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Føreord
Sogeskrift for Tysnes er dette året retta mot dei gamle grendeskulane.

Frå 1870-åra og frametter mot 1920 vart det satsa stort på skulebygg i
grendene kringom på Tysnes. Desse skulebygga var stort sett bygde over
ein leist: gang, kammers og skulestove. Gangen med vask, sinkbøtte, ause
til å drikka av og ei bratt trapp opp til eit loft med varierande standard og
bruk. Alle skulane vart bygde av dobbeltpløygd liggjande plank og med
store ruteheller på taket.  I skulestova var det store vindaugo på eine sida
og oppvarminga var ein stor sylinderomn bak i skulestova. Den vart ofte
berginga for våte og kalde disiplar – der sat me kring omnen dei første
timane av skuledagen og tok til oss av varme og kunnskap.

No tek det til å minka på dei av oss som fekk vår skulegong i dei
gamle grendeskulane.  Tysnes sogelag har samla inn minnesmateriale om
desse skulane – og om livet i fådelte klassar. Korleis det no heng saman,
så ser det ut til at dei fleste har gode minne frå denne skuletida. Alle dei
som ikkje hadde si gode tid i skulen, vil kanskje ikkje minnast den tida –
men me skulle så gjerne hatt deira soge også. Dette for å minna om at
soga om grendeskulane ikkje er slutt med dette. Sogelaget tek med takk
mot meir av skulesoger og bilete – materiale som nok vil koma på prent
seinare år. Men det er berre du som kan skriva om din skuledag og dine
skuleminner.

Så ei takk for all god innsats til dei som skriv og minnest. Det er vår
von at også dette sogeskriftet skal verta til hugnad for lesarane våre.
Komande år vert det innsamling av lokalhistorisk materiale – ei landsom-
fattande innsamling av minnesmateriale under tittelen «Levde liv». Der er
det meininga å fanga opp alt det som ikkje kan lesast ut frå arkivmate-
riale: arbeidsliv, mat, husstell, boligtilhøve  – ja alt som høyrer med i
dagliglivet. Der vil me ha med dine minne!

For Skriftstyret

Olav Skjellevik
Mikal Heldal

Skriftstyret 2011:

Olav Skjellevik
Sverre K. Dalland
Arne Tvedt
Toralf Enes

Knut Rage
Mikal Heldal
Nils Magne Singelstad
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Skuleutviklinga
på Tysnes
Av Nils Magne Singelstad

Skuleutvikling har alltid vore ein strid
Det var nok på Tysnes som i dei fleste kommunar – i alle høve på

landsbygda – at det å få reist skulehus kringom i bygdene, var ikkje berre
lett. Det var mange hindringar, og ikkje berre av økonomisk art. Det var
nok lenge slik at folk ikkje skjøna heilt kvifor ein skulle byggja eigne
skulehus i krinsane.  Difor vart det ein lang kamp for å få dette til.

Men om me ser skulesoga i landet vårt i eit større perspektiv, var ikkje
kampen om eigne skulehus den einaste kampen som skuleforkjemparane
måtte føra:  Omgangsskulen kom heller ikkje av seg sjølv! Me finn mange
døme i skulesoga på at det lenge var mykje motstand og lite forståing hjå
folk flest for at det var trong for skulen i det heile!

Den fyrste «skulelova»

Når me snakkar om skule og opplæring for folk flest, er det naturleg å
ta utgangspunkt i skulelova av 1739. Denne lova, som  vart gjort
gjeldande i Danmark/Noreg,  slo fast at det skulle vera allmugeskular i
kvar kyrkjelyd. Lova kom som ein konsekvens av at konfirmasjonen vart
innført og påboden i 1736. Og føremålet med lova var at alle skulle læra
det viktigaste i barnelærdommen.  Erik Pontoppidans «Sandhed til
gudfrygtighet» var læreboka som alle skulle verta kjend med. I kvart
hovudsokn skulle det vera ein klokkar, og han hadde ansvaret for opplæ-
ringa. Men i tillegg kunne det innsetjast så mange skulehaldarar som
biskopen eller amtmannen fann naudsynt.

