
ETT SKOLMINNEFRÅN ÅR 1929

Mina 5 äldre syskon och jag har alla gått i Brickegårdens skola. De två första

åren hade vi en småskollärarirma. Når vi kom till 3: je klass fick vi en annan

lärarinna. Sedan i 5: te klass fick vi en lärare. De båda sisrnämnda bör jade bli
till åren komna.

Lagom till min klass skulle börja 5: te gick den gamle läraren i pension. Det

kom en ung nyutexaminerad, mycket ambitiös lärare. Han var noga med alla äm-

nen. Men jag tror att hans älsklingsämne var historia. Den här händelsen, sked-

de i slutet av maj månad 1930. Det närmade sej examen. Det skulle sättas betyg.

Därför skulle det bli storförhör i historia. Senare skulle det bli skriftligt

prov. Förhöret blev för oss en skräck och pina ty vi kunde uruselt alla årtal

på regerande kungar och alla dessa krig. Det slutade med att vi alla fick sit-

ta kvar en timma, ~fter skolans slut. Når timmen hade gått kom han in i klass-

rummet igen. Han sa,:att vi fick gå hem. Men att förhöret skulle fortsätta

dagen därpå. Den som då inte kunde allt, skulle råka mycket illa ut. -- Vi

bad till alla högre makter att det skulle ske ett under. Så vi skulle slippa

det hemska förhöret. Eller åtminstone senarelägga det lite, så vi fick tid

att läsa på mera. Men vi visste ju också att undrens tid var förbi så det var

väl inget att hoppas på. Jag för min del pluggade halva natten. Det tror jag

flera gjorde. Nåsta dag kom. Efter frukortraste~ skul~e vårt öde avgöras.

Vi hade precis bänkat oss i skolsalen. Läraren satt vid katedern och slog upp

sin bok. Då skrek en av pojkarna. Herr Sundkvist: "Det brinner i stolpen."

Allas ögon vändes mot fönstret. Ja mycket riktigt det slog upp stora lågor i

toppen på elstolpen, som fanns vid skolgårdens gräns. Läraren ropade. Kom

pojkar. Han hämtade en stege. Pojkarna fick hämta vatten i hinkar ur källan

sen klättrade han upp och släkte elden. Når allt var klart hade hela timmen

gått så det blev inget storförhör vare sej då eller senare. Det hade skett

ett under. Vi fick gå direkt på skrivningen. Där klarade vi oss tydligen bra.

Alla fick flytta till 6:an.

Jag har senare funderat på, hur elden kunde uppstå. Men ingen kunde ha an-

lagt den, för lågorna slog upp från toppen. Det måste ha varit kortslutning

och det varma och torra vädret i maj månad som bidrog. Men för oss var det
ett under! Ett stort under!

Fdi t Green

Avskrift av Gunnar Gren från hennes skrivna anteckningar 27/9-2005.


