
Böle skola – min barndomsskola 50 år

1951 invigdes Böle skola. Det är alltså i år 50 år sedan den togs i bruk. Jag tillsammans med ca 120
elever uppdelade på sju klasser hade förmånen att få gå där första terminen hösten 1951.
Nya skolan ersatte Västeråsens folkskola och Böle småskola som hade tjänat ut sin tid. Västeråsens
skola byggdes så småningom om till samlingslokal för bygden och fick namnet Texas medan
småskolan byggdes om till lärarebostad.

Gamla småskolan
Gamla småskolan var röd och
hade vedkamin. Vi elever fick
turas om att bära in ved från
skolans vedbod. I
skolbyggnaden fanns också en
lägenhet där familjen Vestin
bodde. Sonen Bernt var en
 utav eleverna vid skolan och
hade därför väldigt kort skolväg.
Vi övriga åkte skolskjuts eller
promenerade till skolan. Om
man inte bodde på Västeråsen
för då promenerade man till
skolan. Vid den här tiden så var
det bl a min bror Eric som körde
skolskjutsarna. Han hade en
sån där stor s k ”Volvo-sugga”,
så det fanns gott om plats. Jan-
Eric och jag förstod inte varför

                                                            De två sista klasserna våren 1951

bilen kallades för ”Sugga”. Vi fick i alla fall höra att nu kommer Suggan. Vi tyckte inte att det lät så
trevligt alla gånger. Längre fram i livet blev vi mera medvetna om varför den kallades så. När det inte
var Eric som kom så hoppades man på att det skulle vara Ernst Viklund, för då fick man ju hjälpa till
med rattningen. Signe Nordenström var vår lärare, men ibland vikarierade även Nelly Olofsson från
Österåsen. Många har strött lovord över Signe och hennes pedagogiska förmåga. Jag instämmer till
fullo över dessa lovord. Varje morgon inleddes med morgonbön och psalmsång ackompanjerat med
orgelspel från Signe. Välskrivning och Bibliska berättelser var andra ämnen som stod långt fram på
schemat. Signe lade en fast grund för att vidare i livet kunna klara de mest fundamentala delarna
nämligen, läsa, skriva, räkna och berätta/gestalta. Jag är därför evigt tacksam att jag fick dessa
grundläggande kunskaper just av henne.



                             Övning i välskrivning rättad av Signe

Ibland gjorde vi utflykter runt Böle. Bl a tog hon med oss till smedjor som hade varit i bruk. Adolfberget
var alltid ett populärt utflyktsmål. I bland gjorde vi utflykter ända till Annedal. Signe hade också
fantastiska äpppelträd som gav rikligt med frukt och som hon gärna delade med sig till oss elever.



Signes flicknamn var Forsgren. När hon gifte sig med Karl Nordenström lär min morbror Ernst mycket
fyndigt ha ställt samman följande poetiska ord,
”Forsens grenar förenen sig med Nordens strömmar”. Signe hade förmågan att förena även oss elever
till att bli samhällsnyttiga medborgare.
Blommor och växter var ofta med på schemat. Jag kommer inte ihåg vad ämnet kallades då. Vad jag
minns hade vi inte biologi redan i småskolan. Förmodligen ingick det vid ämnet teckning och målning.
Vi fick måla, rita och beskriva växtrikets alla beståndsdelar. Ja, det var nog Signe som lärde oss allt
om bl a hästhov. Signe lärde oss allt om kronblad, ståndare och pistiller. Jag har en teckning gjord av
mig vid Böle skola. Teckningen sitter i en grön pärm benämnd Arbetsbok. I pärmen finns alster från
bibliska berättelser, välskrivning och teckning. Jag kan inte ha gjort denna teckning helt själv. Det
framgår, tycker jag att det fanns ett stort intresse att beskriva allt i blommans alla beståndsdelar.
Troligtvis hjälpte Signe mig att slutputsa på blommans blad.

