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FÖRORD

En skola är så mycket mer är ett hus i sten och trä. Den är ett uttryck för sin tids tankar om
bildning och utbildning, om barnets fostran och plats i samhället.
Sekelskiftets folkskola i sten reste sig hög över de omkringliggande husen. Barnet på sin
första skoldag hukade inför dess väldighet. Dess auktoritet var total. Inom dess väggar
härskade disciplin och ordning men också kärlek till kunskap och bildning. Läraren blev inte
sällan ledsagare till nya världar och folkskolläraren var en aktad person i samhället.
Skolan i dag har ett helt annat formspråk. Anspråkslösare javisst, men också funktionellare.
Ett flexibelt hus där barn och lärare tillsammans kan utforska dåtid och nutid, ett ljust och
trivsamt rum för kunskapssökning och växande, ett uttryck för demokrati och medbestämmande.
Den här skriften kommer att ge barn och vuxna möjlighet att närma sig sin skola på nytt sätt.
Se skolan som den byggnad den är med en arkitektur som hör hemma i sin tid Få reda på
vilka tankar och ideal som är inbyggd i den.
Vår förhoppning är att boken ska fungera som en guide både till den egna skolan och till alla
andra skolor runt om i SundsvalIs kommun.

Margareta Johansson

Mona Hillman Pinheiro

kulturnämndens ordfärande

skolnämndens ordfärande
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INLEDNING
Sundsvalis museum har under 1993 genomIört en inventering av Sundsvall s aktiva skolor. Under 1990-talet
kommer mycket stora insatser att göras lör skolfastigheterna vid om- till- och nybyggnad. Det innebär också
markanta lörändringar av våra nuvarande skolmiljöer. Avsikten är att lörsöka ringa in de skolor som har ett
kulturhistoriskt värde och genom ett urval lörbereda ett framtida bevarande. Urvalet av skolor och skolmiljöer i
denna rapport har inte erhållit någon bedömning var lör sig, men själva det faktum att de finns med här, är ett
ställningstagande lör skolbyggnadernas kulturhistoriska värde. Vad som konstituerar värdet kan skilja från fall
till fall, det kan vara en arkitektoniskt originell skapelse, en välbevarad exteriör eller en hel skolmiljö som bevarat sin karaktär från upplörandetiden. Det rör sig alltså mer om byggnadshistoria än skolhistoria, och naturligtvis kan andra synpunkter ha betydelse lör en totalbedömning av skolans bevarande, inte minst från skolans
användare.
För att bibehålla det kulturhistoriska värdet vad beträffar byggnadens- eller miljöns utformning kan man generellt säga att man vid ombyggnader, renoveringar etc. gör ingreppen varsamt och med lyhördhet lör byggnadens och miljöns historia. Använd alltid samma material, som ursprungligen användes, gör tillbyggnader och
kompletteringar med långsiktig planering lör ögonen, det mår miljön bäst av. Försök att spara så mycket som
möjligt av ursprunget, gör inte lörändringar eller tillägg i onödan. Och frarniör allt - ta en tidig kontakt med
Sundsvalls museum, enheten lör Kulturmiljövård, när ni planerar lörändringar.
Säkerställandet av skolmiljöerna kan till viss del göras i den lördjupade översiktsplan som aviseras lör Sundsvalls tätort och kustregionen från Skön till Njurunda. Men i lörlängningen måste målsättningen vara att bevarandesynpunkterna arbetas in i detaljplaner eller kommande områdesbestämmelser. Den viktigaste åtgärden är
dock i lörsta hand att höja bygglovplikten så att en dialog kan upprättas mellan lörvaltare och stadsbyggnadskontoret.
Materialet är i denna rapportform användbart för samtliga nyttj are av skolan, lärare, elever, löräldrar och andra
aktörer inom skol sektorn, men också lör lörvaltare inom Fastighetskontoret och kommunens planeringsorgan.
Det är naturligtvis dessutom tänkt som ett underlag lör kulturmiljövården och för SundsvalIs museums verksamhet. I inventeringen ingår även material som tagits fram vid två tidigare bebyggelseinventeringar, genomlörda 1990-91 och 1992-93. De genomIördes av Torbjörn Svaan, Sundsvall, respektive Harald Gamrell, Göteborg. Den separata skolinventeringen under 1993 har i huvudsak genomIörts av Erika von Geijer, Göteborg,
och av Anders Stjernberg, enheten lör Kulturmiljövård, Sundsvall s museum. Redigeringen och bearbetningen
har enheten stått lör. Rapportoriginalet lörvaras i Sundsvall s museums arkiv .
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HISTORIK
Skolundervisningen var sedan gammalt förbehållen en mycket liten del av befolkningen och ombesöljdes av
kyrkan. Den första fasta barnskolan för en bredare allmänhet inrättades i Sigtuna 1617. Ursprunget var de
stadsskolor som borgerskapet i städerna inrättade redan mot medeltidens slut. Ingen uppgift finns om när
Sundsvall fick sin första skola. Men 1641-43 finns en notering om att stadskaplanen Erik Russ också var skolvaktmästare. Med säkerhet vet man att tre år efter branden 1721 uppfördes ett nytt skolhus i staden till vilket
bygge allmoge från varje hemman i Medelpad bidrog med en timmerstock.
I den pedagogoska debatten efter statsomvälvningen i Sverige 1809 yrkade man på särskilda folkskolor för allmogen och det man då kallade arbetsklassen, real eller borgarskolor för medelklassen samt gymnasier och universitet för blivande ämbetsmän och vetenskapsmän. De konservativa synpunkterna om att kyrkan även i fortsättningen skulle ombesölja undervisningen och den som visade gott läshuvud skulle kunna ta sig fram till
högre utbildning på egen hand levde vidare och det dröjde ända fram till 1842 innan en allmän folkskolestadga
antogs. Den fastslog bl.a. att det i lands- och stadsförsamlingar borde finnas helst en fast skola med godkänd
lärare och allmän och obligatorisk skolgång för barn mellan 7 och 14 år. Skolstarten skulle helst ske innan 9års ålder. Skolstadgan stipulerade vidare att skolläraren skulle åtnjuta en minimilön jämte bostad och andra naturaförmåner, och alla omkostnader skulle bestridas av församlingarna. Den föreskrev också att det inom varje
skoldistrikt skulle upprättas en skolstyrelse med kyrkoherden som ordförande. Stadgan lämnade dock flera vägar öppna för motvilliga församlingar, t ex kunde man nöja sig med en ambulerande skola där läraren flyttade
undervisningen från by till by, fattiga och obegåvade elever behövde inte lära sig mer än ett minimum dvs. kristendomskunskap, läsning, skrivning, räkning och kyrkosång, och föräldrar kunde dessutom låta undervisa sina
barn hemma om de bara underkastade sig kunskapskontroll från skolans sida. Man fick således en allmän skolplikt, men inte någon obligatorisk folkskola.
Efter 1842-års folkskolebeslut uppfördes skolor runt om i socknarna. 1844 fattade sockenstämman i Selånger
beslut om att inrätta en fast skola, helst i närheten av kyrkan eftersom den låg i hjärtat av socknen. 1847 inköpte man timmerhuset som skulle bli Nävsta skola, som fram till 1892 var socknens enda skola. Njurunda
socken inrättade sin första skola i Kyrkmon 1848. Alnö socken tog 1846 beslut om en skola som skulle inrymmas i sockenstugan på kyrktunet ovanför den gamla kyrkan. Den brann ned 1862 och en ny uppfördes under
namnet Kyrkskolan och togs i bruk 1868. I Attrnar socken byggdes folkskolan i Lucksta genom både Sörfors
bruks och böndernas försorg 1846-48. Första skolbyggnaden i Anundgård uppfördes 185l. I samma hus inrymdes bostad för kyrkovaktmästare och sockenstuga. Den inrättades så småningom som en fast folkskola. Indals
socken förde redan på 1830-talet ett resonemang om skolboställe på mark tillhörigt Iildals prästboställe, kallat
Långtå. 1838 antogs en ny klockare i församlingen, som under vintertiden skulle hålla skola. Denne fick 1844
mandatet att bli den förste läraren i den 1845 år färdigställda skolbyggnaden på Långtå. I Skön byggdes 1846
sockenstugan ut mot väster och en våning byggdes på för att inrymma en skolmästarebostad. Skönsmoborna
fann avståndet till skolan för långt och 1863 påböljades ett skolbygge i denna del av socknen. 1867 beslöts om
en ny skolbyggnad intill sockenstugan med skolsal, lärarbostad och kommunalrum. Stöde sockenstämma beslöt
den 7 september 1845 att en gemensam skola för hela socknen skulle inrättas invid kyrkan och sockenstugan då
skulle inredas för detta ändamål. Samtidigt skulle en lärare anställas på fast lön. Undervisningen startade med
vårterminen 1848. I Sättna socken beslutade sockenstämman i februari 1847 om en delvis fast folkskola vid
Vallen, delvis ambulerande skola i socknen. Den fasta skolan samt lärarbostad inrymdes i en vid Vallen befintlig byggnad, Vallgården kallad, som sockenstämman köpte in från en privat ägare samma år. Den ambulerande
skolan fungerade mindre bra och redan under 1850-talet inrättades en fast filial vid Norafors bruk. Tuna
sockens första folkskola, Kyrkskolan kallad, inrättades 1848. Skolhuset var då placerat väster om Tuna kyrka,
ute på Ön. Parallellt med denna skola inrättades i Matfors en bruksskola från omkring 1855, som vidmakthölls
in på 1910-talet.
Folkskolan genomfördes med svårighet och ännu 1859 gick bara 65% av barnen i åldern 7-13 år i skolan och
endast 7% erhöll undervisning utöver minimum. Därför gjordes flera förändringar under de närmaste decennierna. Framför allt ville man höja folkundervisningens kvalitet. De allmänna folkundervisningsanstalterna kom
från 1860-talet att bestå av tre slag - folkskolan, som måste vara försedd med examinerad lärare, mindre folkskola, som inte behövde utbildade lärare, och småskolan, vilken var förberedande inför folkskolan .

