
Gammelgårdens skola 

Gammelgården, 1856 - 1982 
Gammelgården tillhörde från 1856 den 
fasta skolans rote (kyrkostadens) men 
avståndet till kyrkbyn var för stort. 
Hösten 1862 bedrev byasonen Hugo 
Rönnbäck undervisning i byn. Sedan 
dröjde det till 1866 och 1867 då Maria Häggström kom till byn. 
Hon bedrev även undervisning våren 1869 och hösten 1871 
samt våren1873. 
 
År 1869 skildes byn från fasta rotet då inga barn från 
Gammelgården använt sig av den fasta skolan i kyrkostaden 
under de senaste tio åren. Vårterminen 1870 fick byn besök av 
den flyttande folkskolan, men detta var också enda gången 
som den kom till byn. Enligt examenskatalogen deltog då 39 
barn. Närvarande vid examen var skolrådsledamoten N.O 
Svanberg han noterade att provskrifterna visade "goda anlag 
till erhållande av vacker stil" men att de flesta hade problem 
med läsningen "i synnerhet vad latinsk stil vidkommer". 
 
År 1874 hyrdes lokal i byn för att bedriva skolverksamhet av 
Pher Nilsson. 
En summa av 25 riksdaler beviljades för anpassning av lokalen 
till skolverksamhet. Hyra för lokalen utgick med 1 riksdaler och 
75 öre för var vecka som verksamhet bedrevs, vedunderhåll 
icke inräknat. 
 
År 1882 fanns det 44 barn i skolåldern. Höstterminen 1894 fick 
Gammelgården fast mindre folkskola och 1915 inrättades fast 
folkskola. Den första skolbyggnaden uppfördes 1919. Huset var 
en tvåvånings timrad träbyggnad, på fastighetsbeteckningen 
Gammelgården 7:37 och 7:12, som senare brädfordrades 
utvändigt. Byggnaden innehöll två klassrum på nedre plan samt 
en mindre bostadslägenhet för en lärare. På övre plan fanns ett 
klassrum och ett bostadsrum för en lärare samt en 
trerumslägenhet för tillsynsläraren.  
Skolhuset förbättrades 1948 och centralvärme installerades. 
Skolbespisningen var en tid, på 40-, 50-talet inrymd i byns 
IOGT- lokal men flyttades 1959 in i skolbyggnadens övre plan. 

 



Skolbyggnaden revs efter att den nya skolbyggnaden uppförts. 
Den nya skolbyggnaden togs i bruk 1982 i oktober men 
dessförinnan hade man byggt en ny gymnastiksal som stod 
färdig 1976. Idag går även barn från byarna Börjelsbyn, Rian 
och Källsjärv i byns sexåriga grundskola.  
 

Källa: Folkskola i Kalix och Töre Bergman & Melvin Nordströms 
trickeri AB 1943, Inventering av 
 


