
Vilken skola gick du på?  

ÖDESHÖG 14:40 , uppdaterad 14:40  

Hasse Rydberg vet allt om gångna tider i Boet. Nästan. Han har gjort 

torpinventering, han har filmat och intervjuat ortsbor och tagit reda på namnen 

på alla som gått i skola i Boet.  

Det är inte bara hemma hos Hasse Rydberg i Haga, Boet, som minnen från Boet samlas. 

Hans många filmer, 150 band, har förts över på dvd till ÖLA (Östergötlands Lokalhistoriska Arkiv), och 

han har medverkat på Kulturarv Östergötland. 

Åtskilliga är de Ödeshögsbor och Boetbor som sett hans produktion eller delar därav vid filmvisningar 

och föredrag, Sedan finns ju det mesta av vad han gjort på hans utmärkta hemsida, förstås. 

Det mest unika med hans samlande är nog skolklasserna. Hans självpåtagna mission är att samla in 

alla namn på de elever som gått i skolorna i och runt Boet. 

Alla skolbarn från 13 skolor mellan åren 1917 och 2002 finns bevarade i hans samling. Det blir några 

stycken, det. 

Några luckor 

- Och det är inte komplett än, det finns lite luckor här och var. Men det dyker upp nya elever allt 

eftersom jag träffar folk och frågar dem om deras skola och klass och om de har något klassfoto, 

säger Hasse och bläddrar bland sina skolkort och elevinformationspapper. 



Det tidigaste kortet är från 1920-1921 i Åsa skola, och det senaste han fått tag i är från 101-årige Karl-

Anders Fransson i Linköping som var elev på Prästtorps skola (numera säte för Boets bygdegård) för 

så där en 90 år sedan. 

Letar i arkiv 

- Många kommer ihåg namnen på sina klasskamrater. Det svåra är att ta reda på var de bodde. 

Uppgifter om alla skolklasser hittar jag i kommunens arkiv i Ödeshög, berättar Hasse som från början 

bara tänkte sig att ta med Boets skola och Prästtorps skola, men under resans gång har det fyllt på. 

Det ena har gett det andra och antalet skolor han sökt elever i har ökat i antal så att de nu är uppe i 

13. 

- En kusins fru var lärarinna i Trehörna så då började jag leta där också. 

Upptäckte fadern 

Det var 2002 som Hasse Rydberg började med skolinventeringen i Boet och han gjorde det i samband 

med att Boets skola firade 50-årsjubileum (han gick själv i den skolan från tvåan till sexan - första året 

gick han i Åsa skola och sjunde i Stora Åby). 

- Min far gick i Klöverdala, men det visste jag inte förrän jag började med det här. 

Blev jättejobb 

Det som började med bara en skola och åtskilliga skolelevers namn kom att bli ett jättejobb med 13 

skolor och tusentals namn och timmarna blev många och nätterna sena vid datorn och på 

kommunens arkiv för Hasse Rydberg . 

De flesta skolorna är nedlagda, bara Boets skola finns kvar i dag. Frågan är vad han gör när han blir 

färdig? Tar han sig an Ödeshögs alla skolor då? 

- Nej, det räcker så bra med det här, menar Hasse som nästan blivit tjatig efter att i tio års tid ha ställt 

samma fråga till alla han möter: Vilken skola gick du på? 

  
 

 

 

  