,•

Efter 1862 års kommunallagar kom skolrådet att överta skolstyrelsens roll. Skolrådet var den kommunala myndighet, som utövade tillsyn över folkskolorna. I varje kyrkoförsarnling skulle enligt förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd av den 21 mars 1862, utom ett kyrkoråd, även finnas ett skolråd. På samma
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sätt, som om kyrkoråd gällde, kunde emellertid flera försanllingar inom samma pastorat eller stad förena sig
om gemensamt skolråd. Ordförande i skolrådet var kyrkoherden. Till ledamöter i rådet kunde församlingen via
kyrkostämman utse lämpligt antal medlemmar, dock minst fem . Såsom styrelse över distriktets folkskolor ålåg
det skolrådet att i allmänhet om deras verksamhet ha noggrann vård och att tillse, att författningarnas föreskrifter efterlevdes. Skolrådet skulle upprätta läroplan för varje skola, oavsett om den var fast, dvs skolhuset låg
på samma ställe under skolåret, eller flyttande, då skolundervisningen flyttade mellan ett par tre platser under
skolåret. Församlingarna erhöll med tiden allt högre stadsbidrag för lärarlöner mm, och de kostnader som 1842
lagts på församlingarna hade vid sekelskiftet i stort övertagits av staten.
Genom 1878-års normaIplan och 1882-års folkskolestadga delades småskolan upp på två klasser och den egentliga folkskolan på fyra. I bästa fall skulle varje klass ha en egen lärare, och i sämsta fall skulle småskolan och
den egentliga folkskolan ha var sin sådan. Den sk mindre folkskolan erkändes inte längre som normal skolform.
En viktig fråga blev med tiden hur skolgången skulle ordnas för alla de barn som befolkade de framväxande
sågverkssamhällena runt om i Sundsvallsdistriktet. Industrialiseringen innebar en förtätning av invånarna i
kustregionen dit många flyttade från landsbygden. Eftersom folkskolestadgan befriade sågverksägarna, samt
alla mantalsskrivna personer i sågverkssamhället, från att delta i kostnaden för socknens övriga skolor ända
fram till 1892, upprättades bolagsskolor på sågverken där bolagen höll med egna lärare och en undervisning
som inte kunde kontrolleras av socknen. Vid slutet av 1880-talet fanns bolagsskolor bl a i Skönvik, Sund, Tunadal, Heffners, Kubikenborg och Svartvik. Även bruksorter som Galtström hade egna skolor.
När lagen ändrades tillfördes socknarna mer skattepengar och många skolor planerades runt sekelskiftet 1900.
Under decennierna kring sekelskiftet växte skolorganisationen fram i socknarna med ett omfattande program
för skolhusbyggande. De typiska byskolorna kom till. Ett exempel kan hämtas från Njurunda där följande skolor enligt det första egentliga reglementet för folkskolorna skulle upprätthållas: 6 fasta småskolor, nämligen i
Svartvik, Kyrkmon, Vapelnäs, Klampenborg, Essvik och Nolby; 3 mindre folkskolor, varav 2 fasta, nämligen i
Nyland och Ängom och 1 flyttande vid Björkön-Vikarbodarna; 10 folkskolor, varav 9 fasta, nämligen i Vapelnäs, Svartvik, Klampenborg, Nyharnn, Essvik, Nolby, Kyrkmon, Ulfberg och Ängom, samt 1 flyttande vid
Baggböle-Ortsjön. 1898 - 1903 uppfördes nya skolhus enligt de tidigare förslagen, men vissa förändringar gjordes. Det innebar att Ulfberg, Vikarbodama, och Nolby fick nya skolhus, liksom Nyland och Ängom. Vapelnäs
fick anstå till 1920-talet.
Redan på 1880-talet hade motsättningarna skärpts i fråga om folkskolans utfonnning och uppgifter. Framför
allt liberaler och socialister kritiserade kyrkan och religionens roll i skolan. Trots detta levde den traditionella
kristendomsundervisningen kvar ända fram till 1919 då den förändrades och fick en mer historiskt orienterad
objektiv uppläggning. Vid samma tid, dvs 1880-talet, togs också tanken upp om en enhetsskola där småskolan
och folkskolan skulle slås ihop, och alla skulle få en gemensam, grundläggande undervisning. Dessutom ansåg
man att det skulle finnas en given förbindele mellan enhetskskolan och all högre skolutbildning. Det skulle
emellertid dröja ytterligare 70 år innan enhetsskoletanken slog igenom på allvar.
Genom 1905-års skolordning uppdelades det gamla läroverket, som var påbyggnadsformen efter folkskolan, på
en sexårig realskola och ett fyraårigt gymnasium med latin- och reallinje. Gymnasiet byggde på klass S i realskolan. Vid inträde i realskolan förutsattes eleverna ha det kunskapsmått, som kunde inhämtas t o m klass 3 i
folkskolan, en bestämmelse från 1894. Realskolans sex klasser var latinfria och avslutades med en realskoleexamen.
1936 beslöt riksdagen att övergången till sjuårig folkskola i hela landet skulle ske fram till början av läsåret
1948/49. Under 1940-talet tillsattes både en expertutredning och en parlamentarisk kommission angående det
allmänna skolväsendets framtida organisation. Det resulterade i 19S0-års riksdagsbeslut, vilket innebar att en
obligatorisk nioårig enhetsskola skulle inrättas vid en tidpunkt som man senare skulle bestämma. Enhetsskolan, som indelades i tre stadier om vardera tre årskurser, skulle inom varje skoldistrikt omfatta en eller flera
centralskolor. Detta var också en logisk följd av den avflyttning från landsbygden, som under de föregående decennierna inneburit många skolnedläggelser utom tätorterna. Enhetsskolan infördes på försök mellan 19S0-62
där bl.a. Timrå- och Tuna kommuner deltog som försöksdistrikt. 1962 beslutade riksdagen att införa en nioårig
grundskola i hela landet. Den byggdes sedan ut för att omfatta samtliga kommuner i Sverige fram till läsåret
1971/72. Den ersatte då folksIrolan, fortsättningsskolan, den högre folkskolan, realskolan och flickskolan. Efter
1962-års beslut förändrades dock grundskolan flera gånger, i huvudsak på högstadiet.
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I samband med 1950-års skolbeslut tog man också upp frågan om hur gymnasiet skUlle se ut i framtiden. Vid
1953-års riksdag beslutades om att genomlöra en provisorisk reform i anslutning till enhetsskolans prövotid.
Det treåriga gymnasiet gavs en viss dominans och linjerna lördelades på en allmän-, en latin- och en reallinje.
1964-års riksdag beslutade om att inrätta det sk nya gymnasiet med 1965-års läroplan. Detta gymnasium ersatte
det gamla allmänna gymnasiet, tekniska gymnasiet och handelsgymnasiet - de två sista hade existerat som
självständiga gymnasier bredvid det allmänna.
Idag är honnörsordet decentralisering. Besluten som rör skolan ska fattas av de som är närmast berörda. Skolledningen ska utgöras aven platt organisation med så få hierarkier som möjligt. Rektorsområden slås ihop till
större distrikt där vaIje distrikt får en distriktschef, som under sig har rektorer med en eller en halv tjänst per
skola. Grundskolans tretton rektorsområden i kommunen blir nu åtta skoldistrikt. Distriktschefen har det övergripande ansvaret för hela distriktet och rektorn fungerar som personalchef och pedagogisk ledare lör skolan.
Gymnasiet har avfört linjebeteckningarna och arbetar numera med gymnasieprogram där elevens individuella
frihet är större vad beträffar utbildningens innehåll och inriktning.
På skolkontoret är det skoldirektören som är det beslutande organet. Under direktören följer sedan de nya distriktcheferna, alla mellanchefer är borta. Storleken på den nya skolledningen är ungefär lika stor som förut i antal tjänster räknat. Skillnaden är att den renodlats och koncentrerats på färre händer.

Interiör från Kubikenborgs bolagsskola omkring år 1900. Paret Enhörning, skolans beskyddare och sågverkets
ägare syns på fotografierna över lärarpodiet.
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Alnö socken

ALNÖN

10

ANKARSVIKS SKOLA

Beskrivning
Ankarsviks skola ligger strax öster om Raholmsvägen där fastigheten avgränsas med Korvettvägen i norr samt
övre Raholmsvägen i öster. Skolan består av två byggnader, skolhuset i två plan från 1898 samt väster om
detta en fd lärarbostad i ett och ett halvt plan med källarvåning från 1928. Skolhuset uppfördes med timmerstomme, utvändig stående locklistpanel, samt sadeltak numera belagt med betongpannor. Fd lärarbostaden uppfördes med souterrängvåning i sten med utvändig spritputs, huvudvåning samt vind med timmerstomme, utvändig stående locklistpanel samt valmat tak numera belagt med betongpannor. Byggnaderna karaktäriseras av
en svag anstrykning av klassicism i skolhuset och av nationalromantik i fd lärarbostaden.

Historik
Den hastiga folkökningen på Alnö berodde på inflyttning till de nyanlagda sågverken och den livliga trävaruindustrin gjorde att nya skolor blev nödvändiga. Kyrkskolans föregångare, som tillkom redan 1849, var otillräcklig för skolverksamheten på Alnön. Ankarsviks lastageplats hade anlagts 1881 där man året efter uppförde
en ångsåg. Det lilla samhället växte upp runt sågen och 1898 beslutade man att uppföra en skola i Ankarsvik.
1911 började man med heltidsläsning under hela läsåret. 1928 tillbyggdes en lärarbostad. 1949 byggdes nya
toaletter i skolhuset.
Idag nyttjas skolan enbart av elever i årskurserna 1-3.

t

•

Il

KYRKSKOLAN

Beskrivning
Kyrkskolan är belägen strax söder om Alnö nya kyrka. I väster passerar Alnövägen och intill ligger tunet med
Alnö gamla kyrka. Skolhuset uppfördes i två våningar samt vind 1868, men byggdes om 1923. Stommen är av
timmer med utvändig stående locklistpanel samt både ett valmat och enkelt sadeltak numera belagt med
betongpannor. I nuvarande utformning präglas Kyrkskolan av de olika byggnadsperioderna där både den
klassiska 1800-talsarkitekturen och 1920-talets något sena nationalromantiska strömning är fullt synlig.

Historik
1846 beslutades att Alnö skulle ha sin egen folkskola. Den skulle inrymmas i sockenstugan och tre år senare
startade verksamheten i egna lokaler. 1862 brann dessa och beslut fattades om att en ny skola skulle byggas,
vilken två år senare stod färdig under namnet Kyrkskolan. Vid denna tid bedrevs inte undervisning på heltid.
När befolkningsantalet ökade räckte inte skollokalerna till och klasserna fick varannandagsundervisning. Vid
sekelskiftet påbyggdes huset med en våning med lärarbostad och kommunalrurn. Inte förrän 1911 blev skolan
en sk heltidsläsande skola.
1923 ombyggdes skolan på nytt.
Omkring 1955 tillbyggdes en balkong och ett perspektivfönster sattes in.
1992 tillbyggdes ett väderskydd och ett bamvagnsförråd.
Skolan nyttjas 1993 enbart aN elever i årskurserna 1-3.

