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Inledning

Föreliggande utredning har kommit till i samband med att delar av Nya Sofielunds-
skolan, Trevnaden 1, ska rivas. Arbetet, fördelat under 2008 och 2009, i har bekos-
tats av Stadsfastigheter.

Budgeten för dokumentationen har varit starkt begränsat och då objektet har varit 
Sveriges största folkskola har vissa prioriteringar och bortprioriteringar gjorts.  

AVGRÄNSNINGAR
I stort består skolans äldre delar (situationsplan ligger som bilaga) av den centrala 
administrationsbyggnaden (byggnad A) med vidhängande aula i öster (byggnad B) 
och läkar- och tandläkarmottagning i väster (byggnad J). I norr ansluter sedan små-
skolebyggnaderna (byggnaderna K, M och L) och i söder folkskolebyggnaderna 
(byggnaderna H och C). Söder om folkskolan och i hoppbyggd med denna ligger 
matbespisningen med skolkök (byggnaderna E respektive F). I anslutningen till skol-
köket ligger den gamla vaktmästarbostaden (byggnad G). Dessa byggnaders fasader 
dokumenterades genomgående (fotodokumentationen av fasaderna ligger som 
bilaga).  

Det har inte varit möjligt att inom projektets ramar i detalj dokumentera alla rum 
därför har anläggningen angripits mer strukturellt interiört (fotodokumentationen av 
interiörna ligger som bilaga). Byggnaderna A, J, K, M, bottenvåningen i byggnad L, 
H, C, bottenvåningen i byggnad F, E har fotodokumenterats av Malmö Musser inom 
ramen för detta arbete. Andra våningen i byggnad L och andra våningen i byggnad F 
dokumenterades inte i detta sammanhang då de enligt muntliga källor skall sakna 
äldre innehåll. Aulan och byggnad H var tömda på äldre inslag inför ombyggnaden 
varvid endast Stadsfastigheters egna fotografering före förändringarna finns som 
dokumentationen. Vaktmästarbostadens (byggnad G) interiör bortprioriterades efter-
som byggnaden hyst funktioner som inte varit direkt förknippade med skolverk-
samheten. Toalettbyggnaden, som ingår i byggnad M, bortprioriterades också av sam-
ma skäl.

Det har på senare tid tillkommit ett antal byggnader bland annat de som kallas 
byggnad D, O och N på situationsplanen samt den byggnad på folkskolans lekgård 
som ligger i öppningen mot idrottsplatsen. Vi kommer inte att ge in närmare på dessa 
byggnader i detta sammanhang. 

FRAMTIDA STUDIER 
Några områden hade varit intressant att studera djupare om projektets ramar tillåtit 
detta. Ursprungligen planerades för två gymnastikbyggnader dels en mindre i anslut-
ning till småskolan och en större sydost om folkskolan i anslutning till idrottsplatsen. 
Initialt fick man inte bygglov för dessa och huruvida de sedan uppfördes har inte 
utretts men det finns idag inga byggnader på de planerade platserna. Detta är något 
som bör klarläggas om man vill ge en mer heltäckande skolhistorik. 

Det hade också varit kulturhistoriskt värdefullt att få veta den ursprungliga färg-
sättningen i matsalen då förutsättningarna för detta fortfarande finns genom att bland 
annat originalfönstren är bevarade. Det samma gäller den ursprungliga färgsättningen 
hos bevarade trädetaljer som burspråk, vindfång och klassrummens väggar. Att skolan 
färgsättning var mycket genomtänkt och gjord efter senaste pedagogiska rön vet vi 
genom en samtida tidningsartikel. 

Ett annat område som kunde ha varit givande att studera närmare är grönytorna. 
Parken som omsluter skolan och lekgårdarna behandlas endast strukturell. I dag finns 
en del äldre träd och annan växtlighet i anläggningen men en datering och artbe-
stämning av dessa ligger utanför ramarna för detta arbete.  
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KÄLLMATERIAL
För att förstå skolans ursprungliga utseende har en del källmaterial varit extra 
givande. Förutom byggnaden själv har nybyggnadsritningar på Stadsbyggnadskonto-
ret studerats ingående liksom äldre fotografier i Malmö Museers och Skolmuseets 
samlingar. En del av bildmaterialet ligger som bilaga till rapporten, men det har varit 
omöjligt att bifoga det mycket omfattande ritningsmaterialet. Den som vill studera 
byggnaden närmare rekommenderas därför att på egen hand begära ut ritningarna 
från Stadsbyggnadskontoret. Ritningarna är mycket detaljerade och väldigt givande. 

Historik

1800-TALET
Skolundervisningen i Sofielund har en lång historia. Rötterna till stadsdelens under-
visning finns att söka i den ambulerande skolundervisning som bedrevs i Västra 
Skrävlinge socken och som upphörde 1811 då ett fast skolhus uppfördes nära kyrkan 
i Västra Skrävlinge.

År 1842 stadgades det om allmän folkskola i Sverige. Enligt denna borde det ”I 
varje stads församling och socken” finnas ”en fast skola med vederbörligen vid ett 
seminarium godkänd lärare”. Då fanns det, som nämnts, en skola i Västra Skrävlinge, 
men den ansågs för liten och två nya skolbyggnader uppfördes och togs i bruk 1843. 
Den ena förlades till Västra Skrävlinge by och den andra, som var mindre till 
Bulltofta. En småskola inrättades i Västra Skrävlinge by 1881 och vid det som kalla-
des Sofielundshusen 1887. Den sistnämnda ändrades följande år till mindre småskola 
och 1891 till folkskola och småskola. Småskolorna hade kommit till ett tag efter stad-
gan om folkskolan. De var avsedda för tätorter där eleverna var så många att de måste 
delas upp i två eller fler grupper. De nya småskolorna antyder alltså en befolk-
ningstillväxt

Sofielundshusen var ett arbetarsamhälle. Bebyggelsen växte upp utanför stads-
gränsen, dit stadens byggnadsstadgor och myndighetskontroll inte nådde. Närheten 
till Södervärns station viktig. 1896 fick det vildvuxna samhäller statusen av muni-
cipalsamhälle under namnet Sofielundshusen.

1900-TALETS BÖRJAN 
Skollokalerna hyrdes först men 1897, året efter att Sofielundshusen blivit municipal-
samhälle, köptes en fastighet för skolbyggnation. 1902 togs den nybyggda Sofielunds 
folkskola i bruk. När Västra Skrävlinge kommun inkorporerades med Malmö 1911 
behölls folkskolan i Sofielund.

På 1920 och1930-talet var nativiteten låg i Malmö. De låga födelsetalen har 
skyllts på trångboddhet, depression, hög arbetslöshet och allmän misär. Under slutet 
av 1930-talet och under 1940-talet infördes statliga bosättningslån, mödrahjälp, 
moderskapspenning och subventionerade barnrikehus. Dessa reformer har av många 
setts om de grundläggande förklaringarna till 1940-talets stora uppgång i barna-
födande. Detta gjorde, tillsamman med förlängd skolgång, att den gamla Sofielunds-
skolan från 1902 så småningom blev för liten. 

I anslutning till den gamla folkskolan låg ett koloniområde, Thulekolonin, som 
kommit till på 1910-talet. Kommunen övertog marken 1923 som så småningom blev 
lämplig plats för en ny skola med småskola och folkskola. Huvudleverantör i bygg-
nationen av den nya skolan var Skånska Cement.

NYA SOFIELUNDSSKOLAN BYGGS 
Det tog endast ett år att uppföra Nya Sofielundsskolan som var landets största skol-
bygge. Skolan invigdes 1949. Att skolan ansågs var något utöver det vanliga förstår 
man när man läser invigningens program. I programmet ingick förutom klassisk och 
specialskriven musik ”Till Sofielundsskolans invigning” anförande av folkskole-
styrelsens ordförande, invigningstal av ecklesiastikministern och avslutning av bisko-
pen. Även lanshövdingen bevistade tillställningen. Denna Sveriges största skola, upp-
förd i en fattig barnrik arbetarstadsdel, efter de senaste pedagogiska rönen i ljusa 
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fräscha lokaler och med en matsal som kunde bespisa 800 barn på en gång måste ha 
varit något av en juvel i folkhemsbyggandet. 

SKOLBESPISNING
Från och med 1946 hade skolmåltiden blivit obligatorisk, något som kan ses mot 
bakgrund att kvinnorna gjorde sin entré på arbetsmarknaden vid tiden för andra 
världskriget och då fanns det inte längre någon hemma som kunde se till att barnen 
fick mat. Borta var nu också den tidigare så förnedrande bespisningen av fattiga barn. 
Där barnen genom att ha med speciella brickor fick mat. 

FOLKHEMSBYGGET
Malmö framstod som en mönsterstad i folkhemsbygget. 1946, tre år innan Nya 
Sofielundsskolan invigdes, bildades MKB. Med 1940-talet hade kommit en period 
där stat och kommun fick allt större inflytande över det som byggdes i landet.  

