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Nytorps enhetsskola 
 
 

’ 
https://www.svd.se/arkiv/1954-05-12/7  

 
När man tittar i gamla tidningar hittar man många artiklar om enhetsskolan som 
startade i Nytorp 1949. Artikeln "Svenska enhetsskolan föremål för internationellt intresse" 
handlar om en internationell konferens 1954, med deltagare från elva länder. Från  Sverige 
kom Stellan Arvidson (som har kallats den svenska enhetsskolans skapare) - och så Nytorps 
överlärare (1952-65) Signe Bengtsson. “Överallt i utlandet följs de svenska försöken 
med uppmärksamhet” står det. Vi hade hunnit längre än något annat land - strax före 
USA och Norge.  
 
Området runt Nytorp byggdes på 40-talet, så våra föräldrar var alla nybyggare. 
Lägenheterna var oftast små. Lena: Vi blev småningom 5 pers i en etta, men mamma trivdes 
ändå mycket bättre där än i trerummaren i Farsta. Många av oss minns föräldrarnas (särskilt 
mammornas!) tacksamhet över de ljusa, moderna lägenheterna, med badrum, tvättstuga, 
kylskåp.  
 
I områdets nya enhetsskolan skulle dessutom ALLA som ville kunna fortsätta att 
studera - utan att behöva byta till realskola.  
Lena hade säkert aldrig fortsatt studera i den gamla folkskolan, fast jag gillade att plugga 
och hade bra betyg. Min familj hade varken pengar eller studievana, så det naturliga för mig 
hade varit att snabbt börja hjälpa till med försörjningen.  
Då är det kanske inte så konstigt om även föräldrarna ställde upp och hjälpte till i skolan.  
 
När vi gamla klassisar efter 45 år började träffas igen dök tanken upp att samla våra 
bilder och minnen - innan de försvinner. Inte bara om skolan, utan överhuvudtaget, om 
uppväxten "sydost om Söder". Så vi startade en blogg: "Enskedebilder.com", som alla är 
välkomna att vara med och bygga upp. Jag är redaktör och kommer förstås att skriva om 
den här kvällen också. Kommentera  gärna!  

 

https://www.svd.se/arkiv/1954-05-12/7
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När jag gick i Nytorp visste jag förstås att jag det var en "enhetsskola" och 
"försöksskola", men funderade inte över vad det betydde: “Vaddå försök?”  
 
Men det vet min klasskompis Elisabeth, för hon blev lärare!  
 
ENHETSSKOLAN - mellan “folkskola+realskola” och “grundskola”  

https://lararnastidning.se/kommissionen-skulle-bygga-en-battre-varld/  
Kort bakgrund:  
I 1946 års skolkommission ville man skapa en ny skola för en bättre värld. Kriget var 
just slut och man ville fostra de unga till demokratiska medborgare. Alla var överens om att 
fler borde få chansen att läsa vidare - men man var inte enig om hur den nya skolan skulle 
se ut. Hur länge skulle till exempel eleverna gå i sammanhållna klasser?  
Det var bakgrunden till försöksskolan/enhetsskolan, som startade 1949 i Björkhagen, 
Västberga och Nytorp. Diskussionerna om den nya skolan var livliga hela 50-talet, och 
1962 infördes den nioåriga sammanhållna grundskolan.  
 
Lena började i ettan 1953, i gamla Röda skolan. Enligt betygen gick jag i “Nytorps 
folkskola” från ettan t o m femman, I sexan fick läraren på betygsblanketten välja mellan 
alternativen folkskola/försöksskola och från sjuan gick jag i “försökskolans 
(enhetsskolans) högstadium” till 1962.  
Och nu inser jag att sen var försöksverksamheten slut. För då blev det grundskola. 
 
Elisabeths yngre syster har slutbetyg från 9an 1965 (gick alltså de sista åren i grundskolan).  
På betyget står: “Slutbetyg från grundskola - med undervisning enligt Timplaner och 
huvudmoment vid försöksverksamhet med nioårig enhetsskola” (Bild finns.) 
 
 
  

 

https://lararnastidning.se/kommissionen-skulle-bygga-en-battre-varld/
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I sjätte klass var det dags att välja inriktning till högstadiet.  
Elisabeth har sparat sammanställningen över de viktiga tillvalen.  
 
https://enskedebilder.com/2018/05/23/vart-viktiga-val/  

 
Valen man gjorde i klass 7 och 8 ledde fram till klass 9, som fanns i tre varianter:  
G(ymnasieförberedande), A(llmän) eller Y(rkesförberedande).  
 