12

ÖDE SKOLA

Beskrivning
Öde skola ligger mitt i Vi centrum nordväst om gatukorset mellan FäIjevägen och Raholmsvägen. Intill i
nordöst finns post och butikslokaler och sydöst Alnögårdens lokaler. Skolhuset uppfördes 1934 i tre våningar
samt vind med tegelstomme och utvändigt slätputsad fasad samt sadeltak numera belagt med betongpannor.
Byggnaden präglas av övergångsskedet mellan 1920-talets klassicism och 1930-talets enkla modernism.

Historik
Skolan uppfördes 1934 och arkitekt var Per Österlund. Huset byggdes på samma tomt som Uslands gamla träskola. I den gamla Uslandsskolan ordnade man skolmatsal. Det huset revs dock 1986 och matsalarna ordnades
i Öde skolhus istället.
Idag nyttjas skolan enbart av elever i årskurserna 4-6, samt är en resurs för musikskolans verksamhet på Alnö .

••
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Attmar socken

14

LUCKSTA NYA SKOLA

Beskrivning
Lucksta nya skola ligger i Lucksta centrum strax öster om vägen mellan Matfors och Sörfors, helt nära korsningen med vägen västerut mot Mellangård och Stöde. Här ligger också Attmars hembygdsgård. Strax intill i
norr finns en servicehusanläggning och i öster sjön Marmen. Två byggnader finns på skolområdet, som också
omfattar en större skolgård dem emellan. Huvudbyggnaden i tre plan uppfördes 1950 i betongstomme med utvändig tegelfasad samt sadeltak belagt med betongpannor; och en gymnastikhall byggdes 1963 i betongstomme med utvändig tegelfasad samt sadeltak belagt med tvåkupigt lertegel. Bägge byggnaderna är utformade med
den enkelhet som präglar 1950- och böljan av 1960-talet.

Historik
Sörfors bruk skänkte en tomt på den s k Luckstakullen för byggandet av Attmars första folkskola, Lucksta gamla skola, där den fortfarande är belägen. 1846 påböljades skolhusbygget och två år senare togs den i bruk. 1891
fanns det två skolor i socknen, den i Lucksta och en i Sörfors. Dessutom fanns två mindre folkskolor, två småskolor, en flyttande mindre folkskola och en flyttande småskola. 1894 beslutade man om en ny skolorganisation
och skolorna i Harv, Bölom. Attmarby, Hassel, Mellangård, Lindsjö och Långskog tillkom. I mitten på 1940talet planerades ett n)l1 skolhus i tegel med fem lärosalar, lärarrum, skolkök samt träslöjdsal. Den nya byggnaden tillkom för att man skulle kunna minska antal skolor i socknen och centralisera verksamheten enligt de
nya statliga direktiven. Arkitekt var Birger Hansson och det nya skolhuset stod fårdigt 1950. Både småskola
och folkskola inrymdes här.
Gymnastikhallen byggdes 1963, ritad av arkitekt Arne Muhr, Sundsvall.
~

•

Idag nyttjas skolan av elever i årskurserna 1-6.
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Holms socken

ANUNDGÅRD

••
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ANUND GARD S SKOLA

Beskrivning
Anundgårds skola ligger strax norr om Holms kyrka. Skolområdet avskärmas mot norr och öster av ett skogsparti, i väster passerar vägen mellan Holm och Liden. Själva samhället återfinns i sydväst. Själva skolområdet
omfattar huvudbyggnaden i två plan, i sydöst en radhuslänga omfattande fem bostäder, ursprungligen avsedda
för lärare, det öppna området i söder som är bollplan sommartid och isbana vintertid, samt en förskolebyggnad
norr om huvudbyggnaden.
Huvudbyggnaden är uppförd på betonggrund med betongstomme, utvändigt rött fasadtegel samt sadeltak, ursprungligen belagt med tvåkupigt tegel, idag betongpannor. Fasaden består av murtegel i sk munkförband med
springande kopp. Originalfönstren sitter ännu kvar, stora och höga fönster som ger mycket ljus. Entredörrarna
är dock utbytta till bruneloxerade aluminium. Radhusbostäderna är också uppförda på betonggrund med en betongstomme, men fasaderna är numera tilläggsiolerade med stående locklistpanel, sadeltaken belagda ·med
tvåkupigt tegel.

Historik
Första skolbyggnaden i Anundgård uppfördes 1851. I samma hus inrymdes bostad för kyrkovaktmästare och
sockenstuga. Den inrättades så småningom som en fast folkskola. Skolundervisningen började den l september
och avslutades i december. Vid sidan om folkskolan i Anundgård fanns efter 1872 också fyra småskoledistrikt,
Österström, Vike, Fagervik och Hullsjön. En tjänst för småskolelärarinna inrättades vid samma tid. Det första
tryckta skolreglementet upprättades 1887. Den andra skolbyggnaden i Anundgård uppfördes 1895 strax intill
Holms kyrka. Under 1940-talet fanns fem fasta skolor i Holms socken - Anundgård, Vike-Loviken, FagervikDjupröra, Hullsjön och Österström.
~

•
1952 var de alla nedlagda förutom Anundgård, som nu blev centralskola och erhöll ett nytt skolhus ritat av arkitekten Per Rundberg, Stockholm, och uppfört av Diös. Den nuvarande skolbyggnaden uppfördes i två våningar med inredd källare. Byggnaden bär prägeln av ett renodlat 1950-tal, enkelt och stramt, men värdigt. Skol-
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byggnaden iruymde 1952 två lärosalar, skolkök och bespisningslokaler i bottenvåningen, tre lärosalar, materialrum, bibliotek- och lärarrum i övre våningen. Skolhuset har för övrigt stor likhet med det två år yngre skolhuset i Lucksta och det ett år yngre skolhuset i Högom.
Vid samma tid byggdes också fem lärarbostäder i en radhuslänga strax söder om skolbyggnaden. Idag nyttjas
skolan av elever i årskurserna 1-6 .
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Indals socken

,

BJÄLLSTA

II)

STIGE

L
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STIGE SKOLA

Beskrivning
Stige skola ligger norr om Indals kyrka, ca 200 meter norr om den gamla byvägen genom Indals centrumbebyggelse, i ett flackt öppet landskap där den tidigare odlade jorden alltmer övergår i bostads- och centrumbebyggelse. I nordöst återfinns en fotbollsplan. Skolhuset uppfördes i två plan samt källare 1948 med
lättbetongsten i stommen och utvändig slätputs, samt valmat tak belagt med tvåkupigt lertegel. De två tillbyggnaderna tillkom 1958 i form av gymnastiksal i nordväst, som uppfördes med regelstomme och utvändig
stående locklistpanel, samt valmat tak belagt med betongpannor; och slöjd- och bespisningslokaler i öster, som
utformades lika huvudbyggnaden. Skolhuset karaktäriseras aven stram huvudfasad med stora rena ytor där
fönsteraxlarnas strikta symmetri bryts av två balkonger samt en indragen entre förlagd till östra delen. Ett fint
exempel på 1940-tals arkitektur.

Historik
Indals socken förde redan på 1830-talet ett resonemang om skolboställe på mark tillhörigt Indals prästboställe,
kallat Långtå. 1838 antogs en ny klockare i församlingen, som under vintertiden skulle hålla skola. Denne fick
1844 mandatet att bli den rörste läraren i den 1845 år färdigställda skolbyggnaden på Långtå. Denna skolbyggnad hade 1881 tjänat ut och ersattes av vad vi idag kallar Stige gamla skola. Den byggnaden hade omkring
1940 blivit bristfällig och omodern. En planerad utbyggnad av Hallsta skola, som uppförts 1930, slopades och
pengarna överfördes till Stige. En långvarig lokal strid under 10 år medförde att skolhuset inte stod klart rörrän
1948. Den rörlades sydväst om det gamla skolhuset. I byggnaden inrymdes lärarrum, materielrum, tre klassrum, en träslöjdsal samt skolkökslokal. Tillsammans med det nya skolhuset uppIårdes två hyreshus med lärarbostäder, som placerades väster om skolhuset.
t
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Det nya skolhuset blev dock inte så stort som planerat p g a krigstidens restriktioner för byggnadsmaterial mm.
Detta tillsammans med den indragning och nedläggning av skoldistriktets övriga skolor, som röretogs i böljan
av 1950-talet och beslutet om att göra Stige skola till en central enhetsskola ledde till en ny projektering utförd
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av Oscar Farms arkitektkontor. Möjligen var Oscar Fann även arkitekt till det föregående skolhuset. En omdisponering av befintliga lokaler, två tillbyggnader, en för gymnastik ansluten i nordväst, och en för slöjd, bespisning och arbetsrum, ansluten i öster planerades. Byggnaderna uppfördes 1957-58. I projektet ingick även
ombyggnad av det gamla skolhuset från 1880.
Under mitten av 1980-talet tillbyggdes Stige skola med ytterligare några klassrum.
Idag nyttjas skolan av elever i årskuiserna 1-6. Vidare används det gamla skolhuset som bostadshus. De två
hyreshusen med lärarbostäder finns kvar, men innehåller lägenheter för allmänheten, inte för lärare vid skolan .
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Lidens socken

UNASEN

/
22

LIDENS SKOLA

Beskrivning
Lidens skola ligger centralt i Lidens samhälle högt ovan Indalsälven, norr om kyrkan, öster om den gamla byvägen. Skolan består av tre byggnader där den äldsta i norr uppfördes 1850 i timmer med utvändig stående
locklistpanel samt sadeltak belagt med tvåkupigt lertegel. Söder om denna finns två byggnader från 1962,
bägge uppförda med betongstomme och utvändigt fasadtegel varvat med stående lockpanel samt sadeltak med
trapetskorrugerad plåt. Det är framför allt den äldsta skolbyggnaden, som har ett högt bevarandevärde.