Men lova av 1739 synte seg å setja altfor store krav til folket med ein
gong. Kostnaden vart for stor, og sjeldan var det råd å skaffa brukande
lærarar. Den spreidde busetnaden gjorde det også vanskeleg å samla
borna til undervisning. I tillegg kom skepsisen og den manglande forstå-
inga hjå folk flest for verdien av skulegang i det heile.

Og den høgvyrde skolekommisjonen i København ville ikkje risikera
nokon konflikt med dei norske bøndene. Difor kom det ein revidert skule-
forordning frå regjeringa alt i 1741 som slo fast at kvar einskild sokn
kunne setja lova i verk etter som sokna sjølv ville og kunne. På den måten
vart lova meir eit mønster som sa noko om korleis det burde vera, meir
enn eit krav om korleis det skulle vera.

I slutten av forordninga står der å lesa:
«Da kongen således har overladt menigheterne selv at velge og iverksette
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de midler, de etter deres leilighet og landets situation agte for tjenligst til
ungdommens undervisning…, så formodes, at undersotterne desto villigere vil
oppfylle hans Christelige hensigt;  derfor skal presterne, så snart denne
anordning er publiceret, strax med deres menighed forene seg om de anstalter,
som de ved forsamlingen hos amtmannen og provsten vil bringe i forslag, på
det alting der ordentlig og uden stridighet kan vorde afgjort, således at alt
med skolevæsenet kan komme til riktighed inden mikkelsdag 1742.» 

På denne måten vart det mykje opp til prestane i ei sokn korleis
skulekvaliteten skulle verta.

Og i dei neste 80 -90 åra skulle det ikkje skje så mykje når det galdt
lovgjevinga på området.

Sokneprest Ole Tidemand Arentz var sokneprest i Tysnes frå 1806 til
1841. Straks etter at han byrja i embetet, skreiv han: «Her er kun en skole-
holder, som nesten aldri er bleven brukt, men har heller aldri fået nogen
løn. Mange ungdommer kan ikke læse i bog». Og det var ein heller låk
attest å få i 1807, for då var det ikkje uvanleg  at folk i Noreg hadde lært
å lesa i bok, på den måten det var.

Sokneprest Arentz  gjorde sitt til at det etter kvart kom fleire skulehal-
darar i soknene. Og omgangsskulen kom etter kvart i system også på
Tysnes utetter 1800-talet. Men det var som sagt framleis mykje motstand
mot skulen, fyrst og fremst på grunn av kostnaden. Og det synte seg å
vera vanskeleg å skaffa løn til lærarane, sjølv om ein var så heldig å
rekruttera nokon til jobben.

Ny skulelov skjerpa krava

I 1827 kom «Lov om almueskolen på landet». Då vart det fastsett at det
skulle vera faste skular ved alle hovudkyrkjer. Elles skulle det i kvart
prestegjeld vera så mange omgangsskular som det trongst.

Og då denne lova kom, vart det nok lagt eit større press ,m.a. på
prestane , for å få fart på undervisninga av borna. Men haldningane hjå
folk endra seg ikkje over natta fordi om det kom ei ny lov.  Motstanden var
framleis stor, og mange betalte ikkje skuleskatten før dei vart truga med
mulkt. Det var tronge tider i 1820-30-åra. I ein søknad frå almugen i 1830
bed dei om at «lærernes antal ikke må forøges, hvorimod ansøkernes
mening er, at man end heller kunde gå til nogen indskrenkning.»
Forsøminga i skulen var også stor, skal ein døma etter alle mulktene som
vart idømde. Om dette skreiv biskop Neumann i ein visitasmerknad 1845:
«I Tysnes fant jeg meg ikke tilfreds».

Same året hadde skulekommisjonen oppe ei sak som galdt skuleforsø-
ming. Der heiter det m.a. i protokollen: «NN anfører til sitt forsvar for sine
børns uteblivelse frå skolen -den de aldri har besøkt-at han skjønnede at
undervisningen i 1845 var temmelig mådelig, men skolekommisjonen og
navnlig sognepresten skjønner at NN har påtaget sig at avgive et skjøn, til
hvis avgivelse han er aldeles ukompetent».