När andra världskriget var slut kom det att byggas ett antal mycket genomtänkta 
och välbyggda områden, så kallade grannskapsenheter i Malmö, som t ex Augusten-
borg och Mellanheden. Tanken med de nya områdena var att den lokala gemen-
skapen skulle stärkas för att bidra till större trygghet. Varje stadsdel skulle fungera 
som en självständig enhet genom att där skulle finnas skola, affärer, läkarvård och 
rekreation. I den diskussion som fördes med utgångspunkt i tidens skolbrist fanns 
idéer om att skolan kunde närma sig det övriga samhäller med samutnyttjande av 
lokaler mm för bland annat kultur- och fritidsverksamheter och som läkar- och 
tandläkare mottagning som vid Nya Sofielundsskolan. 

Nya Sofielundsskolan var knappast uppförd som en del av en grannskapsenhet, 
men det är lätt att tolka in ambitioner att genom skolan göra en grannskapsenhet av 
den gamla arbetarstadsdelen Sofielund, inte bara genom läkar- och tandläkaremottag-
ningen utan även genom parkanläggningen med idrottsplanen och stora grönytor 
som även kan ha tänkts bidra till de boendes rekreation.

DAGENS GRUNDSKOLA BÖRJAR TA FORM 
Anläggningen var uppförd som småskola och folkskola men det finns anledning att 
tro att man syftade framåt. De tre olika klassrumsstorlekarna och närvaron av den 
socialdemokratiske Ecklesiastikministern (föregångare till dagens skolminister) Josef 
Weijne (1893-1951) talar för detta. Han hade tidigare arbetat för att en enhetsskola 
skulle ersätta folkskolan och realskolan. Resultatet av ett riksdagsbeslut 1950 blev i 
praktiken införandet av en nioårig försöksskola men Malmö var inte med bland de 
första försökskommunerna. 1962 blev enhetsskolan grundskola. Samma år fick Sofie-
lund högstadie. Sofielundskolan hade aldrig någon realskola som påståtts i boken 
”Skolor i Malmö” av Konsthögskolans Arkitekturskola. Det fanns en inbyggd 
realskola på Kirsebergsskolan som kallades ”Inbyggda real” och diet sökte sig elever 
från bl a Sofielundsskolan. 

Med enhetsskolornas införande började också de gamla flickskolorna att avvecklas. 
Försök gjordes i första hand i storstäder att inom ramen för folkskolan låta eleverna gå 
i könsblandat under de fyra första åren och sedan i särskilda pojk- och flickklasser de 
sista fyra åren (på landet hade man redan sedan tidigare blandade klasser både vad 
gällde kön och ålder). Här kan Sofielundsskolan ha varit en föregångare något som 
antyds i skolans konst, och som vi senare återkommer till. 

KRIGET GÖR SIG PÅMINT
Ett annat historiskt faktum är pågligt när man studerar nybyggnadsritningarna. Med 
andra världskriget nära ritades skyddsrum för inte mindre än 950 personer. Utöver 
detta fanns stora ytor för luftskyddsmateriel. 

RELIGIÖSA INSLAG 
Ett inslag som inte satt så stora fysiska spår i skolan är morgonbönen. Bönen förekom 
i svenska skolor fram till mitten av 1960-talet. Vid dessa samlingar hade man 
gemensam psalmsång som ackompanjerades av tramporgel. En sådan tramporgel på-
träffades vid en av entréerna i småskolan. Förmodligen ställd där för borttransport. 
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Muntliga källor säger också att det på Nya Sofielundsskolan ska ha funnits en präst 
med eget rum.

NYA SOFIELUNDSSKOLAN IDAG 
Det har nu gått 60 år sedan skolan invigdes. Efterhand blev skolan nordens största 
skola. 80% av eleverna hade utländsk bakgrund. Som mest fanns 55 olika natio-
naliteter och 45 olika språkgrupper. En utveckling som speglar stadsdelens efter tiden 
allt mer multikulturella karaktär. Skolan har dragits med problem, som kopplats till 
skolans storlek, och under de senaste åren hade funnits planer på en nedläggning, 
men protester gjorde att man beslutade sig för att bevara skolverksamheten dock med 
stora förändringar av den fysiska miljön.

Idag står Nya Sofielundsskolan delvis tom. Elevantalet har minskat betydligt de 
senaste åren sedan Möllevångsskolan byggdes och lokaler har stått tomma länge i 
väntan på renovering. Verksamheten som finns kvar täcker hela grundskolan och har 
500 elever med Södra Sofielund som närmaste upptagningsområde. På skolan finns 
fortfarande ett 40-tal nationaliteter och det talas cirka 30 språk. 

Arkitektur

ARKITEKTONISKA INFLUENSER 

Återgång till traditionellt formspråk 
Arkitektkåren i Malmö mäktade inte med att klara av tidens nya förutsättningar vad 
gällde skolbyggande. För att få kontakt med nya arkitekter och få del av den senaste 
utvecklingen anordnades arkitekttävlingar. Arkitekttävlingen ”Tävling om FOLK-
SKOLA i Sofielund i Malmö” vanns av stockholmsarkitekten SAR Sture Frölén 
(1907-1999) som hade en omfattande verksamhet. Förutom skolor ritade han kyrkor, 
idrottsanläggningar och industrier. Han har också sagts vara arkitekten bakom några 
av funktionalismens elegantast utförda bostadshus i Stockholm. I Malmö ritade han 
även Dammfriskolan (1950) och Augustenborgsskolan (1956). 

Förslaget som vann arkitekttävlingen om ny skola i Sofielund hade mottot 
”Skånegård”. Detta låg i linje med 1940-talets ifrågasättande av det radikala funk-
tionalistiska formspråket och en återgång till ett mer traditionellt formspråk. Vi ser 
återgången till det traditionella formspråket i skolans sadeltak och burspråk. Skolan 
gavs också en ”skånsk” identitet. Byggnaderna har t.ex. inget takutsprång och de två 
kringbyggd lekgårdarna för tankarna till kringbyggda skånegårdar. Det fanns nu 
också en reaktion mot funktionalismens upplösta kvarter.  

Vill man gräva djupare i arkitekturens rötter hamnar man i danska Århus där 
universitetsbyggnaderna, med Kay Fisker (1893-1965) och C F Möller (1898- 1988) 
och Poul Stegmann (1888-1944) som arkitekter, påbörjades under tidigt 1930-talet. 
Liksom på Nya Sofielundsskolan har man ett stort antal byggnader spridda över en 
stor yta och där varje byggnad är uppförd i samma fasadtegel och takpannor, vilket 
ger universitetet en enhetlig prägel. Vi känner också igen de drag vi lärt oss förknippa 
med sydskandinaviskt bygge. De enkla släta tegelväggarna, de tegelklädda sadeltaken 
utan takuthäng, en stil som vad gäller Nya Sofielundsskolan troligen tog en omväg 
över Stockholm. Högre allmänna läroverket för flickor på Södermalm i Stockholm 
(senare Schartaus gymnasium och Skanstulls gymnasium) från 1945 med Nils Ahr-
bom (1905-1997) och Helge Zimdahl (1903-2001) som arkitekter har många 
gemensamma nämnare med Nya Sofielundsskolan. Det släta gula teglet, obefintligt 
takuthäng, sadeltak, tegeltak, fönstrens form och placering och klockan i huvud-
byggnadens gavel liksom aulan med ett mer modernistiskt uttryck med betongfasad 
och stora fönsterytor. Södermalmsskolans huvudbyggnad hyser liksom Nya Sofie-
lundsskolans huvudbyggnad specialrum, lärarrum och expedition och även här 
organiserades specialrummen längs en lång mittkorridor. Södermalmsskolans aula är 
också fritt länkad till huvudbyggnaden och även här finns en inramande park-
anläggning.
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Funktioner får komma till uttryck i arkitekturen 
Det var mycket som skilde den nya tidens skolor från den gamla. De äldre byggna-
derna hade varit kasernliknande skolbyggnader där alla funktioner i princip rymts 
inom en hög byggnad. Det vertikala skolbyggandet övergavs nu för ett mer hori-
sontellt byggande. På det här sättet upplevdes skolorna som mindre än vad de var. 
Klassrummen bredde ut sig som flyglar och de skilda funktionerna blev nu synliga i 
skolornas organisation och arkitektur. Kännetecknande för den nya tidens skolor var 
också en experimentlusta och uppfinningsrikedom. Varje skola blev unik vad gällde 
arkitektoniskt uttryck och planmässig formgivning.

Det finns dock fortfarande vissa konservativa drag i skolbyggnaderna. Sedan 1865 
fanns det normer för hur en skola skulle se ut. Man skulle bland annat bedriva 
undervisning där eleverna satt i räta linjer och med ansiktena framåt så att de inte 
skulle störa varandra. Svarta tavlan placerades vid kortväggen och fönstren fanns till 
vänster. Alla elever, så väl höger som vänsterhänta, skulle nämligen skriva med höger 
hand, och på detta sätt fick de ljuset från rätt håll. Denna organisation gällde i allt 
väsentligt fortfarande på 1940-talet och är tydlig även på Nya Sofielundsskolan.  

