r 29 oktober 18e9. 

§ 39 

l l&.gt'arteEi.ndaItAl inläD:.r.aces till ~r&.dsrätten tölj&r.de gåvobrev. 

Jag uncerteckLa6 förbinder mig att pA everderlig tid tör Öster o 
Wester Tväruö byar s~t Verlir~sö byar upplåta så mycket jord so~ 
beheves tör oygg~adErlate utar. någo~ ersättni~g vid sAkallade 
BranCEyecer. A u.ig tillhörigt 1/6 ~tl nr ; i r.ä.mnda by med det be
stämda villkor a~t oya~stAe~de byar frikallas frår. deltagande uti 
n!gra kost~a6er tcr i~cp af bygg~acSr:at6 för övriga ino~ socknen 
bliva~de skolhus so~ h&r~e6 törsEi.kre.E uti Lecan kallade vittneLS 
nEi.rvaro. 

öster TYärr.ö de~ 4 noveKber 1682, 
Jag \i..nåerteckr.ad förbinder tig att till byggr..adsplats upplåta 
tjugo f~.ar i fyrka~t eller 400 fa~ar i qvadrat å ovar~ämLda 
plats. 

Jan Perssor. 1 Tvernö 

Bev1ttr..ae ~ 

~es~~to~'&eeiifer :ag At F.arge socke~ rettigtet att uta~ ~itt 
vidare bö~nce lA~a till fraatica säkertet 1ntec~a töre~tAe~de 
gA:!"otrev pA plats fer skolhuset 1 Tverr;ö i mi tt eganee he:tIi.!ll8L 
l/e It,;l r.r 3 i t"s-;er '!"vfirnö, BareS socker:.. 

Jan Persson 

Ben tt~a6 

C J =~ck Friis Erik Jlattsson 

eo~ Urr:~E~es oct e~~r tillika f~re-;edcee häradsr~tte~ der. 
10 !et~~ari 1650 tör Jan rersEo~ och Ca~s bustru ~atar1r.a Jlats
dot~er ltE'cce:aåe laf~e.rtst,evis å tland ar.:-.at l/S Jul frälse nr 3 
Cstre. !vänö uti He.!'gs socken, fbr...r.. EEi.radsrt:,tten skäligt att A 
oyar:.~erörde frtn ~ä~r.da he~ar:.sdel avslLdrade läger..het innehållar.
åe i areal 4~O ~vaåre~!~ar j~likt Kungl förordningen öeL 16 juni 
1575 bevilja. lag!'flrt för Earge $!.icker. BOt:. geLom gATa be k olt.l!..i t 
lä€er~~teL a! ;ar. Fersson, dirOlt bevis gåvobrevet åter16~r,e.des och 
sr..l.lle er.lig" Aberope.r:oe Kur.gl förorånin.g särskil t utfäröes. 

SOlt ovan 

Häradsrättens vägnar 

R V Friesendorf::. 

http:ar.:-.at
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Utdrag af Lagfartsprotokoll hållet å lagtima höstting med 
Frösåkers härad i tingshuset i Östhammar den 7 oktober 1896 

§ 3 

Genom Häradsdomare Johan Hattson i Björsta inle~Eades för vin
nande af lagfart följande 

Köpebrev 

Till Hargs socken upplåter och försäljer jag' tör en överenskom
men och denna dag till fullo betald köpesumma af 50 kr från mitt 
egande hem~an tresextoncels mtl nr 3 i Öster Tvärnö i Hargs sock 
till plats för utvidgning af skolhus tomten m m ett stycke denna 
dag utsta~~d mark belägen i Östra änden av den så kallade Brant
sveden söder o ves ter om den nuvarande §kolhustomten och utgö
rande en areal af 12 , 5 ar ock som jag för denna mark erhållit 
full likvid afhänder jag mig ock efterkommande densa~a för ever
delig tid ock lernnar här~ed Hargs socken tillstånd att för säker
het af. nämnea köp söka laga inteckning i mitt hemman 3/16 mtl 
nr 3 i Öster Tvärnö Bargs socken den 29 september 1896. 