Likevel var det mange som sende borna til skulen, og det kunne verta
trongt nok rundt om i stovene til folk. Og for læraren var det ikkje alltid
like greitt. Skulehaldar Torkjell T. Hovland var omgangsskulelærar i
Onarheim. Han skriv i eit klageskriv til Arentz i 1832: «Så giver jeg da
børnene beskjed om at dem skal møde på den og den dag efter et visst klok-
keslæt, alle som hører til en rode. Når jeg nu kommer der med børnene og
skal begynde at skole, så sidder husbonden der med et arbeid og tjenerne
med et andet, og til dels med latter og støi af de andre huuslige folk.  Og
når jeg går derfra til en anden, så er det det samme, og alt sådant og mere
til er til forstyrrelse for børnene».

Arentz svarar at om folket vil byggja hus eller leiga hus, så tykkjer
han det er eit godt framlegg, og har ikkje noko imot det. Men der er nok
av dei som har motførestellingar, og sikkert med varierande motiv.
Lensmannen med fleire hevdar i eit skriv at Torkjell Hovland ikkje bør
vera eigenrådig i noko stovehus «til at forrette nogen skole i, thi derved
kunne måske forårsakes meere uorden og efterladenhet enn som forhen».

Men det var ikkje berre Torkjell Hovland som såg at det trongst betre
lokalitetar til å driva skule i. Kapellan Greve, som hjelpte sokneprest
Arentz dei siste åra han var sokneprest, skreiv i 1836 om at «hindringar
for skolevesenets fremme må dels søges i lokale omstendigheter, dels i
almuens uformuenhet til at bekoste faste skoleanlegg».

Fyrste skulehuset på Tysnes

Johan Frederik Voss var  sokneprest 1844-1856. Han gjorde også
mykje for skulestellet i kommunen, og det var i hans tid det fyrste skule-
huset vart sett opp. Det vart sett opp på Gjerstadneset i  1852.

Bakgrunnen for dette var at det  etter kvart vart eit større press frå
styremaktene om at det måtte sytast for høvelege lokale, anten ved leige
eller byggjing. I 1849 vart skulekommisjonen nøydd til å ta spørsmålet
opp, delvis etter krav frå prostiet. I fyrste omgang fann dei det vanskeleg
å få ei løysing på spørsmålet:

«At opføre noget skolehus og dertil anskaffe behørlig grund for nærvæ-
rende, anseer man ikke hensiktsmessig, da det vilde falde vanskelig i hast
uden store omkostninger at tilveiebringe tomt og fornødent materiale».

Det enda med at kommisjonen søkte formannskapet om å få leiga
lokale til skulebruk. Men dei fann ingen passande hus å leiga, og innsåg
nok at det i lengda ikkje var råd å unngå byggjing. Og etter mykje om og
men, vart altså det fyrste skulehuset reist på Gjerstadneset i 1852.

I samband med denne saka kom det elles framlegg om å selja  «den i
enhver henseende uhensiktsmessige klokkergård Skjolde,» og bruka
pengane til skulehusbygging! 

Skulehuset på Gjerstadneset var i bruk fram til 1898, då det kom nytt
skulehus på Gjerstad. Deretter vart det flytta til Kaldafoss, der huset står
enno.
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Skulehuset på Kaldafoss er såleis det eldste skulehuset på Tysnes.

20 år utan skulehusbyggjing.

I 1860 kom «Lov om almueskolevæsenet paa landet.» Her var inten-
sjonen at det skulle bli slutt på omgangsskulen, og det vart sett krav om
byggjing eller leige av høvelege lokale til skulen.

Mykje tyder vel på at sjølv om det mange stader vart leigt lokale, så varte
omgangsskulen ved i mange år trass i kravet om at det skulle vera slutt.

I Solheimsdalen vart det gjort eit forsøk på å byggja i 1872, men det
rende ut i sanden, då fleire oppsitjarar gav melding om at dei for nærvæ-
rende var imot byggjing. Det skulle gå endå over 20 år før dei fekk
skulehus i Solheimsdalen.( i 1896).

