
Anders Theodor Frölén och Kyrkskolan i Hofors 

Följande minnesanteckningar gjordes år 1956 av forsmästare Folke Frölén, son till 

folkskollärare Anders Theodor Frölén.  

 

Då jag något av de första åren på 1890-talet började i småskolan var den tvåårig med 

gemensam undervisning för pojkar och flickor. Den ena småskolan, en rödmålad träbyggnad 

med skolsal på nedre botten och bostad för lärarinnan fr. Forslund i övervåningen, låg intill 

kanalbanken ovanför kvarnen, den andra var inrymd i västra herrgårdsflygeln med fr. 

Hildebrand som lärarinna, efterträdd av fr. Oldin, dotter till gamla bruksträdgårdsmästaren 

och sedmera gift med bokhållare Alfr. Pettersson.  

 

Folkskolan var inrymd i den ännu ej färdigbyggda Kyrkskolan med en särskild lärosal för 

flickor på nedre botten, lärarinnan fr. Adde, och pojkarna i övervåningen med min far som 

lärare. Vi bodde uppe i ”tornet” där alla fyra barnen kom till världen. Nuvarande 

tornkammaren var kök täckt av ett vanligt spåntak, och vid åskväder flyttade vi alltid för 

säkerhets skull ner i skolsalen. 

 

Uppvärmningen av skollokalerna skedde medelst en gjutjärnskamin och koks som bränsle 

som efterträdare till de ursprungligen använda vedeldade kakelugnarna. Eldningen ålåg 

skolläraren utan ersättning. Städningen utfördes av barnen efter läsningens slut eller före 

dess början på morgonen. Barn med lång skolväg var befriade från åliggandet. Det fanns 

barn med milen i skolväg från Edsken, Montrose, banvaktsstugorna mellan Hofors och 

Storvik. Hur de kunde ta sig fram på obanade vägar till skolans början kl. 8 är mig alltjämt en 

gåta.  

 

På min tid i folkskolan höll barnantalet sig där omkring 125 med gemensam undervisning för 

klasserna 1 och 2 och 3 och 4. Halva terminen läste 1 och 2 tillsammans varje dag i veckan 

utom måndag, då 3 och 4 ryckte in, och sedan växlade grupperna under den andra 

terminshalvan. De äldre pojkarna kunde under sina ledigveckor tjäna en slant på s.k. 

”stämplingsarbete” en behandling av göten med mejsel och hammare för att ”slå ihop” 

förekommande sprickor i godset.  

 

Den vanligaste fotbeklädnaden var träskor, som stod i långa rader längs golvkanterna i 

avklädningsrummet. Vintertiden åkte de flesta skidor till skolan, i träskor med endast en 

tårem som hållare för foten. På rasterna åktes vintertiden skidor i backen ner mot åkern, 



frampå våren började pojkarna slå ”långboll” och flickorna lekte ringlekar. ”Flickan går i 

ringen, Låt upp, låt upp den förborgade lucka. Vi går du här på golven med dina ben så vita”, 

och vad de hette allt. 

 

Undervisningen i kristendom, läsning, rätt- och välskrivning var gemensam för båda 

klasserna men då 2:a resp. 4:e klass undervisades i räkning, geografi, historia, fick med-

klassen under tiden syssla med någon tyst övning såsom skrivning eller teckning. 

 

Det nya skolbyggets fullbordan 1892 betydde en stor förbättring med avseende på städning, 

ventilation och uppvärmning. Nu anställdes en särskild städerska. Eldningscentralen låg nere 

i källaren med ved som bränsle oftast så sur att det var nödvändigt tända med fotogen, om 

det överhuvud gick att få eld. Eldningen ingick alltjämt i lärarens åliggande för vill jag minnas 

kr. 25 om året, och det var jungfrun som hade det tvivelaktiga nöjet att vid det flämtande 

skenet av en talgdankslykta ta sig ner i källaren kl. 5 på morgonen och göra upp eld.  

 

Vårterminen tog sin början i slutet av januari och mellantiden från trettondagen utfylldes av 

fortsättningsskolan, gemensam för flickor och pojkar och alltid ledd av min far. Där 

”luktades” på allmän historia såsom romerska kejsartiden, Alexanders härtåg, ifylldes 

blanketter såsom fraktsedlar och postanvisningar, skrevs brev till föräldrarna, räknades 

regula-de-tri och procenträkning, talades om kommunalkunskap, och åtminstone orden 

elektricitet och magnetism. Och så sjöngs det enstämmigt och tvåstämmigt ett par timmar i 

veckan i såväl folkskolan som fortsättningsskolan. Gymnastik var ett okänt läroämne, men 

det stod några trägevär och skräpade i en skrubb som minnen från major Lilliehööks tid, då 

det visst lär ha förekommit några slags ”militärövningar”. 

 

1892 gick min far genom slöjdskolan på Nääs och hade alltid sedan två slöjdgrupper med 

vardera en eftermiddagslektion i veckan. Han ledde dessutom en blandad kör, som sjöng vid 

kyrkhelgerna. Skötte därtill organisttjänsten med tjänstgöringsskyldighet varje helg- och 

söndag året om för en lön första tiden av 50:- kr om året.  

 

Om han reste bort på sommaren fick han själv avlöna vikarie. Han var mycket intresserad av 

musik och vid en terminsavslutning framfördes Haydens barnsymfoni av enbart skolans 

elever. Att min far med allt sitt arbete stod ut till pensionsåldern och på sin knappa lön 

kunde låta oss samtliga barn gå i skola i Gevle hör för mig till livets många ouppklarade 

gåtor.  



Under Petreernas tid var det alltid stor fest vid vårens skolavslutning med deltagande av 

herrskapet på herrgården, bruksläkare Hesselgren och barnens föräldrar, skolsalarna 

doftade av syrener som vid den tiden nyss hade slagit ut. Efter avslutningen samlades alla 

barnen till gemensam middag, som bolaget bjöd på. Det dukades långbord på en gräsplan 

vid Kornskruven. Och vid ett väldigt flyttblock med inristat årtal för banans fullbordan 1866, 

som låg strax intill banan uppe vid kyrkogården, slaktades en ko och några får som kokades 

och åts med berg av potatis, och som ”supamat” saftsoppa. Den vackra seden försvann med 

brukets övergång till Enskilda banken. 

 

Min far efterträdde 1877 en lärare Fallkvist. Denne tog plats som bruksbokhållare och blev 

den förste predikanten i den nybildade missionsföreningen. Min far brukade berätta om sin 

kamp mot snustuggningen under de första åren i gamla skolan. Dosorna cirkulerade 

pojkarna emellan och han bevarade länge en hel kollektion beslagtagna näversnusdosor. Aga 

förekom praktiskt taget ej. Kan minnas ett par fall från hela min skoltid, och då gällde det 

något verkligt bustag. Läraren hade självskriven auktoritet, som det kom an på honom själv 

att uppehålla eller rasera. Obildbara individer fick hanka med tills de nått åldern för s.k 

minimiexamen, då de fick lämna skolan utan någon som helst mindervärdighetsstämpel. 

Vissa år höll min far aftonskola för äldre med undervisning i svenska, bokföring, räkning och 

annat matnyttigt. 

 

Folke Frölén 
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