Lena valde helt enkelt så mycket språk som möjligt, bara för att det var så kul med 
språk. Och då behövde man inte göra några fler val.  
 
En rolig detalj är att trots att enhetsskolan alltså skulle göra det möjligt för alla att plugga 
vidare verkade man inte riktigt säker på att vi enhetsskoleelever skulle vara lika duktiga som 
de som gick i realskolan. I instruktionen inför valet av alternativkurser står det nämligen att 
den lätta kursen (alternativkurs 1) ”torde vara lämplig för flertalet elever”! medan 
“Alternativkurs 2 är avsedd för elever som vill skaffa sig en grund för fortsatta studier av 
teoretisk art.”  

 

https://enskedebilder.com/2018/05/23/vart-viktiga-val/
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Icke desto mindre:  
Nu skulle ALLA barn få möjlighet att "ta realen och studenten".  

I minnesorden efter Signe Bengtsson sammanfattas hennes vision:  
Den examensfria enhetsskolan var ett socialt genombrott. Kvaliteten på 
undervisningen skulle vara hög, samtidigt som eleverna skulle känna att 
skolan ställde krav på dem. I en positiv och vänlig atmosfär skulle eleverna få 
kunskaper i både teoretiska och praktiska ämnen.  
Man startade föräldra- och elevföreningar. Lärarna var viktigare än lokaler och 
hjälpmedel. Men viktigast var barnen!  
https://arkivet.dn.se/tidning/1992-09-25/261/59?searchTerm=%22signe+bengtsson%
22  

 
Lena skulle säkert aldrig ha pluggat vidare i "gamla" skolan: Min familj hade varken 
pengar eller studievana. Nu gick det enkelt att bara fortsätta, eftersom jag gillade att plugga. 
Och sen kom de nya studielånen så att jag kunde fortsätta tom EFTER studenten, 
Visserligen ganska planlöst, men det gjorde ändå en stor skillnad för mitt liv och min 
självkänsla.  
 
För Elisabeth hade det utan enhetsskolan inte varit lika självklart att läsa vidare, men 
hennes pappa hade antagligen propsat på det. Han hade själv velat ta realen, men 
föräldrarna hade inte råd, för på hans  tid kostade det pengar. Därför var det viktigt för 
honom att båda hans döttrar skulle läsa vidare, nu när möjligheten fanns.  
 
 
 

 

https://arkivet.dn.se/tidning/1992-09-25/261/59?searchTerm=%22signe+bengtsson%22
https://arkivet.dn.se/tidning/1992-09-25/261/59?searchTerm=%22signe+bengtsson%22
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Under rubriken  “ENHETSSKOLAN PÅ VÄG” läser vi om “enhetsskoleexperimentet i 
Nytorp” i DNs artikelserie från 1952 "Svårt att vara lärare". Där framhåller Signe Bengtsson 
bland fördelarna med enhetsskolan  “god kontakt med föräldrarna och ett intimt 
samarbete mellan lärarna”.  
På bilden bygger elever i klass 5 en lerhydda, eftersom de studerar stenåldern. Anette minns 
att de även hade “stenålderskläder”. Den infällda bilden visar Signe Bengtsson.  
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I en försöksskola får man lov att vara kreativ och HJÄLPAS ÅT  

Eftersom det var en försöksverksamhet fanns inte färdiga hjälpmedel och läromedel - 
ibland inte ens lokaler. Man fick klara sig ändå.  

 
 
Den som 1951 startade försöksverksamheten i Nytorp var överlärare Anna-Maja 
Edstam, en av de första kvinnliga skolledarna, som avlöstes av Signe Bengtsson 1952, (och 
blev bl a folkskolinspektör).  
På bilden hälsar hon barnen välkomna vid inflyttningen i oktober 51. 
Gösta Leonhards har beskrivit henne som “en general vid västfronten” , dessutom “en 
utomordentlig organisatör, fylld av initiativ, uppslag och idéer”. 
(Skolbarn) 
 
Det började redan innan skolan startat: I minnesorden över Anna-Maja Edstam står:  

”Förhållandena var närmast kaotiska vid inflyttningen. Då sammankallade 
överlärare Edstam kollegiet vid den nybyggda skolan tidigt en söndag förmiddag för 
att lägga upp riktlinjerna för skolans arbete, som alltså skulle börja veckan efter.”  
https://enskedebilder.com/2018/03/30/efter-roda-skolan-kunde-man-bli-ett-av-nytorps
-experimentbarn/  

