
Herrhagsskolans historia 

 
 

”Skolpalatset på Herrhagen.” ”En pedagogisk storsatsning.” Så pratade man om 

Herrhagsskolan i början på 1900-talet! 

På 1890-talet hade Karlstad en stark industriell utveckling och de ökade arbetstillfällena 

satte sina spår i skolstatistiken. 

1898 gav kyrkostämman skolrådet i uppdrag att upprätta ritningar och kostnadsförslag 

till en skolbyggnad på Herrhagen! 

 

1901 presenterade en byggnadskommitté med domprosten G. Jakobsson som 

ordförande, ett förslag till skola som var ritad av skolbyggnadsarkitekten Nilsson. 

Skolrådet gillade inte förslaget och en arkitekttävlan utlystes. 

Den nya kommittén, där G. Jakobsson också var ordförande, lämnade ett förslag på att 

skolan skulle uppföras i tre våningar med jord- och vindsvåning där dessa lokaler skulle 

ingå: 

20 folkskolesalar 

4 småskolesalar 

kollegierum 

materialrum 

salar för huslig ekonomi bestående av; matsal för bespisning av fattiga barn, rum för 

tvättning m.m. 

skolbad med bassäng, dusch och bastu 

2 träslöjdssalar, 2 salar för kvinnlig slöjd, skomakerislöjdssal 

ritsal, naturkunnighetssal 

musik-, böne- och samlingssal 

särskild gymnastikbyggnad 

erforderliga uthus 

vaktmästar- och lärarbostäder 

Att bygga skolpalatset skulle kosta 380.000 kr. Man beslutade också att installera 

elektrisk ström, något som då var en stor lyx, vilket skulle kosta 5.450kr. 

 

1904 startade byggnadsarbetena. Det står Anno 1906 på huvudbyggnaden men då var 

endast gymnastiksalen, skolköket och slöjdsalarna klara. Hösten 1907 kunde alla lokaler 

tas i bruk. 

Herrhagsskolans utmärkta pedagogiska förutsättningar gjorde att Karlstads stifts 10:e 

allmänna folkskollärarmöte 1909 förlades till Karlstad med mötesplats på 

Herrhagsskolan. 

 

Obligatoriska skolan 



På Herrhagsskolan var den obligatoriska skolan uppdelad i småskolan med klasserna 1 

och 2 och folkskolan med klasserna 1-IV. 

 

1907 tillkom en frivillig femte klass. 

Alla övningsämnena var obligatoriska. 

Förutom de obligatoriska ämnena gavs frivillig undervisning i engelska eller tyska. 

 

1918 tillkom på boktryckare Ankers förslag en skolträdgård där frivillig undervisning i 

trädgårdsskötsel kunde ges. Skolhälsovården 

 

1906 anställdes stadsläkare Hugo Severin som skolläkare och han gjorde regelbundna 

besök och kontroller vid Herrhagsskolan. Alla elever fick tillgång till bad en gång i 

månaden. Baderskan var sträng och fruktad. Misstänktes t ex ohyra i barnens kläder, 

lades dessa i en maskin som värmdes till 85°. Då dog eventuella bakterier. 

 

Aulan 

Samlingssalen på Herrhagsskolan ansågs av många vara onödig och slösaktig. Men 

domprostens förslag vann och Herrhagsskolan blev den första folkskolan med egen aula. 

Domprost G. Jakobsson genomdrev också att aulan skulle utsmyckas med konst. 

Konstnären Olof W Nilsson målade taket som en svensk sommarhimmel med små 

keruber på seglande moln. De fyrsidiga snedtaken fyllde han med symboliska motiv från 

bland annat skolans tillblivelse. 1945 gjordes en grundlig renovering. Olof W Nilssons 

dekorationer i aulan hade chanserat. Konstnären Simon Sörmans skissförslag till de fyra 

snedställda taken vann skolstyrelsens gillande. Sörmans målningar skildrar svenskt liv i 

svensk natur. Målningarna applicerades över de befintliga målningarna i aulan. I april 

 

1949 kunde konstverket beskådas. 