Men man var nu också lyhörd för tidens senaste pedagogiska rön. Mörkbruna 
väggar och svarta tavlor var helt ute. I ställt hade psykologisk forskning visat att klara 
starka färger hade en stimulerande inverkan på barn. Därför målades väggar i Nya 
Sofielundsskolan i glada färger, ljusgrönt, gult och tomatrött. Svart tavlan gjordes inte 
längre svart utan klarblå eller grön allt efter de nya rönen. 

Skolträdgården nu för prydnad och rekreation 
Vad gäller parken som omsluter skolan är det intressant att notera att utvecklingen 
som enfamiljsbostädernas trädgårdar går igenom vid denna tid, där man går från 
nyttoträdgårdar till prydnadsträdgårdar, även verkar ses i utvecklingen av skolans 
gröna ytor. I parken runt Nya Sofieundsskolan anlades ingen skolträdgård så som 
varit vanligt tidigare, utan en park för prydnad och rekreation.

SKOLANS ARKITEKTUR 

Exteriör
Norra delen av skolan utgörs av det som var småskolan. Den uppfördes i ett plan för 
att barnen skulle slippa springet i trappor. Folkskolan fick däremot 1½ respektive 2 
våningar. Administrationsbyggnaden med klassrum blev ännu högre. Tegelfasaderna 
vilar på socklar av betongsten. Skolfasader murades nästan utan undantag vid den här 
tiden i rött eller gult tegel och de nya skolbyggnaderna fick beteckningen ”tegel-
högar”. Till huvuddelen av Nya Sofielundsskolans fasader användes ett räfflat gul-
grönt tegel. Teglet som var mycket vanligt vid den här tiden kom att bli karak-
täriserande för Malmö.

Trapporna till entréerna är av granit. Träpilastrarna som inramar entréerna har 
samma skulpturala form som granitbaserna, en sort lek med klassiska arkitektur-
element. Det gäller också de gjutna omfattningarna runt huvudbyggnadens västgavels 
fönster och folkskolebyggnadens (byggnad C) stora korridorfönster. Entréernas vind-
fång och skärmtak är klädda med kopparplåt. Undantaget verkar vara huvudbygg-
naden mot folkskolans lekgård som verkar ha haft ett glastak. Yttertaken belades med 
ett antikbehandlat specialtegel. Att man ville få något att se äldre ut än det var kan ses 
som ett led i traditionsbejakandet. Som kontraster till denna jordnära och traditions-
bejakande arkitektur står skolbespisningen och aulan med sin nyskapande arkitektur. 
Skolbespisningen är putsad idag men var sannolikt inte det från början. Putsen ligger 
gissningsvis på en platsgjuten betongkonstruktion. Aulan verkar uppbyggt av 
prefabricerade betongelement, som eventuellt varit putsade från början. Sockeln 
består dock fortfarande av råa betongskivor.  

Valen av byggnadsmaterial var sannolikt delvis påverkade av krigsårens på-
tvingande sparsamhet, men den omfattande utbyggnaden av skolan måste också ha 
krävt en viss återhållsamhet. Att bygga med billigare material, som att bygga socklar 
av betong, var en trend i tiden som kritiserades av Byggnadsstyrelsen där man menade 
att det man sparade i anläggningskostnad fick man igen i underhållskostnad. Andra 
kostnadsbesparande åtgärder i tiden var att ersätta kalkstensgolv med billigare 
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golvbeläggningar. I Nya Sofielundsskolan lades kalkstensgolv endast i hallarna. I 
korridorerna i administrationsbyggnaderna nöjde man sig med en kalkstensfris. De 
flacka tegeltaken var också ett sätt att få ner kostnaderna. De äldre skolornas branta 
takresningar och stora vindar krävde betydligt mer taktegel. Ett annat sätt spara 
pengar var att sänka taken i klassrummen, vilket torde ha sparat både material- och 
arbetskostnad och senare uppvärmningskostnad. 

Interiör
Nya Sofielundsskolan kunde vid invigningen 1949 ta emot 1800 elever i 50 
klassrum, 20 i småskolan och 30 i folkskolan. Skolbyggnaderna utgjordes av lång-
sträckta flyglar som hade enkelsidiga korridorer. Ute i korridorerna fanns handfat och 
krokar för barnens kläder. Då klockan ringde till rast skulle alla gå ut. Längs 
korridorerna låg klassrummen och fönster vette mot skolgården. Att döma av de äldre 
bilderna verkar de flesta klassrum väggar har varit ljusa, medan man har haft en 
fondvägg i avvikande kulör mot den vägg som ”svarta tavlan” var uppsatt.  

Nu var också den elektriska belysningen fullgod. Lysrör blev en kompletterande 
ljuskälla när dagsljuset inte längre räckte till. Två olika typer av äldre lysrörsarmatur 
har dokumenterats på de äldre fotona. En enkel där lysrören sitter oskyddat på rad 
som i NO-rummet och träslöjdssalen och en sänkt armatur där lysrören är inbyggda. 
I hela byggnaden finns det framför allt i korridorer och vid de enklare entréerna en 
rund armatur som sitter på en rund sockel. Vi har inte lyckats att datera denna.

Skolans interiör är tämligen enkel och avskalad. Det finns inte många utsmyck-
ningar, undantaget är de små sexkantiga fönstren och gjutjärnsräckena i trapporna 
som återkommer i hela komplexet. Det finns variationer i material och utformning 
som markerar rummens olika funktioner men också rummens status. Dokumen-
tationen har t.ex. visat att skolan i de mer offentliga utrymmena har haft exklusiva 
glasade ekdörrar. För att skydda dörrarna försågs de med sparkplåt. Klassrummen har 
enklare dörrar av fur. Även golvmaterialen har varierat. I korridorerna har det legat en 
grå kvadratisk klinker, medan klassrummen har haft linoleumgolv. I en tidnings-
artikel i samband med besiktningen av skolan skriver man att man har lagt in 6000 
kvm linoleumgolv i skolbyggnaden. Sannolikt såg detta ut som det äldre bevarade 
linoleumgolvet i andravåningen i administrationsbyggnaden.  

Det fanns också ett mer representativt golvmaterial. Rasthallen och trapphusen i 
administrationsbyggnadens golv är i kalksten. Det samma gäller entréerna i läkar- och 
tandläkarmottagningen.

Placeringen av de olika byggnadskropparna är gjorda för att skapa uterum av olika 
karaktär.

Utemiljö
Den gröna dimensionen fick nu en allt större betydelse. Bostadshusens gårdar präg-
lades 1940- och 50-talet präglades av en trädgårdskaraktär med beläggningar av 
natursten eller grus och med stor rikedom av blommande buskar och träd. Denna 
linje verkar även funnits på skolorna.

Skolgårdarna på Nya Sofielundsskolan är grusade och kring byggnadskropparna 
ordnades rabatter med buskar. Mindre avskilda gårdar för småskolan var något man 
betonade från 1940-talet. Småskolan lekgård är också helt inhägnad av omliggande 
byggnader vilket måste ha varit trygghetsskapande. De inbyggda lekgårdarna skulle 
skydda barnen från blåst från alla håll. Folkskolans lekgård spricker upp mot sydöst, 
släpper in ljus och ger en kontakt med idrottsplatsen. 

SKOLBYGGNADEN IDAG 
Det är nu exakt 60 år sen skolan byggdes. Brist på underhåll och avsaknad av något 
slags estetisk helhetssyn etc. gör att man i dag inte förnimmer mycket av den arkitek-
toniskt genomtänkta skola som Nya Sofielundsskolan en gång var. Fönstren har fått 
en helt annan indelning. De gedigna och omsorgsfullt utformade ekdörrarna har på 
flera ställen ersatts av klumpiga och simpla aluminiumdörrar. Viktiga detaljer i bygg-
nadens sobra arkitektur (t.ex. övergången mellan gavelfasad och yttertak i administra-
tionsbyggnaden arkitektur) är klädda med plåt. En mycket olämplig färgsättning av 
plåtarbetena gör att det gulgröna teglet dessutom upplevs som smutsgult genom 
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induktion (färgpåverkan). Exteriört är däremot skolans grundstruktur fortfarande i 
allt väsentligt bevarad genom att byggnadernas ursprungliga funktion och inbördes 
förhållande går att uttyda och att deras fasadmaterial, takfall, fönster- och dörr-
öppningar är bevarade. 