 

 

https://www.dn.se/arkiv/familj/dodsfall-anna-maja-edstam-vorbeck/
https://enskedebilder.com/2018/03/30/efter-roda-skolan-kunde-man-bli-ett-av-nytorps-experimentbarn/
https://enskedebilder.com/2018/03/30/efter-roda-skolan-kunde-man-bli-ett-av-nytorps-experimentbarn/
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Lärare som var med minns att de redan under sommaren fått tjocka kompendier att 
läsa. Och under de första läsåren anordnades konferenser också efter skoldagens slut.   
Många lärare minns också hur entusiastiska de var särskilt de inledande försöksåren, 
som pionjärer var de starkt motiverade. Skolledarna hade stor betydelse, och levde mer eller 
mindre på skolan.  
(“Pionjäråren”)  
 
 
För stora klasser och brist på gymnastiksal  
 
Till DN sa Signe Bengtsson apropå bristen på gymnastiksal:  
https://enskedebilder.com/2018/07/05/oss-pionjarer-emellan-fler-erfarenheter-fran-enhetssko
lan/  

“För stor skola, för stora klasser och brist på gymnastiksal är bekymmer Nytorp delar 
med de flesta nya skolor”. Det blev mycket utegympa, man skulle skaffa 
lekredskap till skolgården, då skulle de större pojkarna hjälpa till att tillverka 
bänkarna, för: ”barnen skall inte vänjas vid att andra sköter allt åt dem.”  
https://arkivet.dn.se/tidning/1952-12-15/342/3?searchTerm=%22signe+bengtsson%2
2  

 

 
I Enskedebilder berättar eleverna om hur det var för dem:  
När Rolf började i Nytorp var skolan inte helt färdig. Han kommer ihåg att de satt i grupper 
på gärdet och hade lektioner utomhus i några veckor medan solen sken (som tur var).  
 
Lars började redan 1950, alltså innan skolan var färdigbyggd. Han berättar: Vi fick börja i 
en paviljong på Hammarbyskolans gård. Där var vi fyra klasser. 1951 flyttade vi in i den 
nybyggda skolan. Då gick över 2000 elever där och vi fick dela klassrum och bänkar. En 
klass gick förmiddag, den andra eftermiddag.  
 
Elisabeth minns att hon hade vänster halva under bänklocket, men vet inte alls vem som 
hade den högra. Ett år fick vi boxar av typen stora unikaboxar som vi släpade runt på under 
dagen.  
 

 

https://enskedebilder.com/2018/07/05/oss-pionjarer-emellan-fler-erfarenheter-fran-enhetsskolan/
https://enskedebilder.com/2018/07/05/oss-pionjarer-emellan-fler-erfarenheter-fran-enhetsskolan/
https://arkivet.dn.se/tidning/1952-12-15/342/3?searchTerm=%22signe+bengtsson%22
https://arkivet.dn.se/tidning/1952-12-15/342/3?searchTerm=%22signe+bengtsson%22
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Lunchen fick ätas i fyra skift. Nytorpskolan var så populär, att föräldrar från andra 
skoldistrikt ville att deras barn skulle få börja där. Men där fanns alltså knappt plats för ”de 
egna”.  
 
De gamla skolorna hade gymnastiksalar, så en del av oss hade gymnastik i gamla 
Röda skolan, byggd 1903.  
  
Och så höll vi till i aulan.  
 

 
 
Lena glömmer aldrig gymnastiken i aulan: Det var där alla som köade utanför 
klassrummen flera våningar upp flabbade när jag gjorde ett misslyckat försök att hjula. Det 
gjorde jag aldrig mera om.  
En annan före detta elev gillade inte heller att ha gymnastik i aulan: ”Folk kunde stå och 
titta och det var inte alltid så kul. Det fanns inga ordentliga omklädningsrum, det fanns inte 
dusch, ja inte ens en vattenkran så att man kunde tvätta sig efter gymnastiken.” 
 
Elisabeth minns att man hade gymnastik även i kapprummet mellan matsalarna. När vi 
spelade engelsk brännboll där tog Kerstin  emot sig i glasrutan, som gick sönder. Blodet 
sprutade och ambulans fick tillkallas.  
 