Historik
Lidens första skolhus, Kyrkbyns skola kallad, stod färdigt 1850. Enligt beslut av sockenstämman skulle det
vara en fast skola med undervisning 2/3 av den årliga lästiden, resterande tredjedel av tiden skulle läraren undervisa i Holm. 1861 blev det en särskild skola i Holm, varför läraren nu kunde undervisa hela tiden i Liden.
Huset är ombyggt flera gånger, bl a 1944 enligt ritningar av arkitekt Per Österlund. Då förlängdes skolflygeln
och taket höjdes så vindsvåningen fick full våningshöjd.
Efter enhetsskolans (grundskolans) inlörande då skolgången skulle vara 9-årig beslutades att Liden skulle bli
centralskola i kommunen. Ett nytt skolhus för högstadiets klassrum, och en huvudbyggnad med gymnastiksal,
matsal, samlingssal och bibliotek böljade byggas 1962. Arkitekt var F. Hedström, LBF Härnösand.
När dessa hus byggdes revs ett hus med samlingslokaler som låg i vägen. Det nya huset skulle innehålla en sådan.
Idag nyttjas skolan av elever i ru:skurserna 1-9. I den gamla skolan finns, förutom en deltidsförskola, skolsalar
för årskurserna 1-6.
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Njurunda socken

Nylands

SKOTTSUND

24

skolal rl~

KYRKMONS SKOLA

Beskrivning
Kyrkmons skola ligger strax väster om den gamla riksvägen genom Njurunda, söder om korsningen där vägen
mot Skedlo ansluter. Intill i öster ligger ett församlingshus uppfört omkring 1975. Skolan utgörs av två enheter
byggda kring en skolgård, vars södra del lämnats öppen. Den östra enheten består av flera volymer inrymmande olika verksamheter, som gymnastiksal, matsal och aula, och den nordvästra, som anförs som huvudbyggnad,
inrymmer mellanstadielokaler. Något söder om dessa två enheter ligger en fristående lågstadiebyggnad. De
äldsta skolbyggnaderna uppfördes 1960 med betongstomme och utvändigt fasadtegel, samt pulpettak belagda
med papp. De karaktäriseras av 1960-talets rena ytor och enkelhet i utformning och val av material, fortfarande
med omsorg i detaljerna.

Historik
Kyrkmons gamla skola stod fårdig 1849 och var både små- och folkskola. På 1920-talet uppfördes ett stenhus
ritat av Per Österlund. 1952 blev Njurunda försöksdistrikt för 9-årig enhetsskola och Kyrkmon blev sk
centralskola i dåvarande Njurunda kommun. 1958-60 uppfördes den nuvarande skolan, ritad av arkitekterna G.
Höök och Arne Muhr. Den gamla skolan från 1848 revs omkring 1970 och stenskolan från 1920-talet revs
strax efter.
1974-75 tillbyggdes två skolpaviljonger. Det finns även en barnstuga och ett fritidshem på skolornrådet.
1984 skedde en ombyggnad av skolan för bespisningslokaler och tillagningskök.
1990 byggnad ett nytt förråd.

,•

Idag nyttjas skolan av elever i årskurserna 1-6.

25

NY LAND S SKOLA

Beskrivning
Nylands skola ligger i ett höjdläge i en varierad terräng med ett öppet fålt i söder och väster där också den angränsande jordbruksfastigheten har sin huvudbebyggelse. Strax intill skolan i norr passerar byvägen mellan Nyland och Juni-Essvik. I alla väderstreck är skogsbrynet inte långt borta, vilket karaktäriserar omgivningarnas
slutenhet. Skolan består av ett skolhus från 1892 uppförd på stengrund med timmerstomme, utvändig stående
faspontpanel samt sadeltak belagt med papp. Det byggdes på mot väster 1934 med betonggrund, regelstomme
med utvändig stående locklistpanel samt sadeltak belagt med papp. Sydöst om skolhuset uppfördes 1983 en
gymnastikhall samt en fritidslokal med limträstomme, diagonal ställd fasspontpanel samt sadeltak belagt med
papp. Det är framför allt det äldre skolhuset med tillbyggnad som har bevarandevärde.

Historik
1890 utarrenderades mark av Nylands skattebönder till Njurunda socken för en byggnad av ett skolhus. Den
hade tidigare nyttjats lör ett båtsmanstorp. Entreprenörerna Nordlund och Johansson var de som framlade det
billigaste lörslaget och fick uppdraget. Skolhuset stod fårdigt 1892. Det innehöll då ett klassrum lör 60 elever
och en lärarbostad. Skolan blev sk fast folkskola 1895. Byggnaden är än idag falurödfårgad.
1912 byggdes ett nytt skolhus på den plats där idrottshallen ligger idag. Den var ämnad lör småskolan och hade
en lärarbostad på övervåningen.
För att lorsöka samla ihop klasserna i en skola byggdes skolhuset ut 1934 efter ritningar av arkitekt Per Österlund. Dåvarande småskolan stängdes och huset användes till lärarbostad. Numera har det rivits och en
gymnastikhallbyggdes 1985.
Idag nyttjas skolan av elever i årskurserna 1-6.

26

SVARTVIKS SKOLA

Beskrivning
Svartviks skola är belägen i ett höjdläge i östra delen av Hemmanet med utsikt över Svartviks gamla industriområde i öster. I väster breder Hemmanets villabebyggeIs ut sig. Skolbyggnaden uppfördes i tre plan 1918 med
tegel stomme och slätputsade fasader samt brutet tak numera belagt med betongpannor. Den nationalromantiska
bruksarkitektur som präglar Österlunds ritningar har genom fönsterbyten avtagit, men skolan är fortfarande ett
fint exempel på denne arkitekts skolverksamhet.

Historik
Fram till i början på l 880-talet var skolan, byggd på 1850-talet, inrymd i ett hus nära kyrkan. Skolan och kyrkan var knutna till sågverket och dess ägare. Idag är detta skolhus rivet. En ny skola började byggas 1881 och
fick sin plats där senare Svartviks sulfitfabrik byggdes. Svartviks skola blev till det yttersta utnyttjad med föroch eftenniddagsläsning med olika klasser i samma klassrum. Skolhusets placering, mitt i brädgårdarna,
omöjliggjorde en om- eller tillbyggnad.
Svartviks trävarubolag erbjöd en ny större tomt jämte 20 000 kr i utbyte mot de gamla skollokalerna. Det nya
skolhuset ritades 1916 och stod fardigt 1918. Arkitekt var Per Österlund, som ritade flera skolor i Njurunda. På
skoltomten fanns dessutom två flygelbyggnader med lärarbostäder, uppförda 1950. Det norra huset har nu
rivits.
En ombyggnad av skolhuset skedde 1952 för årskurserna 1-6, då förmodligen samtliga fönster byttes ut.
1986 fick man lov att riva gamlå skolan och ett uthus byggdes.
Idag nyttjas skolan av elever i årskurserna 1-6.

27

Selånger socken

28

BERGsAKERSSKOLA

Beskrivning
Skolan ligger i ett flackt fd äkerlandskap avgränsad av den sk Timmervägen i öster, den anslutande påfarten
via väg 86 i söder och i väster samt norr av den bäck vars utflöde mynnar i Norrfjärden. Längre norrut återfinns
det småhusområde, som planlades på 1950-talet och längre västerut Bergsäkers travbana. Skolan omfattar flera
byggnader som bildar en sluten gårdsmiljö med det äldsta skolhuset i väster och det yngsta - gymnastiksal samt
skolrestaurang med kapprum - i öster tillsammans med en fd skolmatsalsbyggnad och en mindre skolbyggnad i
söder. Längre söderut återfinns ett större område för fritidsaktiviteter med boll plan och löparbanor.
Det äldsta skolhuset i väster uppfördes med tegelstomme, utvändig slätputs samt sadeltak belagt med tvåkupigt
lertegel. Det innehåller idag slöjdsal i den fd gymnastiksalen, klassrum för mellanstadiet samt skolsköterskelokaler. Längre österut återfinns utbyggnader från 1950-talet uppförda på betonggrund och betongstomme med
utvändig tegelfasad samt sadeltak belagt med tvåkupigt lertegel. Här inryms högstadielokaler, bibliotek mm.
Längst i öster avskärmas skolgården från Timmervägen med en under 1970-talet uppförd matsal och gymnastiksalsbyggnad, även denna med betongstomme och tegelfasad. Söder om den äldsta skolbyggnaden finns en
lågstadiebyggnad, uppfård vid samma tid som högstadiebyggnaderna, med tegelstomme, utvändig slätputs samt
pulpettak belagt med papp. Söder om denna byggnad återfinns två barackbyggnader, som blev lösningen på
1970-talets lokalbrist uppförda med trästomme och utvändig ståenmde lockpanel samt papptak. De nyttjades då
för mellanstadiet.
Den förutvarande matsalbyggnaden, uppförd samtidigt med högstadielokalerna under 1950-talet, har betongstomme, utvändig tegelfasad med en mittdel som slätputsats, samt delvis sadeltak med betongpannor, delvis ett
brutet tvärgående tak belagt med falsad skivplåt. Den nyttjas idag för slöjd och hemkunskap för högstadiet.
Strax intill denna i sydöst återfihns den sista byggnaden innehållande verkstad och en mindre gymnastiksal,
även denna uppförd på 1950-talet med samma utförande som de övriga byggnaderna från den tiden. Bevarandevärde har samtliga byggnader, förutom de två barackerna i sydväst.
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Historik
1844 fattade sockenstämman i Selånger beslut om att inrätta en fast skola, helst i närheten av kyrkan eftersom
den låg i mitten av socknen. 1847 inköpte man timmerhuset som skulle bli Nävsta skola, som fram till 1892 var
socknens enda skola. 1892 invigdes den nya mindre skolan av tegel i GranlolHögom.
Nästa utbyggnad i denna del av socknen planerades 1938 då man beslutade om ett nytt skolhus i Bergsäker, inrymmande 4 skolsalar, skolkök och gymnastiksal. Arkitekt var den i dessa sammanhang flitigt anlitade Per Österlund. Bergsäkersskolan invigdes 1942 till en kostnad av 180 000 kronor, vilket var den största investeringen
i Selånger kommuns historia. Den blev sedemera distriktets centralskola och byggdes ut mot öster under 1950talet fOr att inrymma samtliga stadier, låg-, mellan- och högstadium. Högstadielokalema samt matsal och gymnastiksal byggdes under andra hälften av 1950-talet, ritade av arkitekt Oscar Fann. Lågstadiebyggnaden först
1962, ritad av samme arkitekt. Vid samma tid anlades också en stor boll pi an på den yta som numera hyser
skolmatsal.
Lokalbristen i 1970-talets början medförde en komplettering av två avlånga, barackliknande byggnader söder
om det egentliga skolornrådet där idag fritidsverksamhet tagit över delar av den ursprungliga mellanstadieverksamheten i västra byggnaden.
Idag nyttjas skolan av årskurserna 3-9.
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HÖGOMS SKOLA