ANDERS GUSTAV JORA.!{SSON 

Bem.!!.ansägare A G Johanssons egenhänd j ga namn teckning 

Intyga Erik Bec~Gnt Harg Erik Eriksson, V Tvärnö 
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Utdrag af Lagfartsprotokoll hållet å lagtima höstting .ed 
Prösåkers härad i tingsh~set i Östhemmar den 7 oktober 1896 

§ 3 

Genom Bäradsdo~are Johan ~attsson i Björsta inlem~ades för vin
nande af la~fart följande 

Köpebrev 

Till Hargs socken upplåter , försäljer jag för en överenskommen 
ock denna dag till fullo betald köpesumma af Tio kr från mitt 
egande hem 1/4 mtl nr 3 i Öster Tvärnö til~ plats för utvidgning . 
af skolhustomten m ro ett stycke denna dag utstakad mark belägen 
i vestra ändan af den så kallade Branthagen intill nuvarande 

~ 

skolhustomten utgörande en areal af 4,J ae ock har jag för denna 
mark erhållit full likvid afhänder jag mig ock efterkommande den
samma för everdelig tid ock lemnar härmed Bargs socken tillstånd 
att för säkerhet af nämnda köp söka laia inteckning 1 mitt hemman 
1/4 mtl nr 3 i Öster Tvärnö Hargs socken den 29 september 1896. 

PER PERSSON 
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Prot. ; april 18e; 

Pör att h~ras ocb besluta o: eteLArtetaren Jobansson 1 Csth gjorda anbud 
8 't .. e::o-:' erbål18r~de a!' 75 kr sprä:~e. sten ocb därmed anlägga ertorchr11g 
stenfot UIjder blifv&nce skolh~6tygg~ad , Tvernö, sammanträdde nu Hargs 
eockuJne.r:, n:.en d& cet fordrade priset ar.d,gs för högt, f~res1ogs at't på 
auktior; som framceles kOIU.e att utlyse.s sr..!.lle erbjudas så väl 1äggandet 
af ste~foter. SOIt uprtiIt~ndet af byg€~aden, tak1äggnineen och dels in
redning meå dörrar, feLEter, muras elåetäder m m. så1eees att 1 komplett 
skick 1eyere~tb ULder 1net~danåe ån Är och dag so~ ovar. 

G Sylyen 

§ 2 

7 maj 1883 

Till fortsättr.ing af vid f~reg!e~ce et~or uttalade åsister rörande 
uN·f~rande af skoll:r.lt å '!'vär.:aö byars egor s6.~nträdde n~ 'tsk111ig~ 
af desse byars jordegare tillika meå Ho~rssa~ken Herr Baron J l ~eek
friis o ?r~6förvaltareL Herr Eeron K J Beckfriis och fereLade sig ceEse 
s~t1iga 1 följande teslut. 

Uoeer ir..r.evarande sol1iIt.8r sr...1le r,6JluH:le skolhus på förut utsedd lämpliG 
plats uppföras till längd 44 fot tredd 22 fot alt inomhus räknat samt 
höjd minet 12 fot indelat i ; rum. Skolsa~, kök o kammare, rummens h6jd 
12 fot dörrar, en till förstugan, tre till ~en, fenster 11 st å 

; r.;.tore höjd, I köket er:. kokspis af järn, l je:rrJ:a.:t1o i kam,""sren, 
en tegelkakelugn i saleo, trappa u~p till Tincer., yttre taket tegel 
upplagt pl ~r~eer, etenfot li fot tög pä det e~älle där m&rke~ är högst 
sa::t erforderlig stene;!"llIld ur-cer e2dsti:iderne, golv o par-eler i alla n4lI.Z€: 

1 förstugan oet \ vioden, 150 g!r~ledsdagsverken t111elogos. 

Er.'tre:prened auJeti on å alla dessa arbete!: skulle utlysas ett hållas hos 
bor..den !.Letrs Söderström 1 Öst Tvärnö den 18 maj kl 10 f ,It, samt till 
lika införas i Ros2ag6blaåe~. Hr ~eron Y. J Beekfr1is utsAgs nu att vid 
Auk'tionetillfället je:te Er Pestor Skog ström Lärvara för uppg~r5Lde av 
kontrakt Il Il. 

