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Omslagsbilden
Bilden på första sidan visar huset med lärarbostäder vid Grängsjö skola, sedd
från skolgården, alltså från väster. Fotot togs den 19 maj 2011, och anledningen
var den förestående skolträffen i juli detta år, då samtliga som någon gång varit
elev vid Grängsjö Skola var inbjudna (de som fortfarande var i livet och som vi
kunde nå).

När man som elev vid skolan vistades på skolgården var det alltså den här vyn
man såg mot väster. Under min egen skoltid här (1951 - 1955) bodde familjen
Backman i den större lägenheten på första våningen, och på andra våningen
bodde fröken Maja Stenberg, som var lärare i ”småskolan” (första och andra
klass). Tidigare läraren för ”storskolan” (klasserna 3 - 6), Olof  Backman, var då
redan död, så den rollen hade övertagits av Alba Åkebo, som bodde i Gränsfors.
Tidigare hade alltså skolans båda lärare extremt nära till sin arbetsplats.

Enligt källorna skall huset på bilden ha börjat byggas år 1920. Tidigare var det
lärarbostad i den östligaste delen av den röda skolbyggnaden, som inte syns men
ligger omedelbart till höger, utanför bild. När det särskilda huset med lägenheter
för lärarna blev klart, fick småskolan sitt klassrum i den tidigare lärarbostadsdelen
i själva skolbyggnaden.

Hela den aktuella fastigheten, med de båda nämnda husen och tillhörande
byggnad med förråd, vedbod och toaletter för skolbarnen, har under många år
ägts och förvaltats av nu bortgångne konstnären Gunnar Greiber (1919-2011).
Fastigheten har i dag en viss aktualitet, eftersom den till mångas glädje inköpts av
ett Grängsjöpar med eget boende i närheten och stort förtroende i Byalaget. Det
sedan åtskilliga år helt uteblivna underhållet av såväl tomt som byggnader har
gjort att exteriören nu delvis ter sig tämligen miserabel och nästan får ögonen att
tåras hos oss alla som gått i skolan här och minns de välskötta byggnaderna och
den helt fantastiska trädgården i sluttningen ner mot vägen, som allt såg ut på
den tiden.

Utan att alls sätta någon press på nya ägarna vill nog ändå redaktionen ut-
trycka en viss förväntan om en uppsnyggning av hela området. Att på kort tid
åtgärda många års försummelser är förstås en nästan omöjlig uppgift, men vi är
övertygade om att landskapsbilden här efter hand kommer att förändras avsevärt
- till alla bybors glädje och tacksamhet. Själv skulle jag t.o.m. kunna tänka mig att
bidra med ett eller annat dagsverke för att hjälpa till med det omfattande arbetet.

/SE
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Litet om Folkskolan - och våra skolor i Gnarp
Den svenska folkskolan har förstås haft stor betydelse för vårt lands utveckling
i de flesta avseenden, och när riksdagen år 1842 beslutade om att varje socken
och stadsförsamling i landet skulle ha en skola med godkänd folkskollärare, så
var det ett viktigt beslut. Men våra nordiska grannländer var före oss. Danmark
fick sina första folkskolor redan 1814 – och Norge 1827.

Det var emellertid inte så, att det före 1842 rådde ett nattsvart mörker av okun-
skap i Sverige. Undervisning av folket hade startat långt tidigare med kyrkans
hemundervisning. Det var ett system som hade sina rötter i Luthers protestan-
tiska lära. Där fanns nämligen en tanke om att varje troende ”med egna ögon”
skulle kunna se och tyda Guds ord genom att på sitt eget språk läsa katekesen,
postillan, bibeln eller psalmboken. Varje familjefar skulle ansvara för att hus-
hållets medlemmar lärde sig läsa kyrkans texter. Detta var i hög grad anled-
ningen till en tidig läskunnighet bl.a. i vårt land.

Läskunnigheten kontrollerades också med s.k. ”husförhör” varje år. Både
läskunskap och läsförståelse ingick i förhöret och betygsattes av prästen. Konfir-
mationsundervisningen var också en sorts ”examen” i detta system, och den
första nattvarden blev den unga människans inträdesbiljett till vuxenvärlden.
Utan godkänt konfirmationsförhör kunde man få svårigheter att gifta sig och
bilda familj som vuxen längre fram i livet.

År 1839 – alltså tre år innan folkskolestadgan antogs i riksdagen gjordes en
enkät i kyrkans samtliga stift om hur många församlingar i Sverige som hade
lärare i fasta eller ambulerande skolor. Det visade sig då, att nästan häften av
landets drygt 2000 församlingar hade någon form av skola. Dit hörde också
Gnarps församling, även om den första fasta skolan här inte kom förrän 1847.
Se bilden nedan.

