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FÖRORD

En välmående 50-åring

De första eleverna vandrade in genom entrédörren till Tegnérskolan den 20 
augusti 1970. Då arbetade fortfarande asfaltsläggarna runt skolan så den 
högtidliga invigningen fick vänta till den 8 maj 1971. 50 år senare var det en 
pandemi som gjorde att firandet fick skjutas upp men nu är det äntligen dags att 
fira!

Under de dryga 50 år som passerat sedan skolan tog emot sina första elever 
har de flesta invånarna i Säffle på något sätt haft en relation med skolan. 2010 
genomgick skolan en omfattande renovering vilket gör att de flesta som inte 
besökt skolan sedan dess troligtvis inte skulle känna igen sig i skolans lokaler, 
även om utsidan fortfarande är i stort sett densamma. Första läsåret hade skolan 
444 elever och nu, 52 år senare, är elevantalet i stort sett detsamma då vi läsåret 
2022-2023 har 497 elever. 

Som rektor, och tidigare både elev och lärare, är jag väldigt stolt över att 
tillsammans med alla medarbetare arbeta i en verksamhet som hela tiden 
vill utvecklas för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för Säffles unga 
invånare att utvecklas så långt som möjligt. 

Grattis på 50-årsdagen Tegnérskolan!

Gustav Hagerskog
Rektor





Tegnérskolan invigdes 1971 – 
och sedan två gånger till

När höstterminen 1970 inleddes stod 
Tegnérskolan färdig och kunde ta emot elever 
för första gången. Officiell invigning blev det 
först i maj 1971 och sedan har det blivit ett par 
återinvigningar efter om- och tillbyggnader, en 
2010 och ytterligare en 2016.

Första spadtaget för Tegnérskolan togs 30 april 1969 
av Alf Magnil, som då var ordförande i skolstyrelsen. 
Skolbygget hade diskuterats sedan 1962. Då behandlade 
stadsfullmäktige för första gången en utredning som 
gjorts inom skolstyrelsen om behovet av ett skolbygge. 
1964 påbörjades projektering.
    Det ursprungliga förslaget kom att omarbetas. Från 
början var det tänkt att skolan skulle delas upp i fyra 
byggnader. En skulle ligga längs Granvägen. I den 
byggnaden skulle lokaler för slöjd, hemkunskap och 
handel inrymmas. Nu kom dessa i stället att placeras 

i huvudbyggnaden och längs Granvägen blev det en 
parkeringsyta.
    I hörnet av Tegnérgatan och Granvägen skulle en 
fristående byggnad inrymma en större aula, en matsal 
för eleverna och en matsal för lärarna, en lokal för 
musikundervisning samt ett centralkök. Stadsarkitekt 
Carl Waldenström förklarade i en intervju, att bland annat 
aulan lättare skulle kunna komma allmänheten tillgodo 
om den delen var fristående. 
    Så blev det. Aulan användes i olika sammanhang. 
Där hade bland annat kommunfullmäktige sina 
sammanträden under 1970-talet.
    Det är värt att notera att bygget av Tegnérskolan 
började planeras långt innan realskoleexamen avskaffades 
och högstadiet blev ett nytt begrepp. När de första 
eleverna flyttade in i Tegnérskolan var Samrealskolan 
fortfarande i drift. Sista året med realexamen i Säffle 
var 1972. Därefter blev Samrealskolan omdöpt till 

Sundsborgsskolan och levde vidare som högstadium inom 
Tegnérs rektorsområde.