Till ~ue;e!,,&=e af föree''tlence protokoll utvaldes Beckfriie o ~s ören 
~e~'ir:.. År o Gsg SOIt ovar.. 

i Sy:ve:. 
Vie m.E: tung aJ' de:::. i s~ JI..I:,aL fc.:-evi sede oc!:. af Po1ksico2einsreÄctörex:. 
Dok~o!" Yaern goekäLda ritr~ngeL till skolhuse. A Tvärnö te~6.nr~E tred
ce~ invärJåigt å h~set vara 23 fot. 

Er.lii~ vAr uJ:-p~attr_ir.e uppdrogf A. ~kolr~cet att uppgöra kOL'traktet a,r. 
gåenee skolhuebyggaLde. 

C J :Beckfriis P J 'iestin 

-"-"-"
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Protokoll vid Skolr&~et8 1 E&rg 8aamA~\räde 1 skolhuset den 20 apr1: 
1864. 

l föl~~ av 2r.e påljsningar 1frlL predikstolen sammantradde nu .kol
rIdets ltde.JtTI'er för att fört·e:-eda följar,de ärerldet hYilke't Tiå aen 
till den l nästl. ma; ~~ljeta kyrkoet~a~ ko~er att föredragas och 
a!görae. 

§ 2 

Sedan akolhuee't å !värnö nu blivit 1 ordning ställt så ait under
visning ~er kan seöde:as åt barn inott skolåldern, t~ställd.s nu 
till Skolrådets leda~öter frlgan huru underv~sn1ngen derstedes på 
det ~äet endamålser.11ga sätt borde ord~as. Skolrååsledamoten 
Erik Andersson i !v6rnö f~ställde p& egna och Kommunisters vägnar 
den önskan, att ULder Ki~st 4 må~ad~r varje läsår en lä!'6rinna 
skwlle såväl i läsLi~ ~ m som i handaslöjd Eedela undervisning åt 
bomen 1 !vämö och Vär11L8sö rotar Eot erhållande af husrum 1 skol
huset, nöäig vedbrand samt kontant lön till det belopp 80~ med • 
henne överensko~s kan. ' 

Etter överläggnine häroE förer~äe sig samtliga skolrådslecamöter. 1 

att godkänna te~älee I Anderssons förslag rörande antagande aven 

lärarinna under -.inet 4 Itå.nader af varje läslrt skulle lieä läsniDB 

1 alla skolämnen och Ked handae16jd tillhandagå barnen ifrAD 

fvärn6 och Yärlingsö SLEt den af 8 mADacer lterstående t1~en med

dela undervisning åt b6rn 1 nAgoe aLLan rote, dit skolrådet henne 

häLv1eade och f~reelogo, utOK r~ 1 akolhuset oeh erforderlig ved

brand, h~get 300 kr i lön för 8 aALacers o~ året arbete. 


Pör att' den 26 inr.evara~de .!ned j~s~era detta protokoll valdes nu 

Pastor Skogstr6& och r.1rkT~rd8n Jan ~atteon 1 Björsta. 


År och dag 80m ovan 
in fidel! 

f S11T'n 

Jus~erad deL 26 april 1884 
betlga 

J. G Skoge t rön: J ~&ttson 

Utdrag ur Protokoll 17 maj 1884. 

Beslöt skolr&cet att frAn och aed denna terzins slut entlediga 
nuvarande lärareL ~6~~ fråL ha~s befattning Tid flyttande akolac 
vid !'Time ocb Sandika san:. att för uncervisningen 1 'värnö och 
Sandika trån hösttermlcecs bör~an a~e~älla en lärarinna med er
forderlig kompe~e~s emot e~ löc av 300 kr jäcte hus~ och vedbrand. 



#. ... 

Barn födda 1884 - 1909 som troligen alla gått i Tvtirnö skola. 