SKOLANS SKULPTURER 
På skolan finns tre bevarade konstverk från tiden för skolans uppförande som bör ses 
i samband med det då nyligen införda bidraget till konst för statligt belånade bygg-
nader. Vid huvudbyggnadens entré i väst finns en bronsskulptur föreställande två 
barn, i aulans övre hall finns en stenskulptur, även den föreställande två barn och på 
småskolans gård finns två lekande björnarna. Inga årtal eller namn finns på 
skulpturerna och två av dem är skadade. Skulpturen utanför aulan var nedklottrad 
och har en delvis avslagen fot och en av björnarna hade fått sin nos avslagen. I hallen 
till bespisningen ska ha funnits en mosaikvägg. Vad denna föreställde är höjt i 
dunkel.

Valet av konstverks var nog ingen slump. På Sofielundsskolan kan det ha varit 
viktigt att understryka att det var en skola för både flickor och pojkar i konsten då två 
av de tre skulpturerna föreställer två barn, en pojke och en flicka. Den program-
förklarande konsten kan man även se på Södermalmsskolan. På denna skola fanns 
konst som skulle ge ”en vink” om flickläroverkets särart genom att avbilda fram-
gångsrika kvinnor som heliga Birgitta, Ellen Key och Selma Lagerlöf. 

Dokumentation

ADMINISTRATIONSBYGGNADEN (BYGGNAD A) 
Byggnaden är skolans administrationsbyggnad men har också innehållit bland annat 
bibliotek och rum för specialämnen som syslöjd och NO-ämnen samt lärarrum. 
Byggnaden är något av skolans nav. I öster är den sammanbyggd med aulan (byggnad 
B) och i väster med läkar- och tandläkarmottagningen (byggnad J). I söder ansluter 
de två längsträckta folkskolebyggnaderna (byggnad C och byggnad H). Genom för-
bindelsegångar finns även kontakt med de två småskolebyggnaderna i norr (byggnad 
K och byggnad M). Administrationsbyggnaden används på det stora hela som den var 
tänkt från början. Ett undantag är biblioteket som används för annat ändamål. 

Byggnaden som har en rektangulär planform är skolans högsta byggnad och är 
uppförd i tre våningar med gula tegelfasader. Taket är ett sadeltak och yttertaket täckt 
av mörka betongpannor. Pannorna är inte de ursprungliga.

Södra fasaden 
I byggnadens södra fasad, mot folkskolans lekgård, ligger en av administrationsbygg-
nadens, och skolans, huvudentréer. Entrén som ligger centralt i byggnaden, några 
trappsteg upp skyddades ursprungligen av ett skärmtak av glas. Entrén bestod av tre 
glasade pardörrar med spjälor i lackad ek. Handtagen hade en trekantig formgivning. 
Ovanför entrén placerades överljusfönster. På varje sida om entrén placerades lyktor i 
för tiden modernt snitt. Entrén är idag förändrad och har bland annat fått 
aluminiumdörrar. 

Sydfasadens entré flankeras av bottenvåningens stora fönster som ger ljus åt den 
innanförliggande rasthallen. De ursprungliga fönstren var niodelade med tre stora 
rutor i mitten och lägre rutor upptill och nertill. Fönstren är idag utbytta och har fått 
en annan indelning. De övriga två våningarna, som till största delen hyste skolsalar av 
olika slag, hade ursprungligen pivåfönster med en horisontell spröjs. Även dessa 
fönster är utbytta och har fått en annan indelning. På andra våningen byggdes i öster 
ett burspråk vid lärarrummet. 

Västra fasaden 
I västfasaden fanns den andra av administrationsbyggnadens, och skolans, huvud-
entréer. En stor strålkastare lyste kvällstid upp entrén och stor estetisk omsorg lades 
på den plattläggning som visade vägen fram till byggnaden. Den stora omsorg som 
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lagts på entrén visar att detta troligtvis var tänkt som allmänhetens huvudentré när 
man kanske kvällstid besökte ett kulturevenemang i aulan. 

Själva entrén består av ett utskjutande vindfång. Taket är lätt välvt och klätt med 
kopparplåt. Entrén ligger några trappsteg upp på en avsats. Även läkar- och tand-
läkarmottagningen har en av sina entréer till denna avsats. Trappan fick också en 
uppfart för exempelvis barnvagnar och rullstolar. Dörrarna i administrationsbyggna-
dens entré var ursprungligen två glasade pardörrar med spjälor i lackad ek. Hand-
tagen hade en trekantig formgivning. Ovan dörrarna placerades överljusfönstren. 
Fönstren följer takets form. I dag är dörrarna utbytta, Inbyggd i avsatsen gjordes även 
en sockel som kom att prydas med en skulptur av två barn.

Vänster om entrén finns de för skolan karaktäristiska små och sexkantiga fönstren. 
På de två övriga våningsplanen, till de innanförliggande skolsalarna, har fönstren 
fokuserats till gavelns högra del. Fönstren var ursprungligen pivåfönster med en 
vertikal spröjs. Fönstren är idag utbytta. Runt fönstren finns putsade omfattningar 
som markerar gavels status. 

Östra fasaden 
I gaveln mot öster finns ett glasat entréparti som sträcker sig över källarvåning och 
första våningen. I källarvåningen sitter entrédörren. Denna glasade pardörr med 
spjälor var ursprungligen sannolikt lackad ek men är numera vitmålad. Entrén har 
flankerats av djupgående tvåluftsfönster/franska dörrar och ovanför fanns en rad med 
tre liknande fönster/dörrar med ett kryssräcke. De ursprungliga fönstren/dörrarna var 
odelade. Fönstren/dörrarna är idag utbytta. Såväl entrédörr som fönster inramas av en 
betongomfattning.

Ovanför entrépartiet ligger lärarrummets terrass. Terrassen ska också, enligt 
ritningar, ursprungligen ha haft kryssformade räcken men har det inte längre. Mot 
terrassen fanns djupgående odelade fönster. Dessa är idag utbytta men alla utom 
entrén till terrassen har samma indelning. Fönstren i våningsplan 3 är i gaveln 
grupperade i dess norra del. Ursprungligen satt här pivåfönster med en vertikal spröjs. 
Idag är fönstren utbytta. I gavelns södra del finns spåren efter en klocka. 

Norra fasaden 
Fasaden mot småskolan uppvisar tre våningar med likadana fönster. Fönstren är 
utbytta och har fått ny indelning. De ursprungliga fönstren var pivåfönster med en 
vertikal spröjs upptill. Fasaden enformighet bryts i stort endast av mindre fönster 
utan spröjs som skänker ljus till trapphuset. I anslutning till varje trapphus finns 
förbindelsegångarna till småskolans byggnader. Fasaden har också i andra våningen 
ett burspråk. Burspråket som har koppartak skänker ljus till lärarrummet. Burspråkets 
sex fönsterrutorna var närmast kvadratiska. Fönstren är idag utbytta men har 
fortfarande samma indelning.

Interiör
Interiört finns på bottenvåningen mot folkskolans lekgård en stor pelarförsedd rast-
hall med kalkstensgolv. Golvet, som är original, har omväxlande röda och grå stenar 
vilket skapar en randig effekt. Den långsträckta rasthallen med västgavels huvudentré 
sträcker sig genom byggnaden och övergår i öster i aulans entréhall. Entréhallen ligger 
en halv våning upp. Trappan från rasthallen till entréhallen har böjda, och mycket 
eleganta, trappsteg i grå kalksten samt en grå kalkstensockel med en försänkning, 
eventuellt avsedd som blomlåda, i söder. I norr finns ett smäckert räcke i järn med en 
överliggare i trä. Entréhallens form tas även upp i taket genom en försänkning.

Som en fondvägg i entréhallen finns en oputsad fasadtegelvägg som bildar 
bakgrund till barnskulpturen i sten samt den övre delen av det glasade entrépartiet i 
byggnadens östgavel.  

Längs med hallen löpte i norr bibliotek och läsesal. I anslutning till biblioteket 
ritades ett rum för bibliotekarien in. I byggnadens nordöstra hörn, i anslutning till 
aulan anordnades kapprum med toaletter till aulan samt ett mindre kök.  

Även byggnadens två trappor till de övriga våningsplanen är belagda med kalk-
sten. I trapporna finns det ett järnräcke. I de övre våningsplanens korridorer finns det 
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golvfriser av röd kalksten bevarade. Hur resten av golven sett ut är okänt men 
förmodligen ligger de äldre golven kvar under de nya. 

På andra våningen planerades NO-salar, expedition och lärarrum. Som en 
mittaxel genom byggnaden löper korridoren. Mot trapphusen finns glasade ekdörrar 
med spjälor med plåtklädnad i handläge. Ekdörrarna är numera målade. Även 
lärarrummet, som ligger i korridorens östra slut, har glasade dörrar med spjälor av 
lackad ek. Klassrummen har lackade furudörrar.  

Skolsalarna är slitna men mycket av originalinredningen finns kvar. Bland annat 
noterades äldre diskbänkar och skåp. Här finns också ett sannolikt ursprungligt 
linoleumgolv.

På våningen ligger också den gamla expeditionen och väntrummet som avskärmas 
av en glasvägg med furudörr. Det är osäkert om denna avskärmning är original. På 
våningsplanet finns äldre undervisningsmaterial som kan vara kulturhistoriskt intresse 
som planscher och konserverade djur . 

