
Storeberg och Tådene slöjdskola och Tådene kyrka. 

Så tidigt som 1815 inrättades en skola i Tådene med hjälp av medel som donerades av Jonas 
Kjellberg på Storeberg. Redan 1820 byggdes den första skolan om för att man skulle kunna 
bedriva undervisning enligt Lanchestermodellen, dvs att äldre och försigkomna elever fick 
undervisa yngre och många på en gång, det var ont om lärare. Eleverna skrev på sand med 
hjälp av en pinne, det var först när man blev äldre och kunnigare som de fick använda 
griffeltavla eller stålpenna och papper. Kjellberg skaffade själv för egna medel material från 
Stockholm för att man skulle kunna undervisa på detta nya sätt. 

Förutom skolsal fanns bostad för läraren och man byggde också till ett gästrum för de elever 
som var inackorderade. Första läraren var pastor Olof Cederbom, han hade tidigare varit 
elev i Silvii skola i Tun. 

Den byggnad vi ser idag ersatte en äldre byggnad i trä som då revs.  

1842 stod det nya skolhuset i sten färdigt och fungerade som folkskola fram till 1872 då det 
nya skolhuset tvärs över vägen togs ibruk. 

Samma år, 1872 gjordes en donation av Jonas Anders Kjellberg, han såg då till att den gamla 
skolan blev en slöjdskola samt skänkte medel till slöjdundervisning. Den förste slöjdläraren 
hette Johan Sjöberg. Pojkar fick slöjdundervisning i träslöjd, sadelmakeri och korgflätning.  

För flickorna ordnades flickslöjd, stickning och sömnad. Material från flickslöjden, modeller 
på arbeten, finns idag på museet i Tun samt exempel på de priser som delades ut till 
slöjdskolan under tidigt 1900-tal. I donationen från Kjellberg ingick att flickorna i 
avgångsklassen skulle sy en folkdräkt, Tådenedräkten, den hade tagits fram i början av 1900-
talet av Hilma Kjellberg som också skänkt medel till material. Sista klassen som sydde denna 
dräkt lämnade skolan 1962, de resterande åren innan nedläggningen fanns ingen 
avgångsklass, enhetsskolan eller den 9-åriga grundskolan hade kommit. 

Mellan 15 januari till 15 april bedrevs s.k. storslöjd, slöjd för äldre elever som lämnat skolan. 
Elever från alla församlingar i pastoratet (Tådene, Tranum, Lavad och Norra Kedum) fick 
komma på slöjdundervisning som var på heltid. Undervisningen var kostnadsfri och avsikten 
var att lära ut praktiskt handlag med trä, man gjorde skåp, byråar och skrivbord. 

Eleverna reste varje dag mellan hemmet och skolan och de som hade långt hem kunde vara 
inackorderade på skolan, de små rummen finns kvar på andra våningen. Möblerna som 
tillverkades såldes på auktion och pengarna gick tillbaka till skolan. Men en dag i veckan fick 
eleverna arbeta åt sig själva. Skolan deltog i många utställningar och fick fina priser. 

År 1908 kompletterades skolan med en skolsmedja. 

På 1920-30 och -40 talet var en lärare anställd som hette Larsson, han var utbildad på Nääs 
och mycket skicklig.  

Under 1950 och -60 talet var det även skolkök i lokalerna, därav det relativt rymliga köket. 

Slöjdskolan stängdes 1967 i samband med att folkskolan mitt emot lades ner. 



Slöjdskolan stod tom och förföll men 1982 gjordes en omfattande renovering av lokalerna 
och de blev ett församlingshem, men hette hela tiden Slöjdskolan. 

Samtliga uppgifter är från en bok som Gunnar Höjer har skrivit, han skrev ned vad Sven 
Persson, skogvaktare på Storeberg berättade för honom. 

Boken heter ”Sven Persson berättar om Tådene och Storeberg” 

 

Tådene kyrka byggdes 1880, den ersatte den gamla medeltidskyrkan som låg vid 
kyrkogården nere vid sjön. Initiativtagare var Kjellberg på Storeberg, han hade kontakter i 
Göteborg och bad arkitekt Adrian Petersson att rita en kyrka, det blev en stor korskyrka, det 
bodde på den tiden mycket folk i Tådene och då främst på Storeberg.  

Allt trävirke samt sten kom från gården och ljusstakarna som står på bänkarna smiddes av 
gårdssmeden Ahlberg på Storeberg. Det enda som köptes in var fönster och infattning till 
dem. Alla gårdar hade arbetsplikt under bygget. Kjellberg skänkte två stora kandelabrar som 
finns längst fram i kyrkan samt två ljusstakar är också en gåva av Kjellberg. Läktaren till höger 
när man kommer in kallas för ”Storebergsläktaren”. Den sista som upprätthöll traditionen 
med att sitta där var konsulinnan Gerda Kjellberg, gift med konsul Herbert, hon bodde på 
Lilleberg, det äldsta huset på gården. 

Kjellberg inrättade en orgelfond som finns kvar ännu för att underhålla och reparera den fina 
orgeln som är samtida med bygget. 

Minnesanteckningar gjorda av Gudrun Carlsson i Friel 
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