Född 	 Bosatt Målsman AntNamn 

1884 	 Amanda Teresia 10/1 Ö Tvärnö K-E Söderström 

Enela Viktoria 5/3 Värlingsö H Lundqvist 

Anna Augusta 22/3 Andreas Pettersson 

Lydia Karolina 14/5 Ö Tvnrni'3 'Råtsm K F Öman 

Hilda KRrolina 1/6 Torsholmen Torp. J E TJindp,ren 

Emelia 17/7 Ö Tvtirnö P Persson 

Hildur Amalia 18/7 V Tvärnö Th" Bauman 

Karl Gustaf 22/7 Dredön 1~y'b. Jan Jansson 

1885 	 Karl Oskar 2/4 Ö Tvärnö K E Edin 

Viktoria Vilhelmina 2/9 V T.,ärnö Andreas Pettersson 

Gerda Charlotta 12/9 Vär1ingsö Lars Mattsson .. 
Anna Mati1da 17/12 	 Ö Tvärnö P Persson 

1886 	 Anders Gustav 2/1 Ö Tvärnö K-E Söderström 

Elis 9/9 Vär1ingsö Styrm K Lindstedt 

Karl Julius Lindblad 29/9 Vär1ingsö Viktor Andersnon 

td 
1--'
t-J 
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Namn Född 	 Bosatt Målsman Ant 

1887 	 Beda Charlotta 4/2 V Tvnrnö f,: Göran Matsson 

Karl Emil 9/6 'forsholmen Torp J E Lindgren 

Hilma Maria 13/8 V TvHrnö A Pettersson 

grik Albin 21/9 j10dahagen l\iattias Matsson 

Hildur Viktoria IS/lO () Tviimö August Eriksson 

1888 Jenny 4/1 Ö Tvärnö P Persson 

Karl Emil 11/1 Värlingsö Arr K Söderqvist 

Ida Maria 24/1 V Tvnrnö Erik Andersson 

Fredrik Salomon 2/7 Tvärnö IldtsI:l K F öman 

Anna Lovisa 18/B Bodahaben 1': E Edin 
'rvi llinr.arJ3ror Verner 18/8 	 Dodahagen K E Edin } 

+ 

1889 	 Beda Kristina 15/8 Bodahagen ." Mattias r.1atsson 

Agda Elida 24/1 	 Ö Tvärnö Aug. Erik-sson 
Theresia 

Ernst Johan 17/10 	 Värlingsö Arr K Söderqvist 

1890 	 Selma Maria 3/4 Ö Tvärnö P Pereson 


Johan Emil 20/7 Tvärnö K J Sporrong 

Karl Gunnar 21/9 Vär1ingsö A W Andersson

Gustafsson '. 

http:llinr.ar
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1891 

1892 

1893 

1894 

Namn 

August Edvin 

Emelia Kristina 

11aria Elvi ra 

Johan Emil 

David Herman 

Anders Albert 

Hulda Augusta 

Magnus Enok 

Knut Bmil 
GUDtafsson 

Alma Maria 

Selma Sofia 

Algot 

Werner 

Eris Georgina 

Född 

15/4 

19/4 

31/5 

31/8 

6/9 

15/11 

17/12 

6/3 
15/5 

23/9 

7/12 

14/8 

28/8 

18/9 

Bosatt 

Ö Tvärnö 

• Värlingsö 

Ö Tvärnö 

'Bredön 

Ö Tvärnö 

Värlingsö 

Ö Tvärnö 

Ö Tvärnö 

Värlingsö 
.. 

Värlingsö 

Ö Tvärnö 

Dredön 

Värlingsö 

V Tvärnö 

Målsman 

Aug Eriksson 

Arr K Söderqvist 

Emma Kr Jansson 

Nyb .. Jan Jansson 

nåtsm K F Öman 

Arr K Söderqvist 

Aug Eriksson 

P Persaon 


A W Andersson 


Styrm K Lindstedt 
'" Andr. Pettersson 

Nyb. Jan Jansson 

Arr K Söderqvist 

Erik Eriksson 

'. 

Ant 

Står Eris i kyrkobok o 
födelsebok. Tydligen en 
olycksförföljd familj, 
nästan alla barnen dog, 
flyttade sedan från 
Tvärnö . 