Klockargården i Röde, Gnarps första fasta skola.
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Tvärt emot vad de flesta tror, så var alltså den nya folkskolestadgan 1842
med krav på minst en folkskola i varje socken inte något alldeles nytt, utan mer
en bekräftelse på en redan pågående process. Det nya var förstås att staten nu tog
ett fastare grepp om folkundervisningen genom att skapa en särskild institution
för denna undervisning – folkskolan – vid sidan om kyrkans undervisnings-
tradition. På sikt skulle folkskolan ju helt komma att ersätta det kyrkliga syste-
met, men till en början byggdes ofta folkskolorna i närheten av kyrkan, och
församlingens kyrkoherde blev skolans chef – både ordförande i skolstyrelsen
och skolledare i samma person. Det nära sambandet mellan kyrka och skola
upphörde inte förrän på 1930-talet, då skolan helt övertogs av stat och kom-
mun.

Beslutet om allmän folkskola 1842 innebar inte något tvång att gå i skolan,
någon ”skolplikt” i vanlig mening, utan bara en plikt att inhämta de kunskaper
som folkskolan meddelade, vilket också kunde ske genom undervisning i hem-
met. Men grundtanken var ändå att efter hand kunna ge varje barn daglig under-
visning under åtta månader om året under sex år. Sexårig skolplikt infördes dock
först 1882, sjuårig skolplikt 1936, och nioårig skolplikt infördes år 1958 – alltså
samma år som Grängsjö Skola lades ner. I dag diskuterar man som bekant
tioårig skolplikt…

I Gnarp har det funnits skolor nästan i varje by. Nu har vi som bekant endast
en kommunal skola i Gnarp, Centralskolan i Vallen, som togs i bruk 1959.
(Dessutom finns en ”friskola”, den kristna Hosiannaskolan). Gnarps första
skola var Klockargårdens skola i Röde, som invigdes redan 1847. I övrigt har det
funnits skolor åtminstone på följande platser:

Bymogarna
Byn
Bäling
Gryttje
Grängsjö
Gårdsjön
Gällsta
Norrfjärden
Orrsjön
Ragvaldsnäs
Röde
Sörfjärden (Gnarps Masugn)
Vallen
Årskogen
Åsnorrbodarna

Kommunens starke man på den tiden, Ante
Norin, vid en modell av den planerade Central-
skolan i Vallen - som blev klar  till januari
1959. Det var också Ante Norin som skänkte
mark till skolbygget och avgjorde striden om
placeringen - som stod mellan Röde och Vallen.
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Tre annonser i
Svensk Läraretidning,
1904, 1924 och 1930
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Vid ”Öppet Hus” på kapellet, onsdag den 5 februari var lilla salen välfylld. Vi fick
jättegod och mättande sallad, och till kaffet efteråt bjöd Torgny Östman på tårta.
Själv blev han bjuden på blommor, samt skönsång och deklamation av Karin
Andersson. Hon drog bl.a. en visa med text som hon skrivit tillsammans med
sin syster Aina och systerdottern Siri. Visan hade ett stort antal verser, där poj-
karna på Logen i Byn (IOGT) för ett antal år sedan, var och en presenterades.
Anledningen till nämnda akiviteter var att Torgny (en av pojkarna) - otroligt nog
- just fyllt 89 år...

Fettisdag
I tisdags, den 4 mars, var det fettisdag, och enligt traditionen samlades vi på
kapellet för att fira dagen med inmundigandet av bruna bönor och fläsk - och
semlor med kaffe som efterrätt. Mer än 70 gäster hade infunnit sig, och alla
verkade trivas. Det var också en strykande åtgång på förtäringen. Fäsket var sago-
likt gott! Damerna i köket skall som vanligt ha all heder av sin verksamhet!

Under ätandet visade Carin Walldin ett bildspel, där en tävling ingick. Lisa
Östman lyckades lista ut vilken av bilderna som inte hörde ihop med de övriga
och vann därmed ett ovanligt långsträckt pris...

Carin själv (som enligt egen upp-
gift aldrig brukar vinna något) vann
sedan vid dragningen på kvällens lot-
teri osannolikt nog hela 4 vinster
(fyra!)... Trots att prisboret som van-
ligt var välfyllt och priserna många,
så var ändå Carins tur med vinsterna
denna gång något som nästan ställde
statistik och sannolikhetens lagar på
ända. Helt otroligt!

Torgny Östman, nybliven 89-åring. Karin framför sång med många verser -
och innehåll från ungdomstiden.

Några av fettisdagens gäster, av vilka en del hade
åkt flera mil just för detta evenemang...
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 Från månadsmötet den 3 mars
På förekommen anledning vill vi påminna om hur angeläget det är att
anmälningstiderna till olika aktiviteter hålls. Framför allt aktiviteter som inbe-
griper olika former av förtäring kräver naturligtvis åtskilligt av förberedelser -
inköp, kok/bak och planering som många av oss kanske inte tänker på. Det är
också mycket frustrerande och tråkigt att tvingas säga nej till för sent inkomna
anmälningar. Vi vill förstås att så många som möjligt skall delta i vår verksamhet,
och att alla skall känna sig välkomna...