Eftersom det var så ont om gymnastikredskap skaffade föräldraföreningen 1957 en 
studsmatta. Pengarna hade man fått in genom ett stort lotteri, och föräldraföreningens 
ordförande Gösta Wallin har avslöjat att köpet gjordes mot gymnastikinspektörens inrådan. 
(“Skolbarn”)  
Studsmattan stod i aulan - på marmorgolvet och utan skyddsnät.  
Gunnar Vistam, som senare blev gymnast,  berättar att åtminstone en gång, när han 
“stajlade” genom att göra volter och hoppa ända till andra våningen i ljusgården, räddades 
han i sista stund av gymnastikläraren Björnklint från att trilla av. och ner på marmorgolvet. 
Han överlevde.  
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Lärarnas och skolans ansvar verkade ibland sträcka sig utanför skolan:  
Hans-Göran kommer ihåg att det hände att lärarna kollade in ungarna på ungdomsgården 
Johanneshovsgården. Och Lena vet att skolans rökförbud sträckte sig ända till och med 
T-baneperrongen i Blåsut (ganska långt ifrån skolan). Vi som åkte tunnelbana hem fick alltså 
inte röka förrän vi åkt därifrån.  
 
Ett exempel på engagerade lärare är Asta Håkansson med tryckpressarna och 
esperanton.  

 
Bild från “Skolbarn”  
 
Lars-Åke berättade att han gick de första tre åren för Asta Håkansson, och mindes att 
hon var en stor älskare av esperanto: Vi elever skrev berättelser som hon översatte till 
esperanto och skickade till en skola i Japan. Vi fick liknande i retur.  
https://enskedebilder.com/2018/10/31/flera-minnen-av-olika-larare-margit-nygard-och-asta-h
akansson/  
 
Det här kunde man läsa om i tidningarna: Aftontidningen berättade i november 1952 
under rubriken: ”Nytorp ger ut världstidning”: “Barnen skrev och berättade om skolan och 
sina upplevelser och tidningen illustrerades med potatis- och linoleumtryck i två färger. 
Initiativet till tidningen kom från lärarinnan Asta Håkansson, som själv hade bekostat 
tryckpressen.” (Skolbarn)  
 
Asta Håkansson själv har berättat om när hon tog hem två små tryckpressar efter en 
kongress utomlands. I tullen hittade man ingen kategori för sånt, men man kom till slut 
överens om att hon skulle betala 10 kr. Sen hjälptes lärare, rektor, slöjdlärare och 
vaktmästare åt att skaffa tillbehör och lära sig hanteringen.  
En lärare i Göteborg lär också ha tänkt köpa tryckpressar, men avstått efter samtal med 
tullen. (Så lätt gav man sig inte i Nytorp!)  
(“Pionjärår”) 

 

https://enskedebilder.com/2018/10/31/flera-minnen-av-olika-larare-margit-nygard-och-asta-hakansson/
https://enskedebilder.com/2018/10/31/flera-minnen-av-olika-larare-margit-nygard-och-asta-hakansson/
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En annan engagerad lärare, Vera Sisefsky, tog med sig sin femma till muséet för att se 
på modern konst. Och lyckades få dem intresserade!  

 
https://www.svd.se/arkiv/1958-11-30/24  
I SvD skrev signaturen Corinna att hon alltid tyckt synd om ungar på museum 
eftersom de verkar så uttråkade. Men det var innan hon såg 11-åringarna från Nytorp 
på Moderna Museet. "Fröken" hade förberett dem, och eleverna tyckte visserligen att "den 
där Picasso är väl inte riktigt klok", men sen åkte klassen till museet, enligt artikeln: "För 
barnen i Söderort är bara resan till innerstan något av ett äventyr,  för de kommer så 
sällan dit."  
 
På museet fick de block och penna och rita av vad de ville. De tyckte mest om de 
naturalistiska verken, för "de verkar så levande", och så gillade de starka färger. Några 
flickor tyckte att Picasso gör folk så vanskapta. En vecka efter museibesöket fick eleverna i 
skolan rita vad de ville, i stil med vad de sett på museet. På bilden visar "fröken" upp 
Christinas stilleben. Och nu frågar de ofta: "Fröken, när får vi gå på museet igen?"  
Artikeln avslutas: "De har fått ett stycke konstuppfostran - utan alla pretentioner och 
pekpinnar, kanske den rätta vägen?"  
 