Lärarrummet sträcker sig över hela den östra gaveln. Rummet har en utgång till 
terrassen i öst och burspråk i söder och i norr. Burspråket i söder inramas av ett 
listverk, förmodligen av fernissad furu. I burspråket har placerats en byst. Burspråket i 
norr är delvis klätt med fernissad furu. I anslutning till lärarrummet finns ett 
frukostrum. Detta har funnits här från allra första början. 

Även på tredje våningen löper en korridor som en mittaxel genom byggnaden. 
Här är ekdörrarna mot trapphuset ersatta av aluminiumdörrar. Klassrumsdörrarna är 
också här av furu. På denna våning kan vi också se ursprungliga fönstersmygar klädda 
med fernissad furu.  

På våningsplanen finns även bland annat syslöjdsalar med kontinuitet från skolans 
uppförande. Här finns också en del äldre inredning, dock inte med säkerhet original. 
Det finns också bevarade exempel på de ursprungliga klassrummens handfat i vitt 
porslin och kaklade väggpartier. På våningsplanet finns också välbevarade skolsalar för 
NO-ämnen med gradänger och äldre inredning.

I källaren fanns två skyddsrum för 200 personer vardera och rum för luftskydds-
materiel. Här fanns också i källarens östra del en av byggnadens entréer.

I byggnaden finns ursprungliga fönsterbänkar i marmor och äldre element. 

AULAN (BYGGNAD B) 
Byggnaden rymmer skolans aula. I öster är den sammanbyggd med administra-
tionsbyggnaden (byggnad A). Byggnaden skall renoveras och är idag helt tömd på 
inredning.

Exteriör
Byggnaden, som har en sexkantig planform, är en hög envåningsbyggnad med källare. 
Källarvåningens fasad ovan jord består av formgjutna råa betongelement, medan 
fasaden ovanför denna våning har en fasad av släta betongelement som putsats. Som 
tidigare nämnts är det inte utrett om de varit putsade från början. Taket är ett valmat 
sadeltak med yttertaket belagt med betongtegel. Detta tak är inte ursprungligt.

I söder finns det högst upp i fasaden ett band med enluftsfönster. Östra gaveln 
saknar fönster medan den norra fasaden är nästan helt uppglasad. Det utrymme 
upptill i den norra fasaden där det saknas fönster motsvaras i storlek och placering av 
det uppglasade partiet i söder. De kryssräcken som är placerade framför norra 
fasadens fönster är original. 

Fönstren är utbytta och indelningen är delvis förändrad. Ursprungligen har det 
varit tre fönsterlufter i varje fönster där det mittersta har haft en horisontell spröjs 
upptill.

I källarvåningen fanns längst i väster ett samlingsrum. I norr fanns rum för 
omklädning med trappa upp till aulans scen och i söder plats för möbler och 
rekvisita. Detta visar att aulan var tänkt även som ett slags teater.

Själva aulan består av ett stort öppet rum med podium och en mindre läktare. 
Golvet har haft en mindre lutning. Dessvärre är rummet idag helt utblåst och av 
fotodokumentationen går det inte att utläsa vilket trämaterial som podiets panel och 
läktarens skrank var gjort av. Det går inte heller att utläsa om armaturen då vid 
dokumentationstillfället var original och hur den iså fall såg ut. 
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LÄKAR- OCH TANDLÄKARE MOTTAGNING (BYGGNAD J) 
I byggnad J har ursprungligen funnits en läkar- och tandläkarmottagning. Byggnaden 
har i öst varit sammanbyggd med administrationsbyggnaden (byggnad A) Byggnaden 
har fortfarande en viss funktion för skolhälsovård men många av rummen står 
oanvända. Byggnaden avses rivas. 

Exteriör
Byggnaden som har en rektangulär planform är uppförd i en våning med källare och 
har fasader av gult tegel. Taket är ett sadeltak och yttertaket är belagt med mörka 
betongpannor. Pannorna är inte de ursprungliga. 

Byggnaden har interiört en förbindelse med administrationsbyggnaden. Utöver 
detta finns två entréer, dels entrén till avsatsen vid administrationsbyggnadens 
västgavel dels en entré ut mot Rolfsgatan. Den sist nämnda entrén nås via en trappa. 
Sannolikt var entrén mot administrationsbyggnaden avsedd för allmänheten, i 
avsatsens trappa fanns en lämplig ramp för barnvagnar, medan entrén mot Rolfsgatan 
var avsedd för personal. Skolans elever förväntades förmodligen komma in genom 
västra trapphuset i administrationsbyggnaden.

Entrén ut mot administrationsbyggnadens västra trapphall är idag utbytt. Entrén 
mot administrationsbyggnadens avsatts är en glasad pardörr med spjälor i ek. Dörren 
i det som bör ha varit personalentrén är av samma typ men har ett trekantigt handtag. 
Båda dörrarna idag vitmålade men har ursprungligen varit av lackad ek. Båda 
entréerna har också raka överljusfönster. Det vi kallar personalentrén har även ett 
sidofönster. På äldre fotografier kan vi se att entréerna har haft lyktor.

De ursprungliga fönstren var pivåfönster med en horisontell spröjs. Fönstren är nu 
utbytta och har fått annan indelning. In mot det som är hallen till den förmodade 
personalentrén finns ett av de mindre sexkantiga fönstren. 

Interiör
Byggnaden har i grova drag varit disponerad så att i nordost har det funnits 
tandläkare. Öster här om har det funnits en läkarmottagning och i sydost väntrum för 
läkar- och tandläkarmottagning. I det nordvästra hörnet har det funnits omklädnings-
rum för hela klasser. I sydväst har det funnits personalrum. Strukturen i den 
ursprungliga planlösningen är fortfarande bevarad. Under mottagningen fanns en 
källare avsatt för uppställning av cyklar. 

Inne i byggnaden finns många äldre furudörrar som ursprungligen har varit lacka-
de men som idag fått en ny beklädnad. Mellan väntrum och tandläkarkorridoren 
finns ett bevarat fönsterband. Även ena tandläkarmottagningen har ett fönsterband 
och glasdörr.

Det finns bevarade röda kalkstensgolv i entréerna, fönsterbänkar i marmor och 
element. Kvar finns även en del äldre inventarier som skåp, rostfri vagn och längd-
mätare. Bevarade är dessutom handfat och armatur av enkel modell, glaskupor på 
porslinssockel. I anslutning till det som antas vara personaltoaletten finns i hallen en 
anordning i ek, rostfritt stål och glas som verkar har fungerat som avskärmning i 
anslutning till handfatet utanför toaletten.

BARNBESPISNINGEN (BYGGNAD E) 
I skolans sydöstra hörn ligger den byggnad som uppförts för barnbespisning (byggnad 
E), en funktion som den fortfarande har kvar. Byggnaden är sammanbyggd med 
byggnad F där bland annat kapprum och bespisningens kök ligger. 

Exteriör
Byggnaden är uppförd i en våning. Planen består av tre sexkantiga matsalar som är 
fogade till varandra. Varje matsal har ett sadeltak. Taken är belagda med papp. Såväl 
ytter- som innerväggar består av en exponerad betongkonstruktion, ett betongskelett 
med fönsterförsedda fack. Betongen är idag putsad.  

Byggnadens stora fönsterpartier följer takformen i söder, öster och i norr. Fönst-
ren förefaller att vara original. I de södra fönsterpartierna finns centralt dörrar, kanske 
tänkta som utrymning. Dörrarna är numera utbytta mot aluminiumdörrar. Den stora 
entrén med kapphall och förbindelsegång låg i byggnad F.  
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Interiör
De tre stora fönsterpartierna i öster svarar interiört av de tre nämnda matsalarna där 
taken bärs upp av synliga betongpelare. Mellan pelarna finns det upptill glaspartier 
som avgränsar matsalarna från varandra. Nertill har det ursprungligen funnits blom-
lådor. Tillsammans har de fungerat avgränsande utan att rymden i byggnaden störts. 

Ursprungligen var såväl tak och väggar målade i en ljus kulör, eventuellt vitt, 
medan fönstersnickerierna på de svartvita bilderna verkar ha en mörkare kulör. 
Kanske hade snickerierna en kulört färg i någon av skolans ”klara och skarpa färger”. 
Även golvet förefaller att ha varit mörkare. Att döma av äldre bilder verkar det 
ursprungligen ha varit ett linoleumgolv.

Armaturen verkar ha varit av två slag, dels en hängande taklampa med vid 
glaskupa, dels en vägglampa som också har en vit glaskupa. De ljusa ytorna, den 
ursprungliga armaturen med de vita glaskuporna som gav ett mjukt och behagligt 
ljus, och de gröna växterna i blomlådorna skapade rymd och fräschör. Till den 
ursprungliga helhetsupplevelsen kunde också adderas långa prydliga rader av bord 
och stolar sannolikt i björk samt den vita matservisen med de rostfria besticken. 
Denna upplevelse har idag helt gått förlorad med bland annat klumpiga lysrörs-
lampor, mörka gardiner och uppdelad färgsättning av betongkonstruktionen som sak-
nar anpassning till byggnadens speciella arkitektur.