En diskussion inleddes om investering i en eller flera luftvärmepumpar för
att därmed kunna nedbringa de avsevärda kostnaderna för kapellets uppvärm-
ning. Eftersom nuvarande värmesystem (infravärme) är åtskilliga år gammalt,
torde en modernisering förr eller senare bli nödvändig. Den som har kunskap/
tankar/idéer i sammanhanget får gärna delge Byalaget dessa. Diskussionen kom-
mer säkert att fortsätta. Möjligheter att söka bidrag undersöks. Sponsorer är inte
ovälkomna!

Ny medlem
Även den gångna månaden har en ny medlem tillkommit. Irene Wallner, boende
i Bergsjö, hälsas mycket välkommen!

Från Fastighetsgruppen
Som tidigare framgått avser Fastighetsgruppen att instundande vår fullfölja det
påbörjade takprojektet - och hoppas som vanligt på ett engagerat deltagande från
byborna. Ett tätt och hållbart tak är förvisso bland det mest nödvändiga för våra
lokalers bevarande under kommande år. Enligt den prel. planeringen kommer
byggnadsställningar att resas den 26 april. Tre helgdagar och två kvällar är inbokade
för arbetet - den 26 och 27 april, samt den 3, 6 och 7 maj. Om planeringen skall
hålla krävs förstås att tillräckligt många kan ställa upp med arbete. Vid årsmötet
den 7 april bör planeringen kunna fastställas

Om arbetet går lika smidigt och
problemfritt som förra sommarens
etapp ett, så skulle de återstående etap-
perna två och tre kunna genomföras i
ett sammanhang inom ovanstående
tidsplan. Ett helt färdigt nytt plåttak
över hela kapellet redan till denna som-
mar vore förstås fantastiskt! Säkert värt
någon form av firande (Plats för idéer!)...

I övrigt fullföljer fastighetsgruppen
brandskyddsarbetet med uppsättande
av utrymningsplaner mm, och under
sommaren kommer parkeringsplatsen
på nersidan av vägen att färdigställas.

Bilden från förra somaren är en påminnelse om
att takprojektet inte behöver vara enbart hårt
arbete. Här är det t.ex. fikapaus...
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Nästa månadsmöte  -  tillika  ÅRSMÖTE  måndag den 7 april kl. 19.00

Kommande aktiviteter
Onsdagen den 19 mars, kl. 11.00 blir det traditionella ”Öppet Hus” på kapellet
något alldeles extra. Genom förmedling av vår till Kvissleby utvandrade byalags-
medlem Lennart Östman kommer då nämligen den tidigare aviserade sånggrup-
pen från Njurunda (Korsdraget) under ledning av P G Hegner och ackompan-
jerad av en miniorkester bestående av piano, elgitarr och elbas. Efter underhåll-
ningen av denna för sin sångarglädje mycket uppskattade grupp blir det som
vanligt kaffe/té med bröd. Som alltid är alla väl-
komna - och vi hoppas att alla får plats!

Som tidigare meddelats har Folkteatern en före-
ställning på kapellet torsdagen den 24 april. Tid-
punkten är kl. 19.00. Biljetterna (inklusive fika) kos-
tar 130 kr för vuxna, och 60 kr för ungdomar un-
der 20 år. Biljetter beställs hos Ellen (0652-21155),
Inga-Greta (0652-21042) eller Ann-Kristin (0652-
14139). Ett särskilt flygblad med information kom-
mer att distribueras tillsammans med nästa nummer
av Grängsjö-Bladet - i början av april. Här till höger
en bild från detta flygblad...

När det gäller aktiviteter som skoterkafé, anläggning av skidspår och fisketävling
på Gränsesjön har säkert alla lagt märke till att förutsättningarna inte precis varit
de allra bästa på senare tid. Det verkar som om våren redan tagit ett stadigt grepp
om situationen... Men om vintern trots allt skulle återkomma och förändra
villkoren i så hög grad att någon av nämnda aktiviteter kan bli möjlig, så lovar
redaktionen att återkomma i ärendet.

Välkommen till världen!
Grängsjö har generellt inte precis något överbefolkningsproblem,
i synnerhet kanske inte Orrsjön. Invånarnas medelålder är nog
också i högsta laget. Något förändrades båda dessa mått den 10
januari i år, då lilla Alida föddes. Hon var 50 cm lång och vägde
3398 g. Stolta föräldrar är Jörgen Hansson och hans sambo Phuang-
phaka. Redaktionen gratulerar och önskar lycka till!