 

 

https://www.svd.se/arkiv/1958-11-30/24
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GRUPPARBETEN och SAMARBETEN  

 
Undervisningen i enhetsskolan byggde mycket på grupparbete. Skolmöblerna skulle lätt 
kunna flyttas ihop. I många klasser stod bänkarna i grupper, och barnen fick sitta 
tillsammans efter eget val, åtminstone så länge samarbetet gav gott resultat. Blev det bus 
fick de flytta isär. På bilden har Lena och klassisar grupparbete i korridoren.  
https://enskedebilder.com/2018/07/05/oss-pionjarer-emellan-fler-erfarenheter-fran-enhetssko
lan/  
 
Elisabeth, som småningom blev lärare och rektor: I efterhand förstår jag varför jag inte 
tänkte likadant som mina kollegor i skolan. För mig var det självklart med grupparbeten för 
elever och samverkan mellan lärare. Det var det inte för de andra.  
 
Även föräldrarna var aktiva. Överlärare Bengtsson har berättat att aulan inte hade något 
podium förrän en pappa snickrade ihop ett. Han återanvände stockar och bräder från gamla 
Folkets hus, som just höll på att rivas. Sen fixade en annan pappa tyg till draperier och ridå. 
(“Pionjärår”) 
https://arkivet.dn.se/tidning/1952-12-12/339/18?searchTerm=%22signe+bengtsson%22  

 

https://enskedebilder.com/2018/07/05/oss-pionjarer-emellan-fler-erfarenheter-fran-enhetsskolan/
https://enskedebilder.com/2018/07/05/oss-pionjarer-emellan-fler-erfarenheter-fran-enhetsskolan/
https://arkivet.dn.se/tidning/1952-12-12/339/18?searchTerm=%22signe+bengtsson%22
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Bilden illustrerar en tidningsnotis om ljusstöpning, där en del av tvåorna fick vara kvar 
och stöpa vidare ända till kvällen. Under ledning av en mamma hade man ljusstöpning hela 
den dagen, sist för mammor och pappor. För föräldrarna fanns även andra planer: 
Mammorna skulle få dansa för Vera Alexandrowa (som var inspirerad av Isadora Duncans 
idéer om den fria dansen), medan papporna skulle få lära sig att laga vardagsmat.  
 
1952 startade Nytorps nybildade föräldraförening kurser i engelska, keramik, 
hemreparationer, instrumentbygge och sömnad. Överläraren fanns också på plats. 120 
mammor och pappor kom första torsdagskvällen, och de flesta ville lära sig engelska, ofta 
för att kunna hänga med när barnen fick lära sig engelska. För det kunde inte många 
tidigare. Lenas mamma kämpade en tid med Naturmetoden.  
 
1956 startade elevföreningen för högstadiet. Lena har bildbevis på att en klasskamrat och 
hon fick hänga med till Hasselbacken för att provsmaka den nya skolmaten (trots att vi inte 
gick i högstadiet). Det kom också i tidningen.  
 
Många minns Luciatågen och julspelen i aulan.  
 
https://enskedebilder.com/2018/11/20/i-enhetsskoleexperimentet-fick-alla-tillfalle-att-vara-kre
ativa/  

 

https://enskedebilder.com/2018/11/20/i-enhetsskoleexperimentet-fick-alla-tillfalle-att-vara-kreativa/
https://enskedebilder.com/2018/11/20/i-enhetsskoleexperimentet-fick-alla-tillfalle-att-vara-kreativa/
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Dräkterna syddes av föräldrarna. Bilden är från boken ”Skolbarn” och enligt bildtexten 
lånade skolan först dräkter som användes för Gamla stans julspel, men sedan sydde 
föräldrarna ihop likadana för Nytorpsskolan. Dräkterna var gjorda efter Rafaels målningar.  
 
Jag läser att enhetsskolans elever även skulle lära sig att uppträda inför publik, men 
Lena minns bara sina tappra försök att hålla föredrag, som slutade med att hon nervöst 
rabblade upp alltihop på ungefär tre sekunder - och fick det förödande, men sanningsenliga 
omdömet: Detta var inget  föredrag, det får du göra om. Jag gjorde ett nytt, ambitiöst 
föredrag och var nervös inför varje svensktimme resten av terminen, men läraren glömde att 
kalla fram mig - eller insåg möjligen att jag lärt mig min läxa...  
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Mer INTERNATIONELLT: BREMEN-resan  

 
Nytorpskolan hade inte bara internationella kontakter via esperanto och 
lärarkonferenser. Vi som läste tyska fick vara med i ett elevutbyte med en tysk skola i 
Bremen. Det skrevs en del om det i tidningarna och Bremenresorna omnämndes särskilt i 
minnesorden efter överlärare Bengtsson.  
 