BESPISNINGENS KÖK MM (BYGGNAD F) 
Byggnaden är uppförd för att hysa bespisningens kök och kapprum samt på ovan-
våningen skolkök. I källarvåningen fanns bland annat pannrum och skyddsrum. 
Barnbespisningens kök finns fortfarande kvar i bottenvåningen men ovanvåningens 
lokaler är tömda inför skolans ombyggnad. Byggnaden ligger mellan en av folk-
skolebyggnaderna (byggnad H) i öster, barnbespisningen (byggnad E) i öster och 
vaktmästarbostaden (byggnad G) i väster. 

Exteriör
Byggnaden som har en rektangulär planform är en tvåvåningsbyggnad och har gula 
tegelfasader. Sadeltaket belagt med mörka betongpannor som inte är original.

Byggnaden har förbindelse med folkskolans (byggnad H) korridor. I öster finns 
huvudentrén till matsalen. Dörrarna bestod av två glasade pardörrar, sannolikt i 
lackad ek, med raka överljusfönster. Idag är dörrarna utbytta. De är i aluminium och 
har delvis annan indelning. Till entrén finns en mindre trappa. Söder om denna 
förlades ett stort tredelat fönster som gav ljus åt det innanförliggande kapprummet. 
På andra våningen löpte ett band av likadana enluftsfönster till de rum som bland 
annat hyste skolkök. Liknande fönsterband fanns även i västra fasadens bottenvåning 
och andra våning. Dessa fönster är idag utbytta. I det nedre norra hörnet finns några 
mindre fönster till det utrymme som arkitekten ritade för gosstoaletterna.

I södra gaveln ritades in två entréer. Den västra gick till vaktmästarbostaden och 
den östra till skolbespisningen. Dessa entréer saknade överljusfönster men hade 
sidofönster. Dörrarna var uppglasade. Sannolikt var snickerierna av ek som lackats. 
Dessa entréer har idag fått nya aluminiumdörrar. Öster om entréerna fanns en rad 
med enluftsfönster. Här finns idag några mindre tillbyggnader. Andrar våningsplanet 
är något inskjutet och här skapades en terrass och till denna ritades kryssprydda 
räcken, liknande de till lärarrummets terrass och aulans entré och fönster. Räckena 
finns fortfarande kvar. Här ritades också en entré till terrassen och öster om denna en 
rad enluftsfönster. Entrén finns kvar i detta läge och dörren kan vara original. Även 
fönsteröppningarna finns kvar. 

Interiör
Byggnaden har en källare som på nybyggnadsritningar till hälften fylldes upp av 
pannrum och rum för bränsle. Men här fanns också bland annat skolköksskällare och 
skyddsrum för 200 personer samt elcentral och rum för potatis och rotfrukter. 

På första våningen fann elevernas entré till barnsbespisning, toaletter, förbindelse-
gång och kapprum. Mellan förbindelsegången och matsalarna fanns stora glasade 
pardörrar, ursprungligen sannolikt lackad ek, med trekantiga handtag och spjälor som 
det fortfarande finns bevarade exempel på. Kapprummet hade en vägg med handfat. 
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Vägg liksom pelare har varit klädda med mosaik. I dessa utrymmen lades ett 
kalkstensgolv av samma typ som i rasthallen i administrationsbyggnaden. Här har 
golvet, dock lagts i ett rutmönster i rött och grått istället för rasthallens randiga. 
Golvet är fortfarande bevarat. I dag har kapprummet byggts om till en serveringssluss 
och rummets ursprungliga karaktär har gått förlorad. 

Bottenvåningen fick även hysa matbespisningens kök, diskrum, kylrum, rum för 
föreståndare och personalrum och här finns fortfarande ett kök. Det ursprungliga 
väggkaklet finns fortfarande kvar. Dagens golvklinker liknar originalet men ser något 
för fräscht ut för att vara original. 

På andra våningen fanns i öster två skolkök för utbildning av elever. I byggnadens 
nordvästra del fanns en tvättstuga med tork och mangelrum. I nordöst fanns ett rum 
för lärarinnan och ett relativt stort omklädningsrum. Detta måste ha varit till för 
barnen. I anslutning till detta låg ett ordinärt kök och ett vardagsrum, gissningsvis för 
någon form av träning inför vuxenlivet. Hela våningsplanet var utblåst vi dokumen-
tationstillfället och ingen fotodokumentation var gjord varför vi inte kan säga något 
ytterligare om hur våningsplanet såg ut. 

VAKTMÄSTARBOSTADEN (BYGGNAD G) 
Byggnaden, som avses att rivas, är uppförd som bostad åt skolans vaktmästare. 
Byggnaden är sammanbyggd med bespisningens kök (byggnad F) 

Exteriör
Byggnaden är uppförd i trevåningar med källare och har en nästan kvadratisk plan-
form Sockeln förefaller vara av samma typ som i skolans övriga tegelbyggnader men 
arkitekturen skiljer sig annars iögonfallande från de övriga tegelbyggnaderna och 
ansluter till intilliggande hyreshus. 

Fasaden är i mörkrött tegel och taket är ett sadeltak med rött enkupigt tegel. I öst 
finns en stor skorsten. Byggnadsmaterialen, fönsteraxlarna och fönsterstorlekarna an-
knyter arkitektoniskt till den äldre intilliggande kvartersbebyggelsen. Det enda som 
påtagligt skiljer det nya huset från den äldre grannbyggnaden är balkongerna mot 
gatan och fönsterlufternas brist på spröjsar. På nybyggnadsritningarna är dock 
fönstren spröjsade som i de äldre byggnaderna. 

Interiör
Interiören har som tidigare nämnts inte dokumenterats men av ritningarna kan vi 
utläsa att bottenvåningen rymde pannrum, tvättstuga och rum för städerskorna. I de 
övriga våningarna fanns lägenheter. Planlösningen gjordes lika i alla våningarna. 
Lägenheterna bestod av 3 rum och kök. Ett rum förlades mot gården och har sanno-
likt ursprungligen fungerat som sovrum. Rummen mot gatan har troligen fungerat 
som vardagsrum, medan det lilla rummet i anslutning till det lilla köket fungerat som 
matrum. Norr om köket ritades ett badrum.

SMÅSKOLAN (BYGGNAD K) 
Byggnaden är uppförd som småskola, en funktion som den fortfarande kan sägas ha 
då den rymmer undervisningslokaler för lägre klasser. I norr där det tidigare låg en 
rasthall finns nu lokaler för förskoleverksamhet. Genom en förbindelsegång i söder är 
byggnaden sammanbyggd med administrationsbyggnaden (byggnad A). I öster är den 
sammanbyggd med byggnad L. Bygganden avses rivas. 

Exteriör
Byggnaden är en långsträckt envåningsbyggnad utan källare som böjs i tre vinklar. 
Byggnaden har gula tegelfasader och ett sadeltak belagt med mörka betongpannor. 
Dessa är inte original

Entrén mot Rolfsgatan i väst har ett vindfång med välvt tak vars yttertak är av 
kopparplåt. I entrén satt ursprungligen tre glasade dörrar, sannolikt i lackad ek. Här 
sitter nu aluminiumdörrar. De ursprungliga dörrarna hade överljusfönster som följde 
takets form. 

I de två östra vinklarna finns entréer mot lekgården. Ursprungligen var detta 
glasade pardörrar, sannolikt i lackad ek. I läget för ett överljusfönster finns 
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ursprunglig träpanel. Dörrarna är idag utbytta mot aluminiumdörrar. I den vinkel 
som bildades i norr fanns mot Rolfsgatan i väst ett större fönsterparti som nästan 
skapade ett burspråk. Här finns idag en förbindelsegång till en ny byggnad i norr.

Mellan byggnad administrationsbyggnaden och byggnad K finns en ursprunglig 
förbindelsegång. I väster, mot Rolfsgatan, har den en tegelfasad utan fönster. I öster, 
mot lekgården, är den däremot glasad. 

Interiör
Längst i norr fanns en rasthall. Mot lekgården i söder hade rasthallen stora fönster. 
Dessa är idag ersatta och har fått annat utseende. Panelen upptill är dock kvar. Mot 
norr fanns en grupp av de mindre sexkantiga fönstren. Fasaden saknade i övrigt 
fönster.

I öster, mot lekgården, ligger klassrummen. Till varje klassrum fanns två större 
fönster med en horisontell spröjs upp till och ett smalare djupare fönster. Här tänkte 
arkitekten att man skulle ha en balkonglåda. Fönstren är idag utbytta och har annan 
indelning.

