
Skolresa på 40-talet 

 

Våren 1945, direkt efter läsårets slut, gjorde vi som just gått ut 6:e och 7:e klasserna i Högsöns 

folkskola en skolresa till Umeå, björkarnas stad. Vi var bara sju stycken förväntansfulla elever, 

varav ingen hade någon vidare resvana. För egen del var Råneå, den enda plats utanför hembyn, 

som jag besökt. 

 

Mina tidigare skolår hade varit ganska ryckiga med olika skolor och olika lärare och inte särskilt 

roliga. Under några år var barnantalet i byn så lågt att skolan varit nedlagd. Det var därför jag fick 

gå klasserna 3-4 i grannbyn Vitåns skola. Den som nu också är nedlagd. Vi åkte skolskjuts med en 

gengasdriven taxibil de tre kilometerna till Vitån. 

 

Från och med femte klass gick jag i den åter öppnade folkskolan i Högsön. Det var en så kallad B2-

skola med klasserna 3 – 7 i en skolsal med en lärare. Vi var inte fler än c:a 25 elever tillsammans. 

Men det ställde nog ganska stora krav på läraren att undervisa. Tack vare att barn på den tiden var 

tysta och väluppfostrade gick det ändå ganska bra. Jag tror inte att vi lärde oss mindre än i andra 

större skolor med en klass i varje klassrum.   

 

Det följande året fick vi ha 

samma lärare hela skolåret. 

Det var en från seminariet 

nyexaminerad ung lärarinna, 

som hette Barbro Jonsson. 

Hon kom från Umeå. Med 

stort engagemang tog hon sig 

an uppgiften och lyckades få 

oss alla med sig i skolarbetet. 

Hon kom med nya idéer, som 

gjorde det intressant att lära 

sig nya saker. Vi saknade till 

exempel gymnastiksal och i 

ett försök att ändå bedriva 

någon form av gymnastisk 

aktivitet strödde hon ut 

kulramens träkulor på golvet. 

Med våra nakna fötter skulle 

vi försöka att med tårna 

gripa tag om kulorna. Det 

var nog en träning avsedd att 

motverka eventuell 

plattfothet. 

 

 Det blev på nytt roligt att gå till skolan igen.  Dessutom var hon ju ung och söt så vi pojkar blev 

nog lite kära i henne. Åtminstone jag. Ett av hennes förslag var att vi, som gick i 6:an och 7:an 

skulle få göra en skolresa till Umeå efter vårterminens slut.  Vi började följaktligen samla pengar på 

olika sätt bl.a. genom att anordna en julfest för föräldrar och andra bybor. Vi hade en auktion där vi 

sålde kaffebröd och tårtor, som väl våra föräldrar bakat. Dessutom hade vi program med teater och 

sång. Jag läste dikten Tomten, som jag lärt mej utantill, sedan sålde vi lotter och ordnade 

kaffeservering, dvs kaffesurrogat eftersom  vi befann oss i andra världskrigets slutskede med 

ransonering av många varor, varav kaffet nog  var det som var svårast att undvara för de äldre. 

 

Själv minns jag krigsåren främst genom att ett militärförband från I 4 i Linköping några månader 

Bildtext: Bakre raden: Inga-Britt Lindbäck, fröken, Gudrun Hedin, Kerstin 

Lindbäck 

Främre: Martin Johansson, Alfhild Andersson, Edna Gabrielsson, Ragnar 

Brännström 

 



1940 var förlagt i byn. I varje bagarstuga eller annan ledigt hus, till och med i småskolan där jag 

gick, bodde det militärer. Vi barn i 1:an och 2:an fick ha skola i vår lärarinnas bostad. Där satt vi i 

hennes kök runt hennes grönmålade köksbord. Vi var bara sju elever. 

 

Senare, på hösten 1944, kom finska flyktingar från Rovaniemi-området och bagarstugorna fylldes 

på nytt. Jag minns när karavanen av människor och kreatur kom gående landsvägen från Avafors, 

dit de kommit med tåg. De hade i hast plockat med sig vad de kunde bära när de flydde från de 

tyska soldaterna, som på sin väg ut ur landet brände ner hus och hela byar. 