Bilden från Tomas album visar det högtidliga mottagandet 1961, med urklipp från den 
tyska lokalpressen.  
Lena skrev imponerat i sin dagbok om hur vi tågade fram med en dragspelare i spetsen, 
och omgivna av flaggviftande barn. Inne i skolan hölls tal och sjöngs sånger så att vår gamla 
hederliga ”Vi gå” bleknade till ett litet ynkligt försök.”  
 
I DN sa vår lärare Yngve Lundell att resorna var "ett mellanfolkligt samarbete för att 
främja språkundervisningen och skapa kontakt mellan svenska och tyska ungdomar.”  
 
Vi minns mest att det var så roligt. Vi var 48 fjortonåringar och två lärare: herr och fru 
Lundell. Såvitt jag vet hade ingen av oss elever varit utomlands, (enligt tidningsartikeln ovan 
kom vi ju knappt in till stan). Nu var vi var borta i tio dagar och sov hos tyska värdfamiljer. 
Första kvällen gick vi på Tivoli  i Köpenhamn “gruppvis”, dvs på egen hand(!).  
Alla överlevde.  
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Bremen-resan är Lenas starkaste minne från hela skoltiden: Första gången utomlands, 
och att dessutom bo utan föräldrar i en tysk familj! Vi gick i den tyska skolan, åkte 
sightseeing med buss och båt, var med om sportdag, underhållningsafton och 
senatsmottagning(!) i rådhuset. Jag var tom med i en (tysk) stavningstävling - med gott 
resultat. (Vann jag, rentav över tyskarna?)  
 
Resan verkar ha gjort intryck på oss, för drygt 50 år senare gjorde några av oss om 
den, med tåg till Bremen. Tyvärr hade skolan alldeles nyligen rivits, men vi tog kort på 
platsen. Berättelsen finns på nätet, med kommentarer av vår gamla lärarinna (på bilden). 
https://lenaikista.wordpress.com/  
 
Det var i juni 1961 vi åkte till Bremen och i september kom de tyska eleverna hit. Den 17 
september omkom FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld i en mystisk flygkrasch. 
Därför ställdes avslutningsfesten för våra tyska gäster in. Vi skulle alla gå hem. Men det 
gjorde vi inte...  

 
https://arkivet.dn.se/tidning/1961-09-12/247/11?searchTerm=%22signe+bengtsson%22  
 
I tidningsartiklar står att Nytorpsskolan talar tyska, men även att skolan i Bremen (Schule an 
der Gottfried Menken-Strasse) “torde vara den enda grundskolan i Tyskland där eleverna 
kan välja svenska som tillvalsämne." Beroende på elevutbytet med Nytorps 
åttondeklassare, som skolan haft sen 1959. https://www.svd.se/arkiv/1963-09-13/18  
 
ENSKEDEBILDER.COM 
Tanken med Enskedebilder är alltså att samla och spara minnena från oss som levde 
där och då - innan de försvinner. “Där” = hela östra Söderort (dvs allt som nånsin 
räknats till Enskede). Jag kommer förstås att skriva på Enskedebilder om den här kvällen. 
Kommentera gärna där! Och alla som har något att dela med er av: berättelser, bilder, tips, 
frågor: Skriv till mig på “Vad minns du?”.  Det kan vara vad som helst: “Jag har bilder”, 
“Kontakta mig”...  Så hör jag av mig. Här är kontaktsidan och min e-postadress:  

 

https://lenaikista.wordpress.com/
https://arkivet.dn.se/tidning/1961-09-12/247/11?searchTerm=%22signe+bengtsson%22
https://www.svd.se/arkiv/1963-09-13/18
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Kort om ENSKEDEBILDER.com   

Lena är redaktör för Enskedebilder.com, som jag gärna passar på att göra lite reklam för, för 
den blir bättre ju fler som vill vara med. Tanken är att samla och spara minnena från oss 
som levde där och då - innan de försvinner. “Där” = hela östra Söderort (dvs allt som 
nånsin räknats till Enskede), “då” är lika flexibelt.  
Jag kommer förstås att skriva på Enskedebilder om den här kvällen. Kommentera gärna där! 
Och alla som har något att dela med er av: berättelser, bilder, tips, frågor: Skriv till mig på 
“Vad minns du?”.  Längst ner finns ett formulär: Fyll i namn, e-postadress och skriv ett 
meddelande, så hör jag av mig. Det kan vara vad som helst: “jag har bilder”, “kontakta 
mig”...  Så hör jag av mig.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://enskedebilder.com/