Påsklilja anno 1950

Första tiden vid skolan hade vi matsäck med oss. För det mesta så var det en mjölkflaska och några
smörgåsar. Så småningom fick vi promenera över till Jenny Åsell för att få vår lunchmåltid. Jenny hade
värme och mycket humor. Hennes kommentarer över vad hon tillagat var alltid spetsade med humor
samtidigt som hon hade glimten i ögat. Speciellt gällde detta när hon tillagat havremustvälling med
russin. Alla elever var inte så förtjusta i havremustvälling. Men när hon kommenterat och lagt ett annat
namn över det tillagade så smakade det fantastiskt.

Elever vid Böle småskola vårterminen 1951



Backman Lars Erik Klass 2
Bergman Martin Klass 2
Edström Elsy Klass 2
Forslund Gunnel Klass 2
Sundin Barbro Klass 2
Backman Bertil Klass 1
Bergman Jan-Eric Klass 1
Bergman Ola Klass 1
Kvist Rut Klass 1
Lidström Kaj Klass 1
Nilsson Kerstin Klass 1
Svensson Hasse Klass 1
Vestin Bernt Klass 1
Vestin Birgitta Klass 1
Åman Ann Sofi Klass 1
Åsell Sven-Ove Klass 1

Böle skola

Västeråsens skola och Böle småskola hade sålunda sin sista examen i och med vårterminen 1951.
Nya skolan skulle stå klar inför höstterminen. Skolan ritades av Lennart Thunbergs arkitektkontor på
Frösön. Bygghandlingarna är daterade 20 april 1950. Byggmästare var Edvin Flodin, Bispgården. Bl a
var Oskar Eriksson (Beda-Oskar) med och spikade. Det var inte bara skolan som var ny. Elever kom
från andra byar i Fors kommun, bl a från Österede och Edemoarna. Mitt minne säger mig att det
föregicks av många diskussioner i kommunen. Varför skulle det komma elever ända ifrån Österede.
Det blev så i alla fall och alla var nöjda med tillvaron.

Nya lärare kom från olika håll i Sverige. Bl a kom Allan Fredin som en frisk fläkt från norr. Jag tror han
kom närmast från Umeå. Mitt fotografiska minne säger mig att han hade kritsteckrandig mörk kostym,
vit skjorta som var mycket öppen i halsen. Om det inte var vit skjorta så var det polotröja till den
kritstrecksrandiga kostymen. Han kom i sin grå Ford Anglia och bar alltid på sin fiollåda. Fiol det kunde
han spela åtminstone vad mitt ickemusikaliska öra kunde uppfatta. Tack vare honom så lärde vi oss
alla verser till Fiolen min utantill. Fredin hade stora krav på oss elever. Bl a så skulle vi kunna
multiplikationstabellerna. Vi skulle inte bara kunna rabbla upp dem. Vi skulle dessutom klara att rabbla
upp dem på bästa tid. Han hade ett tidtagarur för att kolla vem som var snabbast. Psalmverser utantill
var ett annat krav han hade. Vissa timmar i veckan läste Fredin högt ur Charles Dickens roman David
Copperfield. I romanen fanns det två figurer vid namn Barkis och Pegotty. Av någon outgrundlig
anledning fick jag namnet Barkis en kort tid p g a denna högläsning. Det fanns även en flicka vid
skolan som fick ta över namnet Pegotty från denna bok. Ville Salomonsson var en riktig spjuver och
jag tror att det var han som låg bakom dopet av oss två. Då tyckte man det var pinsamt, i dag ett ljust
minne som kommer att bevaras livet ut.

Lars Hedström fanns vid skolan en mycket kort tid. Lars var mycket omtyckt som lärare. Vi försökte
komma i kontakt med Lars inför skolträffen 1986. Men han var en utav de fåtal som vi misslyckades att
etablera kontakt med.