Korridoren, som löper längs med Rolfsgatan i väster, har fönster som sitter i glesa 
grupper om två och två. Fönstren var mindre än de till klassrummen och ospröjsade. 
Fönstren är idag utbytta men är fortfarande odelade. 

Rasthallen, som ska ha använts för gymnastikverksamhet, är idag ombyggd för 
förskolverksamhet. Fortfarande kan man dock se det oputsade teglet med de små 
sexkantiga fönstren.

I korridoren och ut mot vindfången finns fortfarande gamla dörrar i lackad ek 
kvar. Dörrarna har sidoljus. De senare har även överljusfönster och dörrar med 
spjälor. Här finns även exempel på bevarat trekantigt handtag. Golven i korridorerna 
har från början haft ett grått klinkergolv, om detta skvallrar klinkerfrisen nertill. I 
vindfången finns det ursprungliga gråa klinkergolvet bevarat. I korridoren finns också 
bevarade fönsterbänkar i marmor och äldre element. På senare tid har det byggts 
toaletter i korridorerna. Exteriört motsvaras toaletterna av små rosamålade 
tillbyggnader. Innanför en av entréerna står en tramporgel uppställd. Tramporglar var 
ett vanligt inslag i skolorna vid den här tiden.

Byggnaden har sammanlagt 10 klassrum. Centralt finns 6 klassrum som flankeras 
av entréerna mot lekgården. Raden bryts endast av ett materialrum med toalett och 
städutrymme. På var sida om entréerna finns ytterligare två klassrum. Småskolans 
klassrum är mindre än de i folkskolebyggnaderna. Kvar av ursprungliga inrednings-
detaljer finns lackade furudörrar till klassrummen, marmorbänkar i fönstren, äldre 
radiatorer och skåp.

SMÅSKOLAN (BYGGNAD M) 
Även denna byggnad är uppförd som småskola, och också här finns idag under-
visningslokaler för lägre klasser. Genom en förbindelsegång i söder är den 
sammanbyggd med administrationsbyggnaden (byggnad A). I norr är den samman-
byggd med byggnad L. Bygganden avses rivas. 

Exteriör
Byggnaden är som den andra småskolebyggnaden uppförd i en våning och saknar 
källare. Den har en rektangulär och mycket långssträckt planform. Sadeltaket är 
belagt med mörka betongpannor som inte är original.  

Byggnaden har en interiör förbindelse med byggnad L och administrationsbygg-
naden. Mot lekgården i väst finns två entréer med vindfång. Byggnadens tak har 
fortsatt över vindfånget. I entréerna satt glasade pardörrar, förmodligen i lackad ek. 
Vindfången finns kvar men har fått nya tak och aluminiumdörrar. 

Mellan byggnad M och administrationsbyggnaden finns en förbindelsegång som 
har en murad fasad i öster men är glasad i väster. Fönstren är utbytta. Entrén i öster 
finns inte med på de ursprungliga ritningarna. Entrén har aluminiumdörrar. 
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Interiör
En korridor löper i byggnadens västra del längs med lekgården. Korridorens fönster 
satt i glesa grupper om två och två. Fönstren var mindre än till klassrummen och 
ospröjsade. Fönstren är idag utbytta men har kvar sin ursprungliga indelning.

Klassrummen bildar en rad mot öst. Till varje klassrum fanns två större fönster 
med en horisontell spröjs upp till och ett smalare men djupare fönster där det var 
tänkt att ha balkonglåda. Fönstren är idag utbytta. De nya fönstren har annan 
indelning.

Golvet i korridoren har sannolikt ursprungligen varit ett grått klinkergolv. om 
detta skvallrar klinkerfrisen nertill. På senare tid har det byggts toaletter i 
korridorerna. Exteriört motsvaras toaletterna också här av små rosamålade tillbyggen. 
I korridoren finns också bevarat handfat av rostfritt stål med turkos kakelparti. 
Kakelparti och handfat är äldre med det är osäkert om de är original. Liksom i 
byggnad K finns gamla glasade dörrar i lackad ek bevarade i korridor och till vindfång 
och även här finns ett grått klinkergolv bevarat på vissa ställen. Ekdörren in till 
administrationsbyggnadens trapphus saknar sidoljus. 

Byggnaden har 10 klassrum. Även här finns centralt ett materialrum med äldre 
toalett. I byggnaden finns bevarade fönsterbänkar och äldre element. 

I anslutning till korridorens södra del, men inte nåbar inifrån, finns en 
toalettbyggnad för gossar respektive flickor med egna ingångar från gården. Bygg-
naden är en envåningsbyggnad i gult tegel. Sadeltaket är belagt med betongpannor. 
Dessa är inte original. Upptill fanns rad med grunda enluftsfönster. 

På flickornas toalett ritades in 16 toalettstolar och fyra handfat. På gossarnas 
ritades in 12 toalettstolar, en pissoar och fyra handfat.

SMÅSKOLAN (BYGGNAD L) 
Byggnaden var ursprungligen tänkt att vara entréhall till småskolans gymnastiksal 
samt på ovanvåningen hysa omklädningsrum. I dag fungerar byggnaden mest som en 
entréhall till de intilliggande skollokalerna. Byggnaden är sammanbyggd med de två 
småskolebyggnaderna, byggnad K och M, och kan sägas vara en länk mellan de två 
byggnaderna.  

Exteriör
Byggnaden, som ligger i vinkeln mellan byggnad K och M, är kvadratisk och uppförd 
i två våningar, och således en våning högre än dessa. Fasaderna är av gult tegel, 
undantaget gaveln mot den tänkta gymnastiksalen. Här finns en locklistpanel. Sadel-
takets yttertak är täckt med mörka betongpannor som inte är original. 

I norr där byggnaden är tänkt att ansluta till småskolan gymnastiksal saknas 
fönster och dörrar. I öster ligger entrén till det som var småskolans rasthall, den 
tänkta gymnastiksalen och småskolebyggnaden i söder. Entrén har ett vindfång med 
välvt tak klätt med kopparplåt. I entrén finns två glasade dörrar i lackad ek med ett 
fönster emellan. Såväl fönster som dörrar har ekspjälor. Ovanför dörrar och fönster 
har det funnits ett överljusfönster som följt takets form. 

 I öster finns fyra stycken mindre sexkantiga fönster. Mot lekgården i söder finns 
en entrédörr och tre mindre enluftsfönster i byggnadens andra våning. Fönstren är 
idag utbytta men är fortfarande odelade. I entrén har ursprungligen funnits en glasad 
pardörr sannolikt i lackad ek. Dagens dörr är av aluminium Entrén är inramad i en 
uppskattningsvis gjuten omfattning.

Interiör
Mot byggnad M och i den inre delen av vindfånget finns det glasade ekdörrar 

bevarade. I vindfånget finns det även bevarade trekantiga handtag. Det ligger klinker i 
vindfånget medan den innanförliggande hallen har röd kalksten lagt på diagonalen. 

I källaren fanns ett skyddsrum för 150 personer sannolikt fungerar detta fortfa-
rande som sådant eftersom entrén är märkt med skyddsrum. 
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FOLKSKOLAN (BYGGNAD H) 
Folkskolan är uppdelad i två armar byggnad, H och byggnad C som i norr är 
sammanbyggda med administrationsbyggnaden (byggnad A). Byggnad H som är den 
västra av de två folkskolebyggnaderna är idag tömd och står inför ombyggnad. 

Exteriör
Byggnaden har en lång rektangulär planform. Den gula tegelbyggnaden är uppförd i 
två våningar och har källare. Sadeltaken är belagda med mörka betongpannor som 
inte är original. Byggnaden står idag tom. 

Mot väster ligger byggnadens korridorer. Fönstren sitter glest och i par. De 
ursprungliga fönstren var enlufts pivåfönster. Fönstren är idag utbytta men flertalet 
saknar fortfarande indelning. Byggnadens tre trapphus markeras i väster exteriört av 
burspråk. Burspråken är klädda med träpanel och vitmålade, om de varit det från 
början är osäkert. 

Mot öster, in mot lekgården, markeras trapphusen av entréerna. Entréerna har en 
aning välvda skärmtak som är klädda med koppar. Ovanför varje entré finns en grupp 
sexkantiga fönster. Entrédörrarna är utbytta. Här har ursprungligen suttit dörrar som 
sannolikt varit i lackad ek. Dagens dörrar är av aluminium. Vid entréerna har det 
funnits lyktor. 

Mot öst där klassrummen ligger är fönstren betydligt fler och större. Rummens 
ursprungliga pivåfönster hade en horisontell spröjs. Varje klassrum har även haft ett 
mindre fönster tänkt att ha blomlåda. De ursprungliga fönstren är idag borta och de 
nya har en annan indelning.

Interiör
Korridorerna i väster är belagda med den kvadratiska grå klinkern. Här finns också 
bevarade glasade ekdörrar, som sannolikt ursprungligen varit lackade, men även nya 
aluminiumdörrar. 