Beskrivning
Högoms skola består idag av två separerade enheter som binds samman aven boll plan/isbana samt lekyta norr
om denna. Den södra enheten, som utgör den ursprungliga platsen för Högoms skola, rymmer idag förutom
mellanstadium även fritidsgård, och återfinns strax väster om Högoms gravfält i ett avjämnat parti i ett fd jordbrukslandskap. Här finns fyra byggnader, den äldsta från 1892 i söder med ett mindre garage strax intill i norr,
och den yngre från 1951 med tillbyggnad från tidigt 1970-tallängre upp i nordväst samt en skolgård däremellan. Intill den äldsta skolbyggnaden i söder passerar Västra vägen, som ansluter till Väg 86 i Bergsäker. Nordväst om den södra enheten breder Granlo centrumbebyggelse ut sig. Den äldsta skolbyggnaden uppfördes med
tegelstomme, utvändig slätputs samt sadeltak belagt med falsad plåt. Den yngre byggnaden, som nyttjas för
mellanstadiets lokalbehov uppfördes med betongstomme, utvändig tegelfasad samt sadeltak belagt med tvåkupigt lertegel, inte olikt de byggnader som uppfördes under samma decennium i Bergsäker. Denna byggnad
byggdes till i samband med Granlo centrumutbyggnad i böljan av 1970-talet med betongpelarstomme, utvändig
tegelfasad med inslag av liggande brädpanel samt platt tak belagt med papp.
Den norra enheten ligger strax nordöst om Granlo centrum och utgör gräns mellan villaområdet i öster och
flerfamiljshusen i väster. Den inrymmer lågstadium samt fritidslokaler och flyktingskola. Den uppfördes omkring 1960, i mycket påminnande om lågstadiebyggnaden i Bergsäker, med slätputsad fasad, men även med
fasadskärmar i plåt, samt pulpettak belagt med papp. Planformen blev ett L inramande en mindre skolgård.
Detta L kompletterades mot öster samtidigt som den södra enheten på 1970-talet. Dess arkitektur påminner
även starkt om den södra tillbyggnaden, men är mindre i skala och har vitt mexitegel i fasaden .
I huvudsak omfattas den södra enhetens 1890-tals- och 1950-tals byggnader av bevarandevärdet, samt den
norra enhetens 1960-tals del, ~n den sammantagna skolmiljön i sin helhet är av kulturhistoriskt intresse i sin
tydliga sammankoppling med ett expanderande förortssamhälle.
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Historik
1844 fattade sockenstämman i Selånger beslut om att inrätta en fast skola, helst i närheten av kyrkan eftersom
den låg imitten av socknen. 1847 inköpte man timmerhuset som skulle bli Nävsta skola, som fram till 1892 var
socknens enda skola. Skolgången skulle då omfatta perioden 25 september-30 november och vårterminen skulle
starta den 1 mars. Med tiden fanns också tre flyttande småskollärarinnor i socknen, som undervisade i inhyrda
lokaler hos bönderna. De uppdelades i öster på Granlo och Bergsäker, i väster på Valla och Söderåsen samt
däremellan på Silje och Nävsta. Den starka foIkmängdsökningen i socknen under senare delen av 1800-talet
gjorde de ambulerande skolorna allt mer tungrodda och 1890 föreslog skolrådet en fast skolbyggnad för Bergsåker-Gran1o. 1892 invigdes den nya mindre skolan i GranlolHögom.
I skarven mellan den äldre folkskolan och den aktuella enhetsskolan med nio årskurser, uppfördes ett nytt
skolhus i Högom 1951 med moderniteter som bibliotek och läkarmottagning. Stadsarkitekten A. Hamrins
arkitektbyrå stod för ritningarna. 1968 skedde ombyggnader i skolbyggnaden. 1969 tillbyggdes det för låg och
mellanstadium, och 1987 ombyggdes vaktmästarbostaden till ett daghem.
Idag nyttjas skolan av årskurserna 1-7 .

••
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Sköns socken
~
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BOSVEDJESKOLAN

Beskrivning
Bosvedjeskolan ligger i en sluttande terräng mot söder mitt i det tätbebyggda Bosvedjeområdet från 1960-talet
omgärdat av två och trevåningshus. Till skolbebyggelsen anknyter både ett fritidshem i öster och en Iörskola i
söder. Något längre söderut återfinns Bosvedjans kyrka och centrumbebyggelse med postlokaler och IeA-butik.
Skolbyggnaderna är en integrerad del av Bosvedjans förortsbebyggelse. Komplexet består av sju byggnader där
lågstadiets tre byggnader tillsammans med gymnastikhallen placerats i väster och mellanstadiets två byggnader
i öster och däremellan en central enhet med ex'})edition, skolhälsovård, skolmatsal samt bibliotek. Samtliga
byggnader har uppförts med betongstomme, utvändigt me xi tegel i fasad tillsammans med liggande brädpanel i
mycket påminnande om utförandet i t ex Gångviken och Högom. Hela skolområdet har ett bevarandevärde.

Historik
Bosvedjeskolan uppfördes 1967 med storslagen utsikt mot sydost. Arkitekter var Jan Thurfjell och Olov Lähdet
arkitektkontor AB Sundsvall. Den planerades och uppfördes som en väl integrerad del av förortsbebyggelsen
och utgör i sig ett centrum av bostadsområdet.
Idag nyttjas skolan av elever i årskurserna 1-6.
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GÅNGVIKENS SKOLA

Beskrivning
Skolbyggnaderna ligger i Gångvikens södra del i ett höjdläge med den gamla E4:an mot Skönvik passerande
strax intill i väster. Den äldre Skönviksvägen passerar också strax intill i väster, men fortsätter ner genom samhället och den foma sågverksindustrin. Runt omkring finns småhusbebyggelse och strax intill i söder vidtar ett
skogsområde. Det äldsta skolhuset är uppfört på betonggrund med tegelstomme och utvändig slätputs samt sadeltak belagt med falsad plåt. Den har starkt klassicistiska drag. Sydöst om denna uppfördes 1962 en skolmatsal och gymnastikhall med betongstomme, utvändigt vitt mexitegel samt pulpettak belagt med papp.

Historik
Sköns socken var en livaktig bygd under slutet av 1800-talet. 1878 hade kyrkostämman beslutat att indela
socknen i fem småskolerotar, och skolorna i Finsta, Öråker, Hillsta och Gärde byggdes. Under senare hälften av
1880-talet fanns det l3 skolor i socknen, varav 6 sågverksbolagsägda, i Tunadal, i Sund, vid Ortviken, vid
Heffners sågverk, på Mon och i Kubikenborg. Skolhuset i Gångviken byggdes 1931 och var både småskola och
folkskola. 1948 blev Skön köping. Barnantalet i det nya skoldistriktet blev då 864 fördelat på 38 läraravdelningar och sex skolor, nämligen Skönsberg, Ortviken, Malmtorgsskolan, Gärde, Fillan och Gångviken. Från
1950 blev Sköns köpings skoldistrikt försöksdistrikt för 9-årig enhetsskola.
På 1950-talet fick skolan i Gångviken inhysa drygt 40 elever från Skönsberg då det var lokalbrist där. För att få
plats fick man dela gymnastiksalen till två klassrum och för att kunna erbjuda slöjd för pojkar hyrde man
godtemplarlokalen i Finsta. En vaktmästarbostad på 3 rum o kök uppfördes 1950. Det ombyggdes 1972 till
läkarmottagning.
t

•
1962 tillbyggdes en gymnastikhus där slöjd och matsalslokaler även inrymdes. Arkitekter var Uhlin och Malms
arkitektkontor AB. Idag nyttjas skolan av elever i årskurserna 1-6.
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HAGASKOLAN

Beskrivning
Hagaskolan ligger i ett utsparat skogparti omgärdad av stadsdelens villabebyggelse. Skolan består av ett flertal
byggnader i en parkliknande miljö. I öster avgränsas området av Katrinelunds gymnasium, i norr av Solhaga
ålderdomshem och i väster samt söder av i huvudsak småhusbebyggelse. Strax intill Katrinelunds gymnasium i
öster passerar Hagavägen mot norr.
Hagaskolans byggnader har samtliga upprörts med betonggrund, betongpelarstomme med utvändigt fasadtegel,
som slammats gult, och stående rödmålad träpanel, samt pulpettak belagt med papp. Byggnaderna grupperar
sig kring en stor gräsplan/isbana med lågstadium och fritids i tre byggnader i söder, idrottshall med bad i väster, samt bortom detta, längre upp i skogspartiet, den sk cirkelskolan med bild- och musiklokaler och särskola,
vidare mellanstadium och högstadium i norr där även bibliotek, personalrum och skolhälsovård inryms. Här är
också bebyggelsen högre. I öster finns en skolrestaurang samt aula innan Katrinelunds gymnasium tar vid. Såväl enskildheter som helheten visar en välplanerad 1950-tals skola med mycket höga kulturhistoriska värden.
Den måste anses som en av kommunens avgjort viktigaste skolor från senare tid.

Historik
1950 fick Sköns köpings skoldistrikt i uppdrag att vara rörsöksdistrikt lör den 9-åriga enhetsskolan. Det fanns
ingen skola som kunde ta emot elever i nio år och en helt ny skola planlades. Hagaskolan upprördes 1950-52, i
rörsta byggnadsetappen som en paviljongskola med 24 klassrum, samt special salar rör kemi, fysik och biologi,
övningssalar rör handarbete, trä- och metallslöjd, skolkök, gymnastiksal och badanläggning, och bibliotek. Arkitekt rör bygget var Lennart Uhlin, trädgårdsarkitekt var Walter Bauer och entreprenören var Anders Diös
byggnadsfirma. Kostnaden4>eräknades till 2, 4 miljoner kronor.
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Hagaskolan avsågs då få sitt upptagningsområde från tätorten Fredriksberg-Haga oCh angränsande områden
som Byn, BydaIen, Rosenlund, Valknytt och delar av Gärde. Den skulle också bli centralskola från klass 7 rcir
alla skolpliktiga barn i Sköns köping.
Fasaderna genomgick en renovering 1986.
Idag nyttjas skolan av årskurserna 1-9.
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TOMTESKOLAN, DEL AV KA TRINELUNDS GYMNASIUM

Beskrivning
Tomteskolan omgärdas av flerfamiljshus från 1950-talet i samtliga väderstreck utom i sydöst där ett nybyggt
gruppboendeområde breder ut sig. Bebyggelsen är tät och av stadsdelskaraktär. Strax intill i norr passerar Tallrotsgatan. Skolbyggnaderna har planerats med natur runt omkring där de höga uppvuxna tallarna i området bidrar till en särpräglad miljö.

Historik
Skolan uppfördes 1959 och ritades av Uhlin och Malms Arkitektkontor AB Stockholm.
En invändig ombyggnad skedde 1983.
1990 skedde flera ombyggnader för beklädnadsteknisk linje, hus VI ombyggt för bildundervisning.