Tryggve Johansson kom med sin Standard Vanguard ifrån Nässjö och flyttade in i den gamla
ombyggda småskolan. Han hade med sig bl a bandykulturen från bandymetropolen nummer ett vid
den tiden i Småland. Sveriges geografi har vi honom att tacka för i dag att kunskaperna blev så
gedigna. Sveriges landskap med alla städer och floder lärde han oss på ett mycket pedagogiskt sätt.
För mig sitter det i alla fall kvar och jag vill påstå att det är tack vare honom. En annan sak som var
utmärkande för honom var att han tyckte om murklor. Många var vi som hade med oss murkelpåsar till
honom ibland. Tryggve hade genom sitt sportiga intresse sporrat oss alla att även ta upp kampen med
Centralskolan i skidåkning. Det tränades skidåkning i Böle och byar med omnejd i stor omfattning. Vi
hade en del stjärnor, bl a Hans Damgren som var en baddare i skidspåret. Om jag inte minns fel var
det bl a mot Billy Hammar från Utanede som kampen stod. Mitt minne säger mig också att det var en
inre tävlan om vem som hade de bästa ”brättena” på skidorna. Limex och Umex var skidmärken från
den här tiden. Om man inte hade björkskidor tillverkade i Gevåg. Inför tävlingar så ”brättade” man



skidorna genom att sätta brättena i spisstången och spänna ner dom mot golvet i köket. Lasse
Backman och Bernt Vestin hade som regel de bästa ”brättena”. Förmodligen hade det väldigt stor
betydelse eftersom dom var bland de första när resultaten gavs till känna.

Barbro Olsson kom med sin Volkswagen ifrån norra delen av Sverige. Jag tror inte att hon var med vid
Böle skola första tiden. 1952 fanns hon i alla fall vid Österåsens skola för då gick jag där. Barbro hade
man stor respekt för. Det Barbro sa, så blev det. Vad jag minns så hade Barbro under ett sommarlov
gjort en resa till Sydamerika. Vi var helt fascinerade över vad hon hade att berätta efter den resan.
Tänk att man kunde resa så långt bort på jordklotet, tänkte man. Sydamerika kom på så vis mycket
närmare till oss och vi lärde oss av henne alla länder i denna världsdel på ett lättare sätt.

Elise Kempe och Hilma Lindberg svarade för att vi fick mycket god mat vid skolan. Dom tillsammans
med Signe Nordenström och Gösta Andersson skolans vaktmästare var de enda som kom från vår
hembygd. Det förekom också att Magnus Magnusson vikarierade som lärare ibland när någon var
sjuk. Magnus var en mycket populär lärare som även han kom från vår hembygd och varit lärare till
många före oss.

Fotboll och brännboll spelade vi på gräsplanen (lägdan) ovanför skolan. När det drog ihop sig till
match kom ibland Erik Byström och ville vara med. För det mesta hade han sina stövlar på sig. Han
kom väl förmodligen direkt ifrån ladugården efter mockningen, vad vet jag. Det blev lite ojämnt i
matcherna när han var med, men det var roligt. Alla ville ha med Erik i sitt lag.

På rasterna slungade vi kott. Nedanför gamla Böle skola stod ett antal stora tallar. Ett stycke längre
ner fanns det gott om videbuskar. Vi skar lämpliga längder av dessa videbuskar. I toppen på
videstammen satte man de nedfallna kottarna och slungade iväg dem med kraft över vägen. Det var
alltid en tävlan vem som kunde slunga iväg kottarna längst

Lärare och personal vid Böle skola 1951

Hedström Lars Lärare
Johansson Tryggve Lärare
Fredin Allan Lärare
Nordenström Signe Lärare
Olsson Barbro Lärare
Olofsson Nelly Lärare
Lindberg Hilma Skolbespisning
Kempe Elise Skolbespisning
Andersson Gösta Vaktmästare

Elever vid Böle skola 1951

Amrén Ove Forss Karl Gerhard Lund Sören Sundin Barbro
Amrén Sören Forsström Ove Lundmark Inger Sundin Leif
Andersson Haldo Franzén Gunnel Lyman Maj Lis Sundnäss Inga Lill
Andersson Sven-Erik Franzén Vidar Mildh Vivianne Sundström Rolf Sune
Aronsson Bengt Sören Fundin Staffan Moberg Ingrid Svensson Elsy
Backlund Bengt Gulliksson Karin Nilsson Göran Svensson Hasse
Backman Bertil Hemmingsson Maj Lis Nilsson Rut Svensson Sven Erik
Backman Lars-Erik Hintala Kerstin Nilsson Sören Söderberg Gerda
Bergkvist James Hintala Reijo Nilsson Zaida Söderholm Margareta
Berglin Ingrid Hjelte Ingemar Nordenström Jon Uhlin Lille Mor
Berglund Anita Hjelte Stig Nordin Gunnar Undin Ann Britt
Bergman Jan-Erik Jansson Barbro Nyberg Bengt Vestin Bernt
Bergman Martin Johansson Billy Nyberg Karl Erik Vestlund Bertil
Bergman Tore Johansson Margit Nyberg Kurt Vestlund hans
Bergman Torsten Johansson Yvonne Näsström Jan Vestlund Lennart



