Klädesholmens ”Röda Korslokal”

Bakgrund
Av Klädesholmens sockenstämmoprotokoll av den 14/8 1820 framgår ”Under öfverläggning
härom, inställde sig en till åren kommen man, Daniel Larsson, som med alla närvarandes
bifall och eget begifvande antogs som Läsemästare på Klädesholmen”. Alltså bestämdes att
Daniel Larsson skulle undervisa i hemmen. 1842 kom folkskolestadgan, som innebar allmän
skolplikt för barn. Ekonomin på ön var inte så god vid den tiden och dessutom var det i
början svårt att få tag på en examinerad lärare. Efter att ha hyrt in sig i några olika hus där
folkskolläraren läste med öns barn, beslöt man 1860 att låta bygga ett skolhus. Denna första
skolbyggnad (Postliden 13) blev dock snart för liten. 1869 började man bygga ett nytt
skolhus bredvid det gamla. Detta (Postliden 9) stod färdigt 1872.
1924 dömdes skolhuset ut av hälsoskäl såsom dålig ventilation etc. Lagom till höstterminen
1928 stod det nya (idag befintliga) skolhuset klart. Samhället hade då tagit ett lån på 40 000
konor för dess byggnation.
År 1921 bildades Klädesholmenskretsen af Röda Korset. Några av samhällets frontalfigurer,
handlare Viktor Scherman och poststationsföreståndare Bernhard Hansson, var drivande i
bildandet av föreningen. I protokoll av den 19 februari 1929 framgår att föreningen köpt
den gamla skollokalen. V Scherman o B Hansson lånade upp 800 kronor för betalning av
lokalen, dessutom borgade fyra Klädesholmare för lånet. Lånet amorterades på några få år
och detta gjordes med största sannolikhet av privatpersoner. I protokoll av den 2 mars 1948
kan man utläsa att Bernhard Hansson oroade sig för kretsens ekonomi samt att
äganderätten till lokalen kan komma att övergå i annans räkning. Av nämnda uttalande kan
man dra slutsatsen att äganderätten till lokalen kan vara svårtolkad. Är det den ”formella”
köparen (Röda Kors kretsen) eller de som troligtvis betalat lokalen som är byggnadens
rättmätiga ägare? Klart kan man dock konstatera att föreningen inte kan använda sina
insamlade medel för drift- och underhållskostnader på fastigheten utan dessa kostnader
måste täckas av andra inkomstkällor.
Med anledning av osäkerheten huruvida ”Röda Kors lokalen” ägs av Klädesholmens samhälle
eller av Klädesholmens Röda Kors krets kommer ett gåvobrev att upprättas.