1870-talet kom det 5 skulehus

På Onarheim derimot hadde dei fått orden på spørsmålet. Der vart det
kjøpt inn lærargard på Hagareset, og skulehus vart bygt i 1872.

Deretter kom skulehus i Lunde/Grimsland i 1873 og på Hovland/Tveit i
1876. 

Om skulehuset på Hovland/Tveit vart det merka at «skolehuset ikke
må anvendes til lærerens private brug i ufornøden grad, og at ikke tumle-
pladsen optages til ager, til indskrenkning for børnenes frie bevægelse».
Her skulle pedagogikken råda over næringsinteressene!

Skulehuset på Grimsland vart seinare flytta til Vetla-Gøyo, då det vart
bygt skule på Bakka i 1898.

Skulehuset i Vetlagøyo er såleis det nest eldste etter Kaldafoss.
Amland fekk skulehus og lærarjord i 1877.
Skår på Reksteren fekk også skulehus på  slutten av 1870-talet.

På 1880-talet var det pause i skulehusbyggjinga

Dei krinsane som ikkje hadde fått skulehus, måtte greia seg med
leigde skulestover. Dei var ofte små og lite veleigna til undervisning. I eit
skriv til prosten i 1886 klagar ein lærar over dette. Han har måtta laga
mindre bord til elevane for å få plass til alle, slik at han «kan komme til de
midterste uden ved at spadsere over bordene, da dette forårsagede ofte
forstyrrelse og ulemper».

Når ein tenkjer på kva vilkår skulehaldarane hadde, var det ikkje rart
at det kunne vera problem med rekrutteringa frå tid til anna!
Skulemateriell var det smått med. Foreldra hadde stort sett ansvar for
dette, men det var ikkje greitt når «de fleste av dem først ved enden av
skoleturen medbringe en liten papirlap at øve seg på». Jentene hadde det
verst når det galdt skrivekunsten: «da foreldrene mene at denne kunst ikke
er så nødvendig, for ikke at sige unødvendig for dem»!



Skippertak i i 1890-åra!
I 1889 kom det ny skulelov att. Fagkrinsen vart utvida. Det same galdt

den årlege skuletida og skuleplikta. No nytta det ikkje lenger å driva
skule på «gamlemåten». Alle krinsane måtte få eigne skulehus. Difor vart
det teke store løft når det galdt skulehusbyggjing. Korkje før eller seinare
har det vorte reiste så mange skulehus som i 1890-åra:

Kongsvik 1894
Sør-Reksteren 1894 (Haukefær)
Solheimsdalen 1896
Reiso 1896 
Søreide 1897
Flatråker 1897
Nordbustaddalen 1898
Gjerstad 1898  (skule nr 2) bygd på Gjerstad
Lunde 1898 (skule nr 2) bygd på Bakka

Etter århundreskiftet kom:

Flygansvær ca. 1900
Skorpo 1902
Heie 1905
Skjellevik 1908
Bruntveit skule vart bygd i 1916, og avløyste skulen på Skår som vart
bygd på slutten av 1870-talet.

Dei to siste krinsane.

Når Skår (Flatråker) endeleg fekk sitt skulehus  i 1918 og
Sunde/Vevatne fekk sitt  i 1919, var det første og største kapittelet i skule-
husutbyggjinga i Tysnes fullført. 

Det står respekt av at ein greidde å byggja 16 skulehus på 25 år.  (Åra
1894-1919) Den rekorden vil verta ståande, og er kanskje også eit
vitnemål om at tysnesingane hadde gjort Grundtvig sine ord til sine eigne:
«Hvad solskin er for den sorte muld, er sann oplysning for muldets frende»!
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Nogle minner fra
barneskolen
Lars O. Hope, Tysnes

At være op vokset i et kristent land, omsluttet av hjem, skole og kirke
og under Guds ords påvirkning fra barndommen av, det er virkelig så stor
en nåde og velgjerning fra Gud, som vi ikke kan vurdere høyt nok. Men
endser vi det? Vi er blitt så vandt med det og synes det er så selvfølgeligt.
Men vender vi tanken utover til de folk som lever i åndeligt mørke, som
ikke har kjendskap til «den eneste sande Gud og den han udsendte Jesus
Kristus», ja da har vi årsak til som Norges folk lik med Isra el fordum å
utbryte: «Herren har gjort store ting imot os, vi blev glade».

