
Bokfest och öppet hus 
på Konstnärshem.
Torsdagen den 4 september  kl 15—18
Bellmansgatan 7 på Södermalm i Stockholm.
Presentation av boken kl 16 och 17.
 
Vi bjuder på något att dricka med tilltugg.
 
Välkomna!

EN OTROLIG TIGERKAKA
EN BOK OM VIGGBYHOLMSSKOLAN 1928-1972

Äntligen är boken klar efter flera års arbete

Viggbyholmsskolan var ett märkligt reform-

pedagogiskt experiment som pågick under åren 

1928-1972. Det var Per Sundberg, en frisinnad 

idealist som startade skolan strax norr om 

Stockholm. På Viggbyholmsskolan skulle 

handens och hjärnans arbete vara lika mycket 

värt. Barn skulle utvecklas allsidigt och från 

början fanns ingen examination vid skolan. 

Och ingen kadaverdisciplin. Till skolan kom 

engagerade lärare, originella och självständiga 

individer som eleverna sade du till. Slöjd, konst, 

musik och teater var viktiga inslag i undervis-

ningen. 

Under andra världskriget kom många 

flyktingar undan nazismens härjningar till 

skolan, både som lärare och elever. Man följde 

intensivt med i världshändelserna. Viggbyhol-

msskolan var till skillnad från andra internat 

inte någon rikemansskola. Visst fanns där 

diplomatbarn men än fler barn  placerade av 

Barnavårdsnämnden. En senare utvärdering 

har visat på de bästa resultat. Många som gått 

på skolan har präglats för livet. Här berättar de 

sina minnen, från de första åren på trettitalet 

och fram till sextitalets politiska uppsving. 

Bland de närmare femti medarbetarna i denna 

bok märks namn som Karin Boye, Michael 

Meschke, Barbara Öberg-Sjögren, Sandro 

Key-Åberg, Tore Johnson, Sven Yrvind, Anna 

Wahlgren, Suzanne Osten och Jan Guillou. 

Och många fler!   

Så här nu en bok om en skola som en gång 

fanns men skulle behövas just i dag. 

Boken kostar 250 kr.  Du kan köpa den direkt 

på bokfesten. Vill du ha den tillskickad 

tillkommer 50 kr för porto. För beställning av 

en bok sätter du in 300 kr på plusgiro 149 39 

17 – 7 (Inga Michaeli). Glöm inte att ange din 

postadress. Boken kommer att finnas till 

påseende på bokmässan i Göteborg hos 

h:ström – Text&Kultur. Samtidigt med vår bok 

utger också Elisabet Björnhagen sin licavhan-

dling “Pedagogiskt nytänkande. Per Sundberg 

och Viggbyholmsskolan” från 2002. 

Den finns att köpa vid bokfesten för 200 kr. 

Redaktionsgruppen
Elisabet Björnhagen, Lennart Grosin, Lotta Melanton, 
Jan Stolpe, Inga Sundberg-Michaeli, Pia Zandelin 
och Barbara Öberg-Sjögren. 