I trapporna finns dekorativt utformade smidesräcken samt handledare. Som tidi-
gare nämnts har varje trapphus burspråk. Väggarna i dessa är på insidan klädda med 
fernissad fur. Sätt- och plansteg är av terrazzo. Längs med trapploppet följer som 
vagnstycken den grå kvadratiska klinkern. Viloplanen är av kvadratisk grå klinker 
med en terrazzofris.

I källaren fanns ett antal reservklassrum här placerades också folkskolans toaletter. 
Toaletterna nåddes via trappor från lekgården. I söder förlades flicktoaletterna och i 
norr pojktoaletterna. Utöver detta fanns bland annat skyddsrum för 200 person och 
rum för luftskyddsmaterial.  

Första och andra våningen försågs med 10 klassrum var. Klassrummen lades längs 
med korridorerna med fönstren ut mot skolgården. Rummen var två storlekar större 
än de i småskolan. Klassrummen är idag till stor del tömda på äldre innehåll. Undan-
taget är fönsterbänkar i marmor och en del äldre element. I några klassrum fanns vid 
Stadsfastigheters dokumentation klarblå ”svarta tavlor”.  

Raden av klassrum bryts förutom av trapphusen av centrala materielrum med 
toalett och städutrymme. Kvar fanns vid dokumentationen också en toalett i original-
skick så när som på locket. I korridoren finns ut mot trapporna glasade dörrpartier. 
Dörrarna är förmodligen ursprungligen lackade ekdörrar som sedan övermålats. 

FOLKSKOLAN (BYGGNAD C) 
Byggnad C är den östra av skolans två folkskolebyggnader och är som tidigare sagts 
ihopbyggd med administrationsbyggnaden (byggnad A) i norr. I byggnadens botten-
våning fanns främst träslöjdssalar, en funktion som fortfarande finns kvar. I våningen 
som låg ovan jord fanns skolsalar för de lite äldre barnen, även denna funktion finns 
fortfarande kvar. 

Exteriör
Byggnaden är uppförd i gult tegel och har ett sadeltak som är belagt med mörka 
betongpannor som inte är original. Planformen är zick-zackformad eftersom mindre 
grupper med klassrum ligger lätt förskjutna i förhållande till varande.
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Källarplanet som delvis höjer sig ovan mark hade ursprungligen mot väster, d.v.s. 
mot lekgården, kvadratiska och odelade fönster. Fönstren är utbytta men indelningen 
är den samma. Även mot öster finns mindre fönster i källarplanet. 

Första våningen saknar mer eller mindre fönster mot lekgården undantaget stora 
glasade fönstren som liknar stora takkupor, eller ateljéfönster med omfattningar. Mot 
trädgården i norr fanns ursprungligen pivåfönster med horisontell spröjs. I dag har 
fönstren en annan indelning. 

Interiör
Byggnaden har ett källarplan. Närmast aulan och entrén fanns ett styrelserum. Den 
övriga delen av källaren bestod av en pappslöjdssal i norr och tre träslöjdsalar. Slöjdsa-
larna används fortfarande och salarnas träpanel är bevarad. 

Korridoren följer klassrummens zick-zackorganisation. Genom dessa mönster ska-
pas små vinklar där trapphusen och materielrum förlagts samt toaletter och städ-
utrymme. Golvet i korridoren har ursprungligen varit belagt med grå kvadratisk 
klinker, om detta skvallrar den klinker fris som löper längs med golvet och som delvis 
är täckt av det senare tillkomna linoleumgolvet. I korridoren finns exempel på 
bevarade marmorbänkar och äldre element. 

I korridorerna och trapphusen finns äldre glasade och vitmålade dörrar, förmod-
ligen lackade ekdörrar som målats över. I trapphusen finns smidesjärnsräcken och 
sätt- och plansteg i terrazzo. Viloplanen är belagda i en grå kvadratisk klinker med en 
fris av terrazzo. 

Klassrummen, sammanlagt 10 stycken, ligger två och två längs korridoren. 
Grupperna är lätt förskjutna i förhållande till varandra vilket gör att korridoren bryts 
av. Klassrumssviten inleds med ett materielrum. Klassrummen är en storlek större än i 
småskolan men mindre än i byggnad H. Marmorbänkar och äldre element är 
bevarade i byggnaden. 

PARKEN OCH LEKGÅRDARNA 

Gröna inslag som är äldre än skolan 
Det fanns en allé längs med Lantmannagatan, sannolikt med poppel, redan innan 
skolbyggnaderna uppfördes. Träden i den ursprungliga allén finns inte längre kvar 
men har ersatts av andra träd. Från kolonilottstiden sparades sannolikt vissa träd när 
man anlade skolans parkanläggning. Att ett träd sparades kan vi se på en tidig bild 
över folkskolans lekgård då ett träd är så pass högt att det knappast kan ha planerats i 
samband med att skolan uppfördes. 

Parken
Runt skolan anlades en rejält tilltagen park. Parken löpte mer eller mindre runt hela 
skolan, undantaget vid vaktmästarbostaden där bebyggelsen knöt an till den 
intilliggande kvartersbebyggelsen. Parken finns till viss del fortfarande kvar men har 
fått ge vika för byggnader i sydväst samt en idrottshall i öst. 

I parken fanns öppna ytor där man med hjälp av grusgångar, träd och buskar 
skapade uterum. Gångarna finns till stor del kvar. Det är sämre med de öppna ytorna 
som till stor del är bebyggda. Vad som finns kvar av äldre träd och buskar i dagens 
grönyta är svårt att svara på utan en mer fördjupad studie. 

I anslutning till aulan planerades för en gradäng, kanske tänkt för utomhusteater. 
Gradängen finns inte kvar. Studerar man platsen idag finns det upphöjningar och 
sänkningar i terrängen som tillsammans med lekplatsens sannolikt är spår efter gra-
dängen.

Den yttre entrén till aulan har en mindre plats belagd med betongsten till vilken 
långa gångar från öst och syd leder. Det är osäkert om dagens betongsten är original. 
Längs med den östra gången var det tänkt att en flagga skulle placeras. Gångarna som 
leder från aulan ut från skolområdet visar att man tänkt leda in allmänheten till aulan 
också här. 

I parken sydöstra hörn placerades en idrottsplan. Den ligger fortfarande kvar i 
detta läge men stympades med en tredjedel i början av 2000-talet till förmån för 
gröna ytor.
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Den breda gången upp mot huvudentrén från Rolfsgatan ägnades stor omsorg. 
Den mycket breda gången belades med färgade betongplattor. Dessa pigmenterade 
betongplattor lades färgvis i ett raster av gatsten. De kolorerade rutnätet som fort-
farande finns kvar ger en lekfull effekt. Stenläggningen tillsammans med strålkastare, 
bronsskulptur, omfattningar runt gavelfönstren måste bidragit till den en gång 
pampiga entrén. Ett liknande grepp har man tagit i gången från Rolfsgatan till små-
skolan. Här är dock betongplattorna opigmenterade. Det är osäkert om det funnits 
pigmenterade plattor här från början.  

Runt skolan planerades det för många cykelplatser bland annat två cykelparker-
ingar, en norr om småskolan och en sydöst om skolan, där gymnastiksalarna var 
tänkta att ligga. Det planerades också för en stor cykelparkering väster om folkskolan 
och en mindre väster om småskolan. Till detta kom också källaren under läkar- och 
tandläkarmottagningen (byggnad J). Kanske var den senare tänkt som cykelparkering 
för skolans personal. 

Lekgårdarna
Skolan har som tidigare framgått två separata lekgårdar, småskolans respektive folk-
skolans. Småskolans lekgård saknar planläggning i Parkförvaltningens ursprungliga 
plan över skolområdet. Om det beror på att man endast tänkt grus här eller om man 
av en eller annan anledning väntat med att planlägga gården är oklart. I dag är 
småskolans gård asfalterad men har också konstfulla stenläggningar med gatsten, 
kanske är de original. Ursprunglig är dock med största sannolikhet skulpturen över de 
lekande björnarna. Kanske är en del av växtligheten, träd buskar eller perenner 
original men detta behöver utredas. 

Folkskolans lekgård är något större än småskolans och öppnade sig i sydöst mot 
idrottsplatsen. I dag är denna öppning igenbyggd av en mindre byggnad. Gården 
avgränsades genom en mur i huggen natursten. Muren finns fortfarande kvar och är 
delvis inbyggd i den nya byggnaden. På Parkförvaltningens plan över folkskolans gård 
finns även en rutig stenläggning som går vinkelrätt från byggnad C. Denna 
stenläggning förverkligades troligen inte utan skolgården förblev sannolikt grusad och 
senare asfalterad. Lekgården kantades av gatlyktor av äldre modell. Bevarade exempel 
finns kvar. På gården fanns också minst två dricksvattenfontäner. 

På lekgården planerades för träd och rabatter med buskar längs med byggnaderna. 
Vad som finns kvar av den ursprungliga växtligheten har inte utretts. 
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