,•
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Stöde socken

/

Rävelsbodvallen
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NEDANSJÖ SKOLA

Beskrivning
Nedansjö skola ligger i ett höjdläge, högt ovan Ljungan med en brant sluttande terräng i söder. Strax intill i söder passerar den gamla byvägen genom samhället, i väster och norr vidtar skogspartier i fortsatt kuperad terräng, och i öster bortom den öppna planen som under vintern fungerar som isbana, gränsar ett mindre villaområde. Skolhuset är uppfört på naturstensgrund, timmerstomme med utvändig s1ående- resp. liggande fasspontpanel, som målats faluröd med vita knutar, foder och lister, samt sadeltak belagt med falsad skivplåt. Skolhuset
är exteriört mycket välbevarat.

Historik
Stöde socken inrättade sin första skola i sockenstugan 1848. Ett nytt skolhus för folkskolan uppfördes intill
Stöde kyrka 1874. Skolhuset i Nedansjö uppfördes 1903 efter ritningar av arkitekt Per Österlund, Sundsvall.

••
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SundsvaUs stad
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GUSTAF ADOLFS SKOLA

Beskrivning
GA skolan avgränsas av Skolhusallen i öster, Skolparken i söder, Statens pensionsverk och Centrala studiestödsnämnden i väster samt Södra järnvägsgatan i norr. En ren stadsmiljö, som dock är spatiös i detta område. Skolan består aven huvudbyggnad, en gyrnnastikbyggnad väster om denna, samt en matsalsbyggnad söder
om gymnastikbyggnaden. Huvudbyggnaden är uppförd på naturstensgrund, tegelstomme med utvändig slätputs
samt valmade tak belagda med falsad skivplåt. Den påkostade fasaden har hörnrustik, fönsteromfattningar, entreportaler mm i natursten, mosaikdekorationer och konstutsmyckning i form av målningar, som karaktäriserar
en spansk-morisk influens, tidstypisk för 1890-talet. Gymnastikbyggnaden är också uppförd på naturstensgrund, tegelstomme med utvändig slätputs samt brutet tal belagt med falsad skivplåt. Arkitektoniskt och fårgmässigt är den en pendang till huvudbyggnaden. Matsalsbyggnaden är uppförd på betonggrund, betongstomme
med tegelfasad samt delvis platt, delvis pulpetIutande tak belagt med papp. Dess karaktär är betydligt modernare än de övriga två.

Historik
Under senare hälften av 1800-talet ökade Sundsvall s befolkning och barnantal kraftigt, och behovet aven ny
folkskola i staden blev påtagligt. De gamla skolhusen låg vid nordöstra hörnet av Hedbergska skolans nuvarande tomt, strax intill nuvarande Rådhusgatan-SkolhusalIen. Efter den stora branden 1888 blev situationen
ännu mer akut. De tilltänkta byggnadsplanerna fick sättas i verket omgående och arkitekten GustafHerrnansson erhöll uppdraget efter tävlan.
Skolhuset invigdes under högtidliga former 1892. Det innehöll 29 lärosalar, slöjdsal för flickor, lärarrum och
bostad för överläraren och t aktrnästaren.
1921 uppfördes ett gymnastikhus på skolans område efter ritningar av stadsarkitekten Natanael Källander. Frågan om husets utformning hade då diskuterats sedan 1916.
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1940 evakuerades skolbarnen från GA till Södermalmsskolan och GA-skolan ställdes då till förfogande för
militära ändamål. Först användes den som barnhem och därefter som sjukhus för finska flyktingar. Efter kriget
blev en genomgripande reparation nödvändig och skolan stod åter färdig 1948.
En annexbyggnad uppfördes 1959.
Idag:firu1s Komvux i huset. Tidigare fanns även låg- och mellanstadium i huset, men sista 6:an slutade 1986.
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HEDBERGSKASKOLAN

Beskrivning
Hedbergska skolan är belägen utmed Skolhusallen strax söder om Gustaf Adolfskyrkan. Tomten gränsar i söder
mot järnvägen och Norra järnvägsgatan. I väster separerar Floragatan skolbyggnaderna från den åldriga gymnastikbyggnaden, som i norr möter Musikskolans tomt. Huvudbyggnaden ligger som fond till Köpmangatan
och placeringen är avgjort monumental i stadsbilden. Huvudbyggnaden är ursprungligen uppförd på naturstensgrund, tegelstomme med utvändig slätputs samt valmat tak belagt med falsad skivplåt. Den är senare tillbyggd i etapper varvid de äldre är komplement helt lika begynnelseutförandet, men den senaste utbyggnaden i
nordväst har uppförts totalt annorlunda med en betonggrund, betongstomme med tegelfasad samt platt tak med
falsad skivplåt. Den moderna anslutningen kan snarast betraktas som okänslig. Hedbergska skolans gymnastikbyggnad har samma utförande som huvudbyggnadens äldre delar och är att betrakta som en pendang till dessa.

Historik
1850 inrymdes Sundsvalis läroverk i ett nybyggt trähus i hörnet av Kyrkogatan-Varvsgränd. Undervisningen
kom från 1858 att bedrivas femårigt med ämnen som svenska, moderna språk, naturvetenskap, musik, teckning
och gymnastik. Dessutom något latin, teologi och kristendom. Genom SundsvalIs e>.:pansion ökade behovet av
bredare utbildning över folkskolenivån. Från 1878 blev elementarläroverket utökat med en komplett reallinje,
vilket innebar att studenterna kunde ta sin examen i Sundsvall och inte behövde åka till Härnösand för att göra
detta. Men utbyggnaden av skolverksamheten krävde nya lokaler. 1879 beslutade stadsfullmäktige att ett nytt
läroverkshus skulle uppföras. Den stora frågan blev var det skulle uppföras, och att hitta en pedagogiskt
praktisk och inte minst estetiskt god byggnad. Man enades till slut om ett läge i skolparken, där redan Gustaf
Adolfskolans föregångare var placerad i nordost. Tomten låg då i fonden av Staketgatan, sedermera
Köpmangatan, och den sedAn länge planerade förlängningen av denna gata västerut inställdes. 250 000 kronor
hade under tiden donerats av Anders Petter Hedberg till ett nytt skolhus.
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En arkitekttvävling utlystes och bland de elva förslagen valdes stockholmsbaserade Anshelm Liljeström förslag.
Huset invigdes den 25 augusti 1886. Gymnastikhuset uppfördes strax efter läroverksbyggnaden, möjligen ritad
av samme arkitekt. Stadsbranden 1888 skonade läroverket, men inte gymnastikbyggnaden. Den ritades om av
norrmannen Andreas Bugge, vars viktigaste uppdrag i staden annars var ombyggnaden av stadshuset.
Gymnastikbyggnaden stod klar 1892. Bägge byggnaderna fick ett drag av italiensk renässans med ett
klassicistiskt formspråk över sig.
I december 1927 invigdes en stor tillbyggnad av läroverket. Efter närmare 15 år av diskussioner och
projektering, ritningsförslag av Gustaf Hermansson, stadsarkitekten Natanael Källander och arkitekten Georg
A. Nilsson, hade två nya flyglar tillkommit flankerande den gamla byggnaden i söder och norr utmed
SkolhusalIen.
Efter 1927 fick flickor tillträde till läroverket. Reallinjen gjordes om och elevantalet ökade kraftigt. Redan på
1940-talet började nya planer på en utbyggnad ta form. 1956-57 började Uhlin&Malm arkitektkontor i
Stockholm skissa på det utbyggnadsprogram, innehållande ett nytt ärnnesrumssystem, nya bespisningslokaler
och en ny aula, som skolöverstyrelsen godkänt. 1962-64 genomfördes byggnadarbetena. Denna stora
komplettering utfördes i en mycket enkel fasaddräkt, som i högsta grad skiljer sig från de föregående
byggnadernas utformning.
Från 1966 blev läroverket gymnasieskola. Namnet ändrades från Högre allmänna läroverket till Hedbergska
skolan efter donatorn Anders Petter Hedberg.
1970 tillbyggdes en annexbyggnad som innehåller den administrativa avdelningen.
Från 1993 övergick gymnasieskolan från linjesystem till programsystem.
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HÖGLUNDASKOLAN

Beskrivning
Höglundaskolan ligger på förutvarande Stadsmons mark, numera Södermalm, avgränsad av Östra parken i
norr, Kaptensgatan i öster, Löjtnantsgatan i söder och Parkgatan i väster. Skolan består av fyra byggnader. Huvudbyggnaden från 1929 uppfördes på betonggrund med stomme i tegel, utvändig slätputs, samt valmat tak
belagt med tvåkupigt lertegel, idag utbytt mot betongpannor. Den innehåller matsalar i souterrängplanet, skolsalar för årskurs 6 i bottenplanet, skolsalar för högstadium, bibliotek samt personalrum i plan 1 tr och skolsalar
i plan 2 tro I sydöst återfinns det samtidigt byggda gymnastikhuset. Även den byggnaden uppfördes på betonggrund, stomme av tegel med utvändig slätputs samt sadeltak belagt med tvåkupigt lertegeI. I nordost och i
nordväst ett par annexbyggnader uppförda 1956 med betong och murstomme, utvändig slätputs samt sadeltak
belagda med falsad plåt. De innehåller slöjd- och hemkunskapslokaler respektive hemkunskaps- och tekniklokaler. Höglundaskolan har en mycket nedtonad 1920-talsarkitektur, som efter tillbyggnaden tio år senare mer
utstrålar funkisanda än 20-tals klassicism.

Historik
Sundsvall s snabba befolkningsökning ledde till att man 1906 böljade planera ett nytt skolhus. Byggnadsplanerna lades dock åt sidan under 15 år och först 1922 lade folkskolstyrelsen fram sitt förslag till uppförandet av
skolan. Under nära fYra års tid remitterades ärendet mellan olika kommunala avdelningar då man inte kunde
enas om byggnadens utformning.
1926 fattade stadsfullmäktige beslut och då hade det tidigare föreslagna antalet om 37 lärosalar bantats till 19
och en av de två föreslagna gymnastiksalarna hade slopats. Stadsarkitekten NatanaeI Källander utförde ritningarna. Byggnadsarbetet påbÖljades och skolan invigdes 1929. Höglundaskolan var ännu en i raden av stora stenskolor i staden, fYra våningar hög och med putsade fasader.
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Tio år senare påbyggdes husets flyglar med en våning där 8 lärosalar inrymdes. Påbyggnaden genomf"ördes för
att bereda eleverna vid Södennalms skola, som då hade ålderdomliga skollokaler, möjlighet att komma till
Höglundaskolan istället. En tillbyggnad aven gymnastiksal utfördes också.
1956 skedde en nybyggnad med lokaler för slöjd, hushåll och vaktmästare.
1974 ombyggdes en lägenhet till läkarmottagning.
Idag nyttjas Höglundaskolan av årskurserna 6-9.
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MUSIKSKOLAN

Beskrivning
Musikskolan ligger utmed Floragatan i skolmiljön kring Gustaf Adolfs kyrka. I öster möter Hedbergska skolans
grusplan/isbana, i söder samma skolas gymnastikhus, i väster och norr möter ett viIIaområde med stora viIIor
från 191O-30-talet. De uppvuxna trädgårdarna breder ut sig över stora tomter, som skapar en lummig parkliknande miljö intill skol området. Musikskolan uppfördes på naturstensgrund, tegelstomme med utvändig slätputs
samt sadeltak belagt med falsad skivplåt. Den är stram och klassicistiskt enkel i utformningen, som tillsammans med de välgjorda detaljerna ger byggnaden ett stort kulturhistoriskt värde.