Boström Anna Jonasson Hugo Olsson Greger Vikberg Åke
Burman Anita Jönsson Britt Rudolfsson Anita Visen Gun
Damgren Ann Sofi Johannesson Kerstin Röding Siv Wilhelmsson Kjell
Damgren Ulla Kard Ulla Marianne Sahlin Bernt Wågström Birgitta
Damgren Hans Karlsson Gunnel Sahlin Elsy Åsell Jan Erik
Edström Ebba Larsson Åke Sahlin Olof Åsell Ann Sofi
Edström Lars Erik Lidström Kaj Salomonsson William Åsell Sven Ove
Eliasson Inger Linde Kerstin Sandström Bengt Österlund Kerstin
Eriksson Karl Gunnar Lindkvist Jan Erik Schelin Gerd
Edvardsdotter Marie
Louise

Lindkvist Vivianne Silverdal Rigmor

Evertsson Rolf Ljung Maj Sjöberg Margit
Falkner Berit Ljung Sig Britt Sjödin Lars
Forss Erling Lund Hans Sjölund Birgitta

Skolträffen 1986 vid Böle skola

Jag kommer inte ihåg vilket år jag började tänka tillbaka på min gamla skola i Böle. Det ordnades
klassträffar lite var stans i hembygden, både i Ragunda och Fors. Jag började räkna på åren hur länge
sen det var jag började och slutade min skolgång, i min hembygd. Ingen hade kallat till någon
klassträff. Jag tänkte då att jag får väl ordna med en själv. Jag började fundera över vilka som gick i
min klass och kom fram till att det var fem elever. Jag kunde lätt räkna upp dem i mitt minne. Det var
Gunnel, Barbro, Elsy, Lasse och jag.
Det var ju inte så många att ordna
en klassträff för. Tankarna gick
vidare och till slut klickade det till,
jag ska banne mig ordna med en
skolträff vid Böle skola. 1986 skulle
det ju dessutom bli 35 år sedan
skolan invigdes.
Men ensam det skulle jag inte
kunna klara att genomföra mina
idéer. Jag började fundera över
vilka jag skulle ta kontakt med.
Kerstin Linde visste jag fanns kvar
därhemma i Böle och Jon
Nordenström visste jag fanns i
Stockholm. Jag tog som sagt

                                                                       3/5 delar av klassen vid träffen 1986 Martin, Elsy och Lasse.

kontakt med dom och presenterade mitt förslag. Båda två var med på noterna direkt. Kerstin föreslog
att även Maj Ljung skulle vara med. Arbetsgruppen var bildad. Vi träffades ett antal gånger uppe hos
Kerstin medan Jon och jag hade våra träffar i Stockholm. Kerstin och Maj lade ner ett fantastiskt
arbete med att försöka få grepp över vilka som gick vid skolan den här tiden. Jon och jag satt nere i
Stockholm och skrev inbjudningar och hade telefonkontakt med Kerstin och Maj för att stämma utav
att vi höll rätt kurs.



Jon, Maj, Kerstin och Martin vid träffen 1986

Dagen med stort D kom den 12 juli 1986. En stor spänning låg i luften. Vi hade skrivit inbjudningar till
alla som vi lyckats spåra. Totalt hade vi fått svar ifrån ca 70 med ”ja tack vi kommer”. När träffen
inleddes hade ett 10-tal fallit bort av olika anledningar. Alla som kom var helt överens om en sak:
Detta var något av de mest positiva och roliga de upplevt. Vi hade förstås många gamla minnen att
samtala om. Minst 30 år hade ju gått sedan många utav oss träffades sist. Man hade kommit från
Skåne i söder till Lappland i norr. Lennart Lund från Österede var engagerad att ordna med kaffe och
mat. Kaffe drack vi i vår gamla matsal.