 

För oss barn var det en spännande tid när byns invånarantal fördubblades. Vi lekte med de finska 

barnen och lärde oss ett och annat (fult) finskt ord. På våren 1945 kunde finnarna återvända till sitt 

land, som de sedan så snabbt återuppbyggde. 

 

I övrigt var kriget knappt märkbart för oss barn. Det fanns ju ingen TV som realistiskt kunde 

beskriva det fruktansvärda, som pågick i världen, inte minst i våra grannländer. Radion sände 

naturligtvis krigsnyheter varje dag och tidningarna var fyllda av kriget. Men ändå var kriget hela 

tiden på avstånd och förblev ganska abstrakt. Nu på våren 1945 var vi naturligtvis medvetna om att 

det var fred i Europa efter Tysklands kapitulation och att kriget mellan USA och Japan fortgick. 

Nu gällde det skolresan.  Vi steg på tåget i Boden och åkte via Vännäs till Umeå. Detaljer som jag 

minns från tågresan var vattenkarafferna med dricksglas i ställ på väggen i korridoren och 

toaletterna med det gapande hålet där man kunde se marken under rusa förbi. 

 

I Umeå fick vi bo hos vår lärarinnas mamma i hennes lägenhet på Storgatan. Det var där jag första 

gången stiftade bekantskap med en vattenklosett. Efter förrättat ärende skulle man dra i en kedja, 

som hängde ner från en stor vattenbehållare uppe vid taket. Jag drog och en fors av vatten 

strömmade till synes okontrollerat ner i toalettstolen. Jag blev förskräckt och trodde jag hade 

förorsakat en översvämning innan det lugnade sig. 

 

Vår lärarinna (vi sa aldrig fröken) hade planerat vårt besök med aktiviteter varje dag för att vi skulle 

få se så mycket som möjligt. En dag åkte vi till Holmsund. Där låg det på den tiden välkända 

räddningsfartyget Belos. Detta fartyg blev känt för hela Sverige genom sitt deltagande i sökandet 

efter ubåten Ulven, som minsprängdes utanför Marstrand 1943. I radio och tidningar skildrades 

sökandet, som pågick under flera dagar. Man trodde sig ha hört knackningar från u-båten. Först 

efter flera dagar hittades ubåten. Alla 33 besättningsmän var då döda. 

 

Nu fick vi gå ombord på Belos. På däck stod den stora dykarklockan med vilken man kunde gå ned 

och göra räddningsinsatser på stort djup. Jag minns, att det kändes högtidligt på ett sätt att se den 

omtalade dykarklockan, som man läst så mycket om i tidningen. Nu kunde man ta på den. Världen 

blev verklig på ett sätt. 

 

En annan dag åkte vi till Umedalen, där vi skulle få träffa den svenske mästaren i släggkastning, 

Erik ”Umedalen” Johansson. Idrottsintresserad som jag var redan på den tiden, kände jag ju väl till 

den berömde släggkastaren, som tyvärr inte var hemma. Hans fru lovade, att vi skulle få hans 

autograf hemskickad till var och en, vilket också skedde. 

 

Ett par år senare avslöjades, att den svenske mästaren hade fuskat. Han hade använt en slägga, som 

han fifflat med så att den blev lättare än den godkända. Vid kontrollvägning visade sig släggan 

nämligen vara 4 hekto för lätt. Han blev fråntagen alla sina mästerskapstitlar och fick stå med 

skammen inför hela idrottssverige. Hans autograf tappade då i värde tyckte jag då. Kanske var det 

tvärtom? Den västerbottniske författaren Per Olof Enquist har i romanen Sekonden berättat den 

sorgliga historien. 

 



En annan händelse från denna min första resa inträffade på hemvägen. Med samma tåg åkte hela 

Stockholms AIK:s fotbollslag. Fröken ordnade så att vi fick spelarnas autografer. Bland dem fanns 

namn som ”Garvis” Carlsson, målvakten ”Gurra” Sjöberg med flera av 40-talets fotbollsidoler. 

Återigen tyckte jag mig ha upplevt en bit av den stora världen. 

 

Så var min första resa. Senare i livet har det blivit många fler och betydligt längre. Ändå är det den 

resa som jag minns bäst efter alla år, liksom minnet av en lärare, som gjorde ett avtryck i mitt liv. 

 

Martin Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