Historik
Byggnaden uppfördes 1925 som tingshus för Medelpads östra domsaga efter ritningar av arkitekt Erik Högström. 1939-40 skedde en om- och tillbyggnad av husets västra del och planändringar gjordes i källare och bottenplan.
Under 1950-talet skedde om- och påbyggnad i omgångar så att den ursprungliga rektangulära byggnaden numera har en planform som påminner om ett T.
De östra och västra domsagorna slogs förmodligen ihop redan innan flyttningen till det sk Rättcentrum vid
Storgatan 1973-74. Byggnaden övergick i kommunal ägo vid samma tid, men kom under en period att stå tom
och nyttjas för skilda verksamheter. Sundsvalls Musikskola tillträdde lokalerna 1977 .

••
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ST. OLOFSSKOLAN

Beskrivning
St Olofsskolan ligger i en stadsdel med blandad bebyggelse, som dock karaktäriseras av flerfamiljshus från
1950-talet. Skoltomten avgränsas i öster av Sidsjöbäcken, i söder flerfamiljshusen i kvarteret Kronosågen intill
Sallyhillsvägen, i väster av den vida Midälvaplanen och i norr av Bergsgatan. Skolmiljön är i sin östra del
lummig och grön invid Sidsjöbäcken. Skolbyggnaderna grupperar sig kring en skolgård där huvudbyggnaden
sluter den norra och östra sidan. Här inryms mellanstadiets lärosalar. I väster finns en mindre vaktmästarbostad, strax intill denna i söder lågstadiets lärosalar samt sydöst om huvudbyggnaden en gymnastikbyggnad. De
är samtliga uppförda på betonggrund, i betongstomme med gult fasadtegel samt varierande takformer belagda
med falsad plåt.

Historik
I slutet av 1940-talet och böljan av 1950-talet byggdes Sallyhillsområdet ut och västra Södermalm inklusive
delar av Sidsjöområdet planlades för expansion. I Sallyhillsområdet blev behovet aven ny folkskola stort. Den
21 september 1951 beslöt stadsfullmäktige om en ny folkskola i dåvarande kvarteret Sidsjöparken. 18 lärosalar
föreskrevs samt salar för gymnastik, slöjd och bespisning. Arkitekterna Nils Ahrbom och Helge ZimdahI kontaktades, men deras arvode blev för högt och en annan stockholmsbaserad arkitekt, Gunnar Lene, erhöll uppdraget att rita skolan. Tydligen tänkte han sig den inrymd i sexkantiga byggnader från böljan, kallade bikupor,
men det ändrades senare. I planeringsskedet fanns också redovisat en framtida utbyggnad av huvudbyggnaden
för högstadium i väster, men den kom aldrig att utföras. St. Olofsskolan byggdes 1953-55. Entreprenör var
byggnadsfirman 1. E. Bäckström i Sundsvall, sedermera stor fastighetsägare i staden. Stadsträdgårdsmästaren
Sten Andersson utformade miljön runt skolan. Mosaikutsmyckningen på huvudbyggnadens fasad utfördes av
konstnären John 1. Berg i Johan1l.eshov.

•

1962 tillbyggdes en skolpaviljong för verkstadslokal.
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En fristående gymnastiksal uppfördes 1968.
Idag nyttjas skolan av årskurserna 1-6.

so

SÖDERMALMS SKOLA

Beskrivning
Södermalms skola ligger i en blandad stadsdelsmiljö med både flerfamiljshus från 1950- och 1960-talen i väster, norr och öster, samt mindre enfamiljshus i trä från sekelskiftet i söder. Skolan är placerad på en mycket begränsad yta i starkt kuperad terräng där huvudbyggnaderna avgränsar skolgården i norr och öster. I väster pågår en utbyggnad av skolan där tidigare en grusad/gräsbevuxen yta fanns. Skolan består idag av fyra byggnader
där huvudbyggnaden i två plan samt souterrängvåning egentligen består av två volymer, men skall ses som en
helhet. Den långsmala volymen i norr är uppförd på betonggrund, stomme av tegel med utvändig slätputs samt
sadeltak belagt med svart falsad plåt. Här inrymmes skolsalar, matbespisning, lärarrum, bibliotek etc. Utformningen är densamma för den sammanlänkade volymen i öster, som dock skiljer ut sig med de karaktäristiskt
toppiga taklanterninerna och den dekorativa fasadutsmyckningen . I sydöst återfinns en vaktmästarbostad med
karaktären av litet ett typhus i ett plan med inredd källare. Bostaden är uppförd på betonggrund, stomme av
tegel med utvändig slätputs samt sadeltak belagt med svart falsad plåt. I sydväst återfinns dessutom en
förrådsbyggnad av enklare snitt i trä.

Historik
Södermalms gamla folkskola uppfördes invid Nygatan 1883 i en våning och påbyggdes med en till 1887. Skolhuset på Södermalm kallades \id sin tillkomst Stenhammars skola, liksom namnet på stadsdelen där den var
belägen då benämndes Stenhammaren. Stadsdelsnamnet ändrades år 1900 till Södermalm.
1939 utrymdes skolan på grund av lokalernas bristfallighet, och eleverna flyttades till Höglundaskolan. Redan
året därpå fick skolan öppnas i~en för de evakuerade eleverna vid GA-skolan. Lokalerna var undermåliga och
en ny skola planerades efter kriget.
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Söderma1ms gamla skolhus revs i böljan av 1950-talet. Nuvarande Södermalmsskolan uppfördes på samma
tomt invid Nygatan 1956 efter ritningar av Gunnar Lene från Stockholm. Han hade ett par år innan även ritat
St. Olofsskolan. Envaktmästarbostad byggdes 1960, troligen ritad av samme arkitekt.
1987 tillbyggdes en förrådsbyggnad.
Idag nyttjas skolan av årskurserna 1-5.
1993-1994 skedde en stor tillbyggnad av skolhuset mot väster. Skollokalerna ökar med 25%.
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ÅKERSVIKS SKOLA

Beskrivning
Åkerviksskolan ligger i en central stadsmiljö av blandad karaktär. Skolan, som förutom huvudbyggnaden, består aven gymnastikbyggnad i sydväst samt två paviljonger i sydöst, grupperar sig kring en stor skolgård, som
öppnas upp mot söder. Skolan avgränsas av Hovrättsgatan och den blandade villabebyggelsen från 1910-30-talet i öster, Norra järnvägsgatan och järnvägen mot Härnösand i söder, fd Västra domsagan och Västra torget i
väster, Södra Tjärngatan samt flerfamiljshusen i kvarteret Hovrätten och Hovrättsbyggnaderna i norr. Huvudbyggnaden i tre plan är uppförd på betonggrund med betongpelarestomme samt utfacksväggar med slät stående
panel till största delen interfolierad med stora glasytor samt vissa ytor med slät puts, och platt tak belagt med
papp. Gymnsatikbyggnaden i sydväst är också uppförd på betonggrund med betongpelarstomme, murtegel samt
slät fasadputs, och platt tak belagt med papp. De två paviljongerna i sydöst har likartat utförande.

Historik
Åkersviksskolan blev komplement till Gustaf Adolfs folkskola när enhetsskolan genomfördes under 1950-talet.
De tre påbyggnadsåren efter årskurs 6 rymdes inte på GA utan förlades separat till Åkersvik. Redan den 21 maj
1954 beslutade stadsfullmäktige om en skola i dåvarande kvarteret Buntmakaren där fd kronohäktet låg. Arkitekterna Lennart Uhlin&Lars Malm i Stockholm kontaktades. Deras skisser godkändes av skolöverstyrelsen i
oktober 1956. Programmet redovisade bl a 12 lärosalar för humaniora, varav två språksalar, 5 lärosalar för naturvetenskap, bibliotek etc. Då var ännu inte skolnamnet bestämt, det fanns flera förslag, bl a Fängelseskolan,
Häktesskolan samt Buntmakareskolan. Hallström&Nisses fick entreprenaden i april 1959 och i den ingick även
rivningen av det gamla kronohäktet, vilket påböIjades i maj samma år. Skolan byggdes 1959-60. Förutom huvudbyggnaden uppfördes en gyqmastiksal vid samma tid.
~

•
1972 uppfördes en skolpaviljong med bl a lokaler för hemkunskapsundervisning.
Idag nyttjas skolan fortfarande uteslutande för årskurserna 7-9.
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VALLENS SKOLA

Beskrivning
Vallens skola ligger naturskönt i den gamla kulturbygden kring Sättna kyrka. Skolbyggnaderna formerar sig
inte kring någon skolgård utan snarare i en naturlig avslutning på avfarten till kyrkan från väg 86. Avfarten
från väg 86, som förr var en betydelsefull byväg innan traflkleden byggdes ut, passerar genom en lövträdsalle
förbi kyrkan ned mot Anäsparken i norr. Vägen delar sig strax före kyrkan i en avfart mot Vallen, också lövträdkantad, strax väster om kyrkan. I senare tider har naturmiljön naggats i norr allteftersom området tagits i
anspråk för Kovlandsidrotten. Huvudbyggnaden i ett och ett halvt plan med frontespiser mot öster och väster,
har sin huvudfasad mot öster och är uppförd på naturstensgrund, timmerstomme med utvändig stående locklistpanel samt sadeltak belagt med betongpannor. Skolbyggnaden är utförd i en tydligt klassicerande arkitektur
Sydväst om skolbyggnaden ligger den kombinerade fd lärarbostaden i två plan uppförd på naturstensgrund,
timrnerstomme med utvändig stående locklistpanel samt sadekltak belagt med tvåkupigt lertegel. Ännu längre
västerut avslutar den kombinerade grusplanenlishockeyrinken skolornrådet. I norr återfInns omklädningsrum
för idrotten samt en förskola i samma byggnad. Nordöst om skolan åetrflnns två härbren, av vilka åtminstonde
det ena varit sockenmagasin och har en ansenlig ålder. De lär vara ditflyttade under senare tid.