• 




1894 
forts 

1895 

1896 

1897 

Namn 

Tyra Maria 

Beda Charlotta 

Alma Axelina 

Signe Fausta 

Ebba Margareta 

Karl Eskil 

Lil1y 

Axel Fabian 

Deda Kristina 

Beda Signe Alfina 

Karl Harry 

Oskar Valfrid 

Wilhelm 

Född 

9/11 

10/11 

6/8 

11/8 

9/2 

29/9 
20/10 

23/10 

23/6 

16/9 

12/10 

6/12 

Dosatt 

Ö Tvärnö 

Ö Tvärnö 

Ö Tvärnö 

Ö Tvärnö 

Sandvik 

Bodahagen 

V Tvärnö 
~ 

Värlings6 

Värlings6 

Vär1ings6 

Värlingsö 

'I>.. 4; 

Målsman 	 Ant 

Aug Eriks s on 	 Tvillingar. Troligen 
födda på natten då detAug Eriksson } är olika födelsedatum. 

A Westerberg 


p Persson 


J Emil Veeterlund 


Aug Eriksson 


V Gustavsson 


K E Edin 


J Jansson 


" Frans Oskar Söderstr6m 

Styrm K ~indstedt 

M Andersson 


Arr K Söderqvist 




namn 

1898 Agnes Viktoria 

Karl Uno 

Karl Hilding 

Leornard 

Rut Amalia 

1899. Anna Helena 

Frans Arvid 

Agnes Lovisa 
Fri.da Erl.ket. 

Astrid Sofia 

1900 Anna Teresia 

Karl Helge Adrian 

1901 Helge Olof 

Märta Elisabet 

Anton Adrian 

Evert Helmer 

Evert Axel 

Lydia Maria 

• 


Född 

19/4 
27/6 

1/7 

2/9 

21/10 

1/7 

10/7 

8/10 
8/10 

20/12 

25/5 

8/6 

18/1 

21/3 

31/5 

17/8 

6/9 

23/11 

Bosatt 

Bodahagen 

V Tvärn8 

Torsholmen 

Sandvik 

Ö Tvärn8 

Värlings8 

Vär1ings8 

Tvärnö 
Tvärnö 

Vär1ingsö 

Bredön.. 
Torsholmen 

Vär1ingsö 

Vär1ings8 

V TvärnCS 

Torsholmen 

ö TvärnCS 

V TvärnCS 

r' .. 

Målsman 

K E Ed1n 


14 Bauman 


K Eriksson 


V Gustafsson 


Aug Eriksson 


Arr K S8derqvi st 

Frans Oskar Söderstr8m 

And. Westerberer 
And. Westerberg 

Styrm K Lindstedt 

John Jansson 

Eva Eriksson, änka 

'* 

Styrm K Lindstedt 

Frans Oskar Söderstr8m 

K A Karlsson 

Eva Eriksson 

Aug Ersson 

M A ÅstrCSm 

..
• 5"l 

Ant 

l 
J Tvillingar 



Namn 

1903 Erik Helge 

Julia Aurora 

Erik Harry 

Gärda Theresia 

Signe Maria 

Sven ORkar 

1904 Rut Vilhelmina 

1905 Linn~a Maria 

Rut Elisabet 

Karl Gerhard 

Frida Kristina 

1906 B1enda Gunhil.d 

Edi t Maria 

.Johan Helmer 

Elin Alice 
Rut Linn~a 

Karl GBsta 

Bror Helge 
Anna Linn~a 

• 


FBdd 

29/1 

13/2 

7/3 

23/4 

7/6 

27/7 

25/9 

.. 20/4 

22/7 

5/9 
1/10 

21/1 

24/3 

29/3 

18/7 
25/8 

1/9 

15/9 
26/9 

Bosatt 

V Tvärnl:S 

ö TvärnB 

Torsholmen 
• 

ö Tvärnl:S 

Värlingsl:S 

VärlingsB 

V Tvärn6 

V TvärnB 

Y Tvärnö 

Tvärnl:S 

Tvärnl:S 

Tvärnl:S 

Bredl:Sn 

Tvärnl:S 
Torsholmen 

Tvärnl:S 
Yär11ngs6 

Yär1ings6 
Tvärn8 '. 

