Småbarnsskolan – Marthagården
I början av år 1909 samlades byamännen i Singsby till ett möte vid folkskolan för att
diskutera byggandet av en småbarnsskola för barn i åldern 7-10 år.
Samma år 1909 grundades Singsby Marthaförening vars första mål blev att få till stånd en
småbarnsskola i byn. Under sommaren 1909 anordnade Marthorna ett lotteri och de medel
som inflöt från lotteriet avsattes oavkortat för byggandet av småbarnsskolan. Marthorna
lyckades väl med sitt första mål och småbarnsskolan blev verklighet redan följande år 1910.
Vid tiden för barnskolans startande fanns det inga utexaminerade småskollärare att tillgå utan
man fick nöja sig med att anställa några av byns flickor som genomgått byns folkskola med
goda kunskaper. Skolverksamheten i småbarnsskolan avslutades redan på 1920-talet.
Småbarnsskolan-Marthagården är en gammal byggnad, hur gammal den är kan ingen med
säkerhet säga. Huset blev småbarnsskola för över 100 år sedan men själva byggnaden är
betydligt äldre. Huset är byggt på en hög plats i byn (en av de äldre byggplatserna i byn).
Huset är härmed ett kulturarv i Singsby.
År 1993 överlät Singsby skifteslag huset och tomten till Singsby Marthaföreningen. Efter att
Marthorna fick huset har det varit Marthagården i Singsby. I och med att byggnaden
överfördes till Marthaföreningen kan man säga att cirkeln var sluten, troligen hade
småbarnsskolan inte blivit av utan Marthornas insatser.
Marthaföreningen genomförde en grundlig renovering av byggnaden åren 2004-2006.
Renoveringen genomfördes med varsam hand och den för byn viktiga historiska byggnaden
har bevarats i nära på ursprungligt skick.
Marthorna använder idag huset för sin vävverksamhet och därför kallas huset av många för
”vävstugan”.
Marthaföreningens insats för byns kulturella och materiella förkovran har varit betydelsefull.
En aktiv medlem i marthaförening har, enligt uppgift, för närmare 100 år sedan uttryckt ”skall
man vara i Singsby, så skall man vara medlem i marthaföreningen”.
På tomten fanns det på1900-talet små utomhusbyggnader som inrymde bl.a. en brandklocka,
en brandspruta och en likvagn.