Historik
1847 beslutade sockenstämman i Sättna om en delvis fast folkskola vid Vallen, delvis ambulerande skola i
socknen. Den fasta skolan samt lärarbostad inrymdes i en vid Vallen beflntlig byggnad, Vallgården kallad, som
sockenstämman köpte in från en privat ägare samma år. Den ambulerande skolan fungerade mindre bra och
redan under 1850-talet inrättades en fast fllial vid Norafors bruk.
1880 beslutades om en ny skolbYggnad och byggandet skulle ske i form sk "gångled" dvs. dagsverken utförda i
turordning av befolkningen, och 1882 stod skolhuset färdigt. Den inrymde då läro- och slöjdsal samt en lärarbostad på 3 rum och kök. Den gamla byggnaden stod kvar till 1939 då den slutligen revs. Den hade då nyttjats
för den småskola, som inrättades hösten 1898, sedermera lärarinnebostad och slöjdsal.
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1891 inrättades mindre folkskolor i Rösåsen, Västansjö och Gårdtjärn och 1910 fick Byn en fast mindre folkskola.
1932 uppfördes vid Vallen en tvåvåningsbyggnad innehållande bostäder för skolans lärare. Den moderniserades 1949.
Kring 1938 skedde en genomgripande ombyggnad av skolhuset då det inreddes med 3 lärosalar, gymnastiksal,
slöjdsal och lokaler för skolköksundervisning. Redan 1944 inrättades emellertid skolkök med bespisning för
distriktets barn i undervisningslokalerna.
Mellan 1925 och 1937 fanns 8 folkskolor i Sättna socken. Därefter sjönk barnantalet och vid 1950-talets böljan
kvarstod endast Vallen, Gårdtjärn, som fick nya skollokaler efter ritningar av ingenjör Arne Jonsson 1949, och
Bjärme, som redan 1912 fått ett nytt skolhus. Då fanns också planer på att göra Vallens skola till centralskola,
men i och med utbyggnaden av Bergsäkers skola i Selångers socken under 1950-talet förblev Vallen en mindre
skola.
Idag nyttjas lokalerna i Vallens skola för årskurserna 1-6 .

••
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Tuna socken

RUNSVIK

Tuna kyr1<a
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MATFORS SKOLA

Beskrivning
Matfors skola ligger centralt inne i samhället och är numera en integrerad del av centrumanläggningen med
bibliotek, simhall och sporthall. I norr avgränsas skolområdet av Skölevägen, som ansluter Centrumvägen i öster. Här norr om Skölevägen ligger en ICAhall samt vid vägkorsningen Folkets hus. Strax intill Centrumvägen
i sydöst återfinns ett antal flerfamiljshus som ansluter till skolområdet. I nordväst ligger ett större servicehus
samt Skölevägens fritidshem.
Skolan består av flera byggnader där den äldsta skolbyggnaden ligger i fonden med modernare enheter kring
sig i nordöst och nordväst. Den äldsta byggnaden innehåller skolsalar för mellanstadiet. Den västra längan
simhall, sporthall, träslöjd och tekniksalar samt närmast Skölevägen en skolrestaurang. Den östra längan består
av skolsalar för högstadiet, hemkunskap, skolell.-pedition samt närmast Skölevägen bibliotek. Strax intill den
äldsta folkskolebyggnaden i sydöst återfinns en äldre fd lärarbostadsbyggnad. Ännu längre i sydöst återfinns ett
hus med skolsalar för lågstadiet.
Folkskolebyggnaden uppfördes på betonggrund, tegelstomme med utvändig slätputs samt brutet tak belagt med
tvåkupigt lertegel. Fasaden mot sydväst har ett mycket markerat huvudparti där det höga taket centralt har ett
brutet gavelfält. Mot skolgården skjuter huvudfasadens sidoskepp ut på ömse sidor om huvudingången så att de
påminner om flyglar. Arkitektoniskt finns mycket av nationalromantik över byggnaden där de små spröjsade
rutorna i de höga fönstren är en väsentlig del av utformningen. De fd lärarbostäderna uppfördes i ett och ett
halvt plan på betonggrund, murtegelstomme med utvändig slätputs samt brutet tak idag belagt med betongpannor. Även här återkommer de gavelmotiv och höga tak som finns i skolbyggnaden.
De omgivande moderna skblbyggnaderna har samtliga uppförts på betonggrund med betongstomme och utvändigt rött fasadtegel samt platta tak belagda med papp. De skiljer sig åt i höjd, merparten är endast i en våning,
men den östra längan höjer sig delvis upp i två våningar. Här har också fönstren en djärv inramning av betong,
som skapar en särpräglad kontrast till den äldsta byggnaden. Sim- och sporthallen har pulpettak och mot syd-
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väst upplyft en våning. Lågstadiebyggnaden i sydöst är uppförd på betonggrund, stomme av betong, delvis slätputs, delvis stående locklistpanel på fasad samt sadeltak belagt med papp.
Skolområdet är bevaransvärt i sin helhet som ett exempel på en längre kontinuitet inom skolväsendet och en
tidstypisk behandling aven äldre miljö under 1960-talet. Skolan är ju också en integrerad del av Matfors centrumenhet, som i sig är värdefull att bevara. Centrumbildningens 1960-tal kan upplevas som tämligen enformigt, men framför allt den östra skollängans arkitektur är modernistiskt spännande.

Historik
Matfors bruksskola inrättades omkring 1855. Den var i likhet med ex vis skolorna i Kubikenborg och
Galtström, en renodlad bruksangelägenhet till slutet av 1800-talet då även barn till andra än brukets egen
personal tilläts. Brukskolbyggnaden var uppförd i ett och ett halvt plan och låg invid Bruksgatanöster om
Ljungan. 1920 övertogs skolväsendet vid bruksskolan av Tuna församling. Samtidigt uppstod en tvis om
skoIhustomten då Matfors bruk hävdade att tomten ingick i industrimarken och att skolan skulle förläggas
någon annanstans. En rättstvist uppstod och pågick för fullt då Matfors-Sköle nya folkskola uppfördes 1925 i 4
våningar, troligen efter ritningar av arkitekt Per Österlund, Sundsvall. En lärarbostad uppfördes vid samma tid.
1928 beslöt kyrkostämman i Tuna att inlösa skoltomten för 5000 kronor. Men då var ju redan den nya skolan
byggd och bruksskolan fick bli kommunalhus istället.
1947 infördes även en yrkesbestämd högre folkskola i Matfors-Sköle.
Matfors-Sköle skola blev sedermera centralskola med låg - mellan och högstadium. En utbyggnad blev då av
naturliga skäl aktuell. En rivning av den äldre folkskolan föreslogs, men den bevarades. I anslutning till den
gamla uppfördes 1968 ett flertal volymer i en aktiv satsning på en centrumbildning i Matfors. Arkitekt var Arne Muhr, Hööks arkitektbyrå AB. Byggnaderna innehöll förutom skolsalar, skolrestaurang och bibliotek också
sim- och sporthall.
1977 tillkom en byggnad för lågstadiet efter ritningar av arkitekt Torbjörn Hjärne i Sundsvall. En högstadiebyggnad uppfördes 1979 i anslutning till den 1968 uppförda högstadiedelen av Svenska Riksbyggen i Sundsvall.
1993-94 har lärarbostadens bottenvåning byggts om för skoländamål.
Idag nyttjas skolan av årskurserna 1-9.
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RUNSVIKS SKOLA

Beskrivning
Runsviks skola ligger strax norr om vägen mellan Matfors och Viforsen i ett höjdläge där terrängen sluttar ned
mot området kring Tuna kyrka i söder. Skolornrådet gränsar i öster till en fornlämningsrik sluttning, i söder
mot vägen och kyrkogården söder om denna, i väster till ett glest skogsparti och i norr till en grusplan/isbana i
kanten på äldre privatmark. Skolbyggnaden i tre plan samt souterräng uppfördes på betonggrund, troligen
resvirkesstomme med utvändig stående locklistpanel samt sadeltak idag belagt med betongpannor. Två entreer
vetter mot norr och två mindre enplans tillbyggnader återfinns i söder. Både mot norr och söder finns en frontespis centralt placerad på taket. Byggnaden karaktäriseras aven klassicistisk detaljutformning med gavelfält,
pilastrar och fönsterfrontoner. I souterrängplanet är en gymnastiksal med redskaps rum samt matsal med kök
inrymt,bottenplanet nyttjas för fritidsverksamhet samt årskurs l i tre klassrum, plan l trappa har tre klassrum,
plan 2 trappor har två klassrum samt personalrum.
Till skolan hör också en uthusbyggnad i ett plan strax nordväst om huvudbyggnaden från samma tid. Den är
uppförd på betonggrund, troligen regelstomme med utvändig stående lockpanel samt valmat tak belagt med
papp. Detta byggs om 1993-94.

Historik
Tuna sockens första folkskola, Kyrkskolan kallad, inrättades 1848. Skolhuset var då placerat väster om Tuna
kyrka, ute på Ön. Skolhuset inreddes i två våningar med en lärarbostad i undre våningen och en lärosal i övre
våningen. Till denna skola kom samtliga socknens barn utom de vars föräldrar var anställda på Matfors bruk,
som höll med egen skola från omkring 1855 .

••

Skolväsendet utvidgades under 1800-talets två sista decennier och skolor tillkom i Rännö, Rude och Allsta.
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Kyrkskolan på Ön ersattes 1931 aven ny skolbyggnad i 3 våningar förlagd till den fornlämningsrika miljön
strax norr om Tuna kyrka, i Runsvik intill vägen mot Allsta. När namnbytet från Kyrkskolan till Runsviks
skola skedde är oklart, men möjligen i samband med att centralskolan förlades till Matfors under 1960-talet.
Ombyggnad skedde 1990 och samtliga fönster byttes ut 1993 . En ommålning utfördes exteriört samma år.
Idag nyttjas skolan av årskurserna 1-6 .
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Hedbergska skolans huvudbyggnad, där de hämtats från Läns-AV-centralen, AV-Media, Sundsvall.
Negativnurnmer till fotografierna är som följer:
Omslagsbilden
Illustration till skolhistorik
Ankarsviks skola
Kyrkskolan
Öde skola
Lucksta nya skola
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Nylands skola
Svartviks skola
Bergsäkers skola
Högoms skola
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Gångvikens skola
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Tomteskolan, del av Katrinelunds gymnasium
Nedansjö skola
Gustaf Adolfs skola
Hedbergska skolan, gymnsatikbyggnaden
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Södermalms skola
Åkersviks skola
Vallens skola
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93 :214-21A
92:388-26A samt 93 :288-25A
92:385-29
90:369-4 samt 90:369-5
92:386-23
90:359-9 samt 90:359-10
90:366-16 samt 93 :304
92:387-23A
93 :302-18
93:457-8A samt 93 :457-25A
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