Tjuvstart med spadtag
Första spadtaget togs som redan nämnts 30 april 1969. 
Länsarbetsnämnden hade gett igångsättningstillstånd för 
byggstart 1 maj, men Säffle tjuvstartade genom att sätta 
spaden i marken redan dagen innan.
    - Det är en stor dag för Säffle, sade Allan Gustafsson, 
som då var ordförande i centrala byggnadskommittén och 
även kommunalråd, när han lämnade över spaden till Alf 
Magnil.
    Politikerna Gunnar Jansson och Harry Jansson, 
skolchefen Kurt-Elof Rejnö, ingenjör Kjell Grengmark 
samt Arvid Andersson och John Grindvall från byggfirman 
Diös var också på plats.
    Den 1 juni 1970 skulle bygget vara klart. Det var det mål 
som man hade när arbetet startade.
    Våren 1970 vågade man lova att bygget skulle bli färdigt 
i tid. All inredning till skolan hade beställts till 15 juni och 
4 juli skulle nyckeln till skolan symboliskt överlämnas till 
skolans rektor, som då var Bengt Ivarsson.
    Från starten skulle Tegnérskolan ta emot i runda tal 
400 elever och ungefär lika många skulle gå i den andra 
högstadieskolan Sundsborgsskolan.

Byggdes med Säffletegel
Några dagar in i juli gjorde ST ett besök i den nya skolan. 
Byggjobbarna hade då gjort sitt och gått på semester. 
Andra hade jobb kvar.  
    - Där jobbar målare, elektriker, folk som lägger in 
paneler i taken, där släpar grabbar omkring stora kärror 
med möbler och där dyker då och då skolans arkitekt Carl 
Waldenström upp för att allt blir som det ska.
    Byggfirman Diös var huvudentreprenör, men 
underleverantörerna kom huvudsakligen från Säffle. Allt 
tegel – och det behövdes många tegelstenar till det bygget 
– kom till exempel från Säffle Tegelbruk.

    Den 20 augusti 1970 kom eleverna till sin nya skola. Det 
blev en alldeles speciell dag. Rubriken i Säffle-Tidningen 
var ”Eleverna gick efter karta under första skoldagen”.
    - Men visst var det lite svårt att hitta första dagen och 
det gick åt en hel del tid att orientera sig. Hjälpsamma 
lärare och tydliga kartor bidrog emellertid till att 
svårigheterna övervanns ganska snabbt, skrev ST.
    Allt var emellertid inte färdigt. Lokalerna för 
hemkunskap togs till exempel inte i bruk förrän 
vårterminen 1971 och den officiella invigningen fick bland 
annat av det skälet vänta till maj 1971, alltså nästan ett 
helt läsår efter att skolan tagits i bruk.
    På invigningen, som hölls i aulan, talade 
länsskolinspektör Lennart Wiger och talade gjorde också 
skolstyrelsens då nye ordförande Erik Kisberg, som 
med tiden skulle bli kommunalråd, riksdagsman Allan 
Gustafsson och tidigare kommunalrådet Harry Jansson. 
Den sistnämnde läste lämpligt nog en dikt av Esaias 
Tegnér, som ju har fått ge namn åt skolan. 
    Hedersgäst vid invigningen var skräddarmästare Bengt 
Wallin, som bakom sig hade 30 år i skolstyrelsen, varav 27 
år som ordförande.

Förvandlad åkermark
Vid samlingen i aulan bjöds det först på musik. 
Musikskolans blåsorkester under ledning av 
Janne Lindqvist inledde med pampiga ”Pomp and 
Circumstance”. En skolkör ledd av Svante Bergström 
medverkade liksom Karin Andreasson på tvärflöjt 
och Birgit Johansson på piano. En blandad kör från 
musikskolan leddes av musikdirektör Lennart Schultz. 
Erik Kisberg påminde i sitt tal om den utveckling som 
skett i området inom loppet av några år. Bara åtta år före 
skolinvigningen hade marken där skolan nu byggts blivit 
förberedd för vårsådd. Då var det fortfarande åkermark.
    - På den ligger nu också ett 50-tal nybyggda villor och 
snart kommer också en sim- och sporthall att stå färdig.
Länsskolinspektör Lennart Wiger gav i sitt tal en återblick 