 

Sångtraditionen 

1898 utsågs en översångslärare som utarbetade ett program för sångundervisning och 

var också ledare för en blandad kör som lärarkåren bildat. Deras konserter gjorde att 

man kunde köpa in ett piano som placerades i Herrhagsskolans lärarrum. Fortsatt 

konsertverksamhet bidrog till grundkapitalet i Karlstads folkskollärares instrumentfond. 

Årligen utdelades ett musikstipendium till elever vid Herrhagsskolan. Under många år 

hölls uppskattade sånguppvisningar i aulan. 

Bespisning 

 

1909 serverades frukostbespisning, som bestod av välling och bröd, och kostade 5 öre. 

De fattiga skolbarnen kunde få gratis mat som fattigvården bekostade. 

 

1946 infördes så kallad Oslo-frukost som bestod av smörgås med råkostpålägg och 

mjölk. 



1950 serverades lagad mat vid Herrhagsskolan. 

 

1954 kunde alla lärjungar i folkskolan få gratis lunch. Maten tillagades vid centralköken i 

Västerstrandskolan, Tingvallaskolan och Norrstrandsskolan (som byggdes samma år.) 

Beredskapssjukhus 

1945, under andra världskriget, förbereddes Herrhagsskolan till beredskapssjukhus. 

 

1946 fördes ett par hundra kvinnliga sjuka fångar från det tyska koncentrationslägret 

Belsen hit. 

Kvinnorna hängde ut snören från fönstren, där hjälpsamma Herrhagsbor försåg de 

utmattade med påsar innehållande frukt och godis. Från dåtid till nutid 

 

Från 1923 användes klassbeteckningen 1 och 2 för småskolan och 3-6 för folkskolan. 

 

1942/43 genomfördes helt obligatorisk sjunde klass. 

 

1957/58 infördes en obligatorisk åttonde klass. 

 

1959 startade en frivillig nionde årsklass. 

 

1965 infördes 5-dagarsvecka på försök. Då fanns årsklasserna 1-9 på skolan. 

 

1967 togs skolhuset på andra sidan skolgården i bruk. Samtidigt renoverades det gamla 

skolhuset. 

 

1967/68 fanns Åk 1-3 i nya och Åk 4-9 i gamla skolhuset. 

 

1969-85 fanns Åk 1-3 i ”Parkskolan” vid Herrhagsparken och Åk 4-6 i nya Åk 7-9 i gamla 

skolhuset. 

1984 flyttades högstadiet till Frödings- och Norrstrandsskolan. Då upphörde också de 

omtyckta sång- och musiksoaréerna på Herrhagsskolan. 

 

1985-92 fanns Åk 1-3 i nya och Åk 4-6 i gamla skolhuset. 

 

1986 utbröt en brand i översta våningen på gamla skolan. 

 

1992/93 renoverades gamla skolhuset. De gamla skolbänkarna skickades till en skola i 

Eritrea. 

Åk 1-6 finns och fritidshemmen finns nu i de gamla skolhuset. 

 

1993/94 startade den första åldersblandade avdelningen på lågstadiet där även 



förskolan ingick. Ett arbetslag med fritidspedagoger, förskollärare och lågstadielärare 

arbetade med eleverna i detta projekt. 

 

1996/97 blev alla avdelningar på lågstadiet åldersblandade. 

 

1998/99 startade en montessorigrupp med 6- och 7-åringar. Montessoriavdelningen har 

nu elever från år 6 till Åk 5. 

 

1999/2000 bildade mellanstadiet arbetslag med 3 klasser i olika årskurser. 

 

Sommaren 2000 upprustas matsal och kök. Matlagningen flyttades till Stagnellska 

hemmet och Herrhagsskolan fick ett mottagningskök. 

Ryktet går om att en skatt finns nedgrävd under skolan…  

Vet Du som läser något mer om detta eller vet Du något annat spännande om 

Herrhagsskolan kontakta mig: 

 

ingrid.sahlback@karlstad.se 

 

Källor: Carl-Erik Carldéns böcker ”Från fattigskola till skolpalats” och ”Från kyrkskola till 

medborgarskola” samt Runo Gäärds skrift ”Herrhagsskolan” och VF:s artikel 

”Herrhagsskolan rik på historia” av Eva Dahl. 
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