FÖRENINGEN TYRINGE SKOLMUSEUM

Agneta Johnson och Gösta
Parnfelt vid invigningen 1992

Tidigare rektor Göte Lundbladh
klipper bandet vid återinvigningenn i maj 2012

BAKGRUND. Vid skolnedläggningar inom ”gamla” Tyringe kommun har intressant, äldre materiel samlats in till centralorten.
Tillsammans med skolledare genom åren var vaktmästare Gösta Parnfelt den sammanhållande kraften när det gällde att spara
det gamla. Det är inredningar från klassrum, en stor mängd undervisningsmateriel: planscher, kartor samt olika illustrationsmateriel som använts för att underlätta inlärningen.
Inför folkskolans 150-årsjubileum beslöt en grupp intresserade att öppna ett skolmuseum. I gruppen ingick Gun Olofsson och Agneta
Johnson båda lärare på Vedhyggeskolan, Sven-Ingvar Jönsson studierektor samt den självskrivne Gösta Parnfelt.
Våren 1992 klippte Gösta högtidligt bandet vid dörren in till museilokalen. Gösta utsågs till museiintendent och var den som visade
museet när så önskades.
År 2004 startades en genomgripande renovering av skolan.
Vid planeringen bestämdes att museilokalen skulle renoveras till gammal stil
med podiet kvar, med panel på väggarna och matta så lik forna tiders som möjligt.
De gamla spegeldörrarna behölls och armaturer inköptes i gammalt utförande.
Under tiden för renoveringen fick inventarierna flyttas men när den första etappen var
klar för återinvigning kunde de flyttas tillbaka. Tyvärr fanns gruppen inte kvar och kunde
ta tag i återställandet och det dröjde ända till januari 2012 innan arbetet med museet
kunde gå igång igen. Återinvigning gjordes vid Tyringedagarna i maj 2012 och bandet
klipptes av tidigare rektor Göte Lundbladh, även han historiskt skolintresserad.
I maj 2014 bildades föreningen Tyringe Skolmuseum. Skolan äger inventarierna men
Styrelsen i föreningen Jörgen Garp, Bo Johansson,
föreningen driver iordningsställandet och marknadsföringen.
Dan Bramer och Sven-Ingvar Jönsson katalogiserar
och fotograferar alla planscher, kartor och övriga
Skolmuseet flyttades sommaren 2016 från 3:e våningen till f d Skolvaktmästarebostaden
föremål som en Inventering samt för bättre
i hörnet Malmövägen/Skolgatan.
möjligheter till visning.

En del av planschinnehavet, totalt 1 500 st, varav
500 dubbletter visades i gymnastiksalen, då
skolbyggnadens första 100 år firades i maj 2014.

Interiörbild från det ”nya ” museiklassrummet
sett framifrån katedern

Foto från klassrummet med bl a Anna Mobergs
räknelåda från 1907 till vänster

Skolmuseet öppnades 1992
Loggan är från 2016

Öppettider

Museet är under skoltid öppet torsdagar kl 08.30 – 12.00.
Övriga öppethållanden, se dagspressen, vår hemsida eller
kontakta oss för annan tid!

Museet är inrymt i f d skolvaktmästarebostaden på skolgården i
hörnet av Malmövägen/Skolgatan samt i tre f d skyddsrum i
Högstadiebyggnaden. Målsättningen är att visa den kulturskatt
som genom åren samlats när skolor och skolmateriel
har utrangerats.

Kontaktuppgifter

På http://www.tyringe.nu/skolmuseum och på Facebook/Tyringe
Skolmuseum kan du följa vår verksamhet och våra aktiviteter.
Sven-Ingvar Jönsson, ordf 0734-260160 eller iljsij@gmail.com
Dan Bramer, kassör 0733-546780 Bankgiro 687-9456
Bo Johansson, sekr 0733-382047
E-post: tyringeskolmuseum@gmail.com

Stödmedelmslotteri

Medlemskap i föreningen kostar endast 20 kronor per år!
Varje medlemskap ger en lott som deltar i den dragning där
årligen ett antal skolplanscher ur dubblettsamlingen i
relation till antalet medlemskap utlottas .
Vinstchanserna ökar alltså om flera stödmedlemslotter
á 20 kronor löses! Bankgiro 687-9456. Ange namn och adress!
Foton Bert Wilnerzon Thörn och Ingalill Jönsson.
Juli 2017

Här ett foto från ”gamla” museiklassrummet. Vi guidar gärna
klasser, grupper och andra intresserade. Kontakta oss!