Målsman 

M A Åstrl:Sm 

Johan Emil Vesterlund 

Eva Marg. Eriksson 

G Johansson 

Arr K SBderqvist 

Frans Oskar SBderström 

Karl G Jansson 

Karl Erik Pettersson 

Th. Bauman 

K Aug Karlsson 

Klara Kristina Andersson 

'" 
Karl Lindqvist 

K G Jansson 

G Johansson 

Aug Leon Eriksson 

Mats Aug Åstrl:Sm 
Frans Oskar SBderstrl:Sm 

Arr K Sl:Sderqvist 

' Aug Eriksson 

< • • 6.
• 
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1907 

1908 

1909 

Namn 

Karl Hilding 

Helge Emanuel 

Johan Eskil 

Valborg lrene 

Nils Einar 

Elisabet Viktoria 

Bror Mattias 

Elsa Viktoria 

Helmer 

Karl Arne 

Astrid Viktoria 

Tyre. Adele 

Edvin 

Född 

18/1 

21/:; 
2/4 

27/5 
14/9 

8/6 

5/7 

22/7 

:;/10 

l/l 

26/3 

12/9 

21/12 

Bosatt 

V Tvärnö 

V TvärnB 

V Tvärnö 

Tvärnö 

Värl1ngsö 

Tvärnö 

V Tvärn?S 

TvärnB 

V Tv§.rnö 

Tvärnö
•
Sandvik 

V Tvärnö 

Torsholmen 

.... . .l 


Målsman Ant 

K E Pettersson 

H Pettersson 

J V Jansson 

Karl Gustaf Blomgren 

Styrm K Lindstedt 

J V Johansson 

M Åström 

K-G Bauman 

K E Pettersson 

Karl Gustaf Blomgren 
Henning Pettersson 

Viktor Jansson 

Aug Leon Eriksson 



o 	 Till Skolrådets oråfera~dt 1 Harg 

EEil"'.lI;ed 1n!.&.m!':.aa &!".[I'.lC ! ekolbygget på !värnö för en summa 
aT kr 6.675 utföres ero1igt arbetsbeskrivning ooh ritninear. 

Gries~er.&mL 17/~ 1926 

Anton tlattsson 


. 
o 	 Anbud på 011:- ocr. t111\;1igns' aT 'värnö skola 1 Hargs 

kommun. 
Uncert~cknaå e~b~ucer sig h&~ed utferan4. aT nä~~da ar
beten för eL r~ av 7.400 kr. 

OEtha~r 1 mars 1926 

Carl Å Brur~strcm ,. 


o 	 Anbud på !YEirnö skola för till- och omb1ggr~d, i anbudet 
ingå ej kaminer för det är ej angivet vilken Bort det skall 
T&ra, anbudet är 6.256 kr. .. 
Tvärnö 12 Jtars 1928 
Eögaktrdngsful1t 

Gustav Söåerströ~ 


o 	 Ilgg~ ;ohan JaLSSOL 
Kybro Östtammar 8/3 1926 

Ånbud / Skolrådets oråföraLce i Harg 

SedaL r~öre1se ut!Eirdats ze6 iufordraLde av anbud på ut 
förande av t111- och oll:lyggnad av akolhuset i Tvärnö får 
jag häraed TÖ~S~' erb~uöa mig att utföra a~.samma enligt 
:företedd ri trd.D6 oc1: ar·ce.ebeskriVLir.g för en 8'\llIl.lIl.B aT 
6.700 kr, i top; att gruLdarbetet får pAbör~as fast skolan 
plgår och &rbe~et Kr färdigt till den tid skolrådet be
stä..mJr.er. 

EögaktLingsfullt 

JohaL tTa:::sson 


Arbetsbeskrivuing. 

1 mtr gr~d, undergrund sprängd s~en, sockel av kilad sten. 
Syllar 6:x6 kän:..full furu, strykes Jted va!"Dl furut.jära. 
3 t~s spåntad pl.nk. 

Entreprer~dkontrekt 

mellac Hargs skolrAd och Gust~v Sccer6trö~ och Viktor Andersson 
1 Tuskö 011: O~- och t1l1bYbg~ac av Tvärnö skola. 

Barg-~värnö 22 juni 1926 

R1tn. kostnadsberäkniD€ och arbetsbeskrivning. 
'0 jan 1928 Gustav Söd.rberg Skebobruk 

http:st�..mJr.er
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