på skolans utveckling från 1842 när det bestämdes att 
undervisning skulle bedrivas i fasta lokaler fram till 
dagens skola 1971. Han framhöll också att Tegnérskolan 
visar hur moderna hjälpmedel kan användas i 
undervisningen och hur skolan kan användas i olika 
samhällsfunktioner.
    - Det är nödvändigt att intensivt utnyttja dess lokaler 
och dess utrustning inte minst med tanke på den kostnad 
som här har lagts ned, menade Lennart Wiger, som fick 
äran att förklara Tegnérskolan invigd.
    Lokaltidningen var imponerad över den perfekta 
organisationen under invigningen. Rektor Bengt 
Ivarsson var mannen bakom denna så noggrannheten i 
planeringen överraskade inte. 
    - Allting gick som smort, tiderna hölls på minuten 
utan att det jäktades det allra minsta. Föredömligt korta 
men ändå innehållsrika tal. Och sist men inte minst – en 
strålande sol över hela tillställningen.
    En liten extra finess under invigningen kommenterades 
också.
    - Vid den avslutande måltiden, enkel men god och 
närande, fick varje gäst två fotografier från invigningen 
och kunde titta på sig själv, vilket väl alltid känns 
tillfredsställande. De inbjudna gästerna var 181 till 
antalet.

Invigning ännu en gång
Naturligtvis skedde förändringar under årens lopp. Aulan 
är ett exempel. Fullmäktigesalen i stadshuset hade under 
1970-talet använts för kommunstyrelsens sammanträden, 
men återfick med tiden sin ursprungliga funktion.   
Politikerna lämnade Tegnérskolans aula, som emellertid 
användes flitigt för olika arrangemang, paneldebatter, 
offentliga möten med mera.
    Aulan skulle få en ny användning. Det var när den 
gjordes om till danssal. Spegelsalen blev ett nytt begrepp.
Större förändringar väntade. Den 7 september 2010 

var det ännu en gång dags för invigning, då av om- och 
tillbyggda Tegnérskolan. Det var inget litet projekt.      
    Prislappen låg på cirka 70 miljoner kronor. Skolan 
växte och samtidigt skapades en skola med mycket ljus 
och öppna ytor. Tegnérskolan blev också en ”toffelskola”. 
Utomhusskor skulle ersättas med inomhusskor eller 
tofflor när man gick in i skolan. Från början fanns förstås 
en viss skepsis mot detta, men protesterna uteblev.   
    Ljudnivån blev lägre och stämningen blev lugnare 
ansågs det då. Vid invigningen hölls det tal av barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Gunnel Svensson, 
förvaltningschefen Mikael Blom och kommunalrådet 
Daniel Bäckström. En av arkitekterna, Anna Törnqvist, 
fanns också på plats. I motsats till invigningen 39 år 
tidigare fanns denna gång inte ett stort antal inbjudna 
gäster. När landshövding Eva Eriksson invigningstalade 
så gjorde hon det främst till elever och skolpersonal.

Tegnérskolan växte
Det var inte den sista invigningen. Tegnérskolan skulle 
växa ytterligare. 2016 var det dags igen. Då skulle Säffles 
högstadieskolor bli en enda. Alla högstadieelever skulle 
samlas i Tegnérskolan och Höglundaskolan skulle på nytt 
bli en låg- och mellanstadieskola. Det behövdes plats för 
ytterligare cirka 200 elever. Totalt skulle Tegnérskolan 
dimensioneras för 580 elever.
    Det bygges bland annat sex nya NO-salar och två 
slöjdsalar. I runda tal 25 miljoner investerades i 
ombyggnaden 2016. Precis som vid ombyggnaden sex 
år tidigare gjordes en medveten satsning på att undvika 
dolda ytor. Allt för att så långt det är möjligt motverka 
utanförskap och mobbning. 
    Första halva seklet är passerat. Tegnérskolan är väl 
rustad för fortsättningen.

Sven-Erik Dahlström 

När första spadtaget för Tegnérskolan skulle tas 1969 var 
Alf Magnil ordförande i skolstyrelsen. Det var han som fick 
uppdraget. 

Foto: ST arkiv



Det var den 30 april 1969 som skolstyrelsens ordförande Alf Magnil tog det symboliska första 
spadtaget. Det bevittnades av från vänster politikerna Gunnar Jansson och Harry Jansson, 
skolchefen Kurt-Elof Rejnö, ingenjör Kjell Grengmark, centrala byggnadskommitténs ordförande 
Allan Gustafsson, byggmästare Arvid Andersson och verkmästare John Grindvall, de båda 
sistnämnda från byggfirman Diös.

Foto: Åke Jansson

Vintern 1969-1970 pågick byggandet av blivande Tegnérskolan. På byggarbetarnas parkering 
dominerade Volvo och ”Volkswagen-bubblor”. 

Foto: Åke Jansson



I dessa huskroppar skulle det till vänster bli aula och till höger matsal och kök. 

Foto: Åke Jansson



När första spadtaget väl var taget var det glada miner. Från vänster skolchefen K-E Rejnö. 
Gatuchefen Bo Örtenberg, skolstyrelsens ordförande Alf Magnil och kommunalrådet och 
ordföranden i centrala byggnadskommittén Allan Gustafsson. 

Foto: Åke Jansson

Första skoldagen i nya skolan fick eleverna en karta för att hitta i lokalerna. Ulf Ottersten och 
Bengt Paulsson var två av eleverna som tog hjälp av kartan. 

Foto: Åke Jansson



Här har bygget börjat bli färdigt. Det här är den blivande aulan. Det är sommaren 1970. 

Foto: Åke Jansson

Mycket var nytt första skoldagen i nya skolan. Ett par av eleverna var – om bildtexten var 
korrekt för 50 år sedan – Monika Bäckström och Gunilla Halvardsson. 

Foto: Åke Jansson



När eleverna för första gången kom till nya skolan fanns lärare på plats för att visa runt. En av 
lärarna var Arne Nordström. 

Foto: Åke Jansson

Läraren Arne Nordström hade tagit hand om en uggla som övergivits av modern. Ugglan fick 
vara med om Tegnérskolans första skoldag. Det var populärt bland eleverna. 

Foto: Åke Jansson



En av invigningsgästerna 1971 var Billeruds bruksdisponent Gunnar Hindemark (till vänster) 
som fick en pratstund med invigningstalaren länsskolinspektör Lennart Wiger. 

Foto: Hagö Järpegård

Under invigningen lockades gästerna till invigningsmåltid med hjälp av en fanfar. För den 
svarade Yvonne Bertilsson, Lennart Stevenson och Torbjörn Andersson. 

Foto: Hagö Järpegård



Ett par av gästerna vid invigningen 1971 var Bengt Wallin, som tidigare hade tillhört 
skolstyrelsen i 30 år varav 27 som dess ordförande samt Harry Jansson, tidigare kommunalråd i 
Säffle. 

Foto: Hagö Järpegård

Under en period hölls kommunfullmäktiges sammanträden i Tegnérskolans aula. Så här brukade 
det normalt inte se ut, men just den här gången 1978 fick ledamöterna prova på lite gymnastiska 
rörelser. 

Foto: ST arkiv



Förvaltningschef Mikael Blom gick i strumplästen vid invigningen 2010. Bakom honom skymtar 
en barfota nämndordförande Gudrun Svensson. Tegnérskolan hade blivit en ”toffelskola” där 
utomhusskorna togs av även när det var invigning.

Foto: Sven-Erik Dahlström

Landshövding Eva Eriksson fanns på plats när Tegnérskolan 2010 skulle återinvigas efter om-
och tillbyggnad. 

Foto: Helena Ingman



Invigning 2016. Elevrådsordförande Alma Melitshenko klippte bandet med Säffles kommunalråd 
Dag Rogne. 

Foto: ST arkiv

Under invigningen 2016 visades den nya slöjdsalen upp för politiker i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Foto: ST arkiv