Det var år 1875 at vi hadde lærerskifte her på Nord-Reksteren. A. H.
Aarebrot, utdannet ved Stord seminar blev ansat og modtok posten. Han
var i besiddelse av stor dyktighed og nåde fra Gud, og skjøttet sin stilling
samvittighetsfuldt og med troskap fra først til sist. Han fik ord for at være
noget streng; men må ikke en lærer være det om han skal kunne holde
den fornødne diciplin? Det måtte være tungt og vanskeligt for en lærer å
arbeide i den tid, slik som skolen var ordnet. Her var den samlet og på
omgang. Vi var stuet sammen optil 33 elever stundom i en almindelig
dagligstue. Og så 2 t. på f.m. og 2 t. på em. før vi fik frikvarter. De elever
som var kommet lenger frem, fik efter tur pekepinden for å undervise
nybegyndere på tabellerne med de store bokstaver, et tap for dem selvføl-
geligt. Senere blev det jo forandring, idet her blev bygget skolehus og
skolen blev delt i klasser. Læreren begynte altid skoledagen med et
salmevers, og så vendte han sine øine mot himlen og bad til Gud om hans
nærvær og velsignelse til dagens gjerning. Og så var det lekserne, bibel-
historie, første time, og forklaring 1 time em. (Vi leste Sverdrups forkla-
ring). På lørdagen hadde vi 1 bibeltime. Og for dem av oss som var
oppmerksomme, var disse timer alvorlige og gav gode indtryk. Han
arbeidet sig ofte så varm under forklaringen. Guds ånds nærvær var
følbar. Men A. H. Aarebrot lå såvist ikke tilbake når det gjalt de andre fag
heller, der la han også sin dyktighed for dagen, og de av oss som vilde
lære, drev han langt frem. Sangtimene var livlige, ialfald for dem som
hadde sangstemme. Vi fikk lære melodier til salmeboken samt national-
sange. Han lærte os også denne sangen :

Jeg har en fader i det faderland, :,:
Did al min hu og lengsel står.
Et sted for mig beredt har han.
Jeg vil gå, jeg vil gå, når jeg hjembud får. :,:
Min fader kalder mig, jeg går.
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Med fryd til et forjettet land.
Ja, læreren var den store profet for oss; det han sa, var sikkert som

lås. Han la sin fulde kraft i lærergjerningen, hans mål med os var at vi
blev gode samfunds- og himmelborgere. Så kom den sidste dag på skolen,
måtte si vort gjensidige farvel, en beveget dag. Hans avskedsord til oss var
fra 1. Tes. 5, 23: «Han selv, den fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og
gid eders ganske ånd, sjel og legeme må bevares fuldkomne ulastelige i
vor herre Jesu Kristi tilkommelse». Det var et godt ønske og gav tilkjende
at han hadde os kjær og vilde vårt evige vel. Barnelærdommen er en stor
gave og rigdom fra vor Gud som vi burde takke ham mer for enn vi gjør.
Thi når man som voksen kom ut på livshavet og møtte storm og uveir som
truet til sine tider med død og undergang, da blev barnelærdommen den
gode ballast som holdt livsbåten oppe.

A. H. Aarebrot var også en duelig taler, og holdt de sidste år han var
her, møter når her var anledning. I et møte talte han over Jesu ord i Matt.
11, 16–17: «Men hvem skal jeg ligne denne slægt med? Den ligner små
børn som sidder på torvene og råber til sine legebrødre og sier: Vi blæste
på fløite for eder, og I vilde ikke danse; vi sang sørgesange, og I vilde ikke
græde.» En troende mand sa: det var noget med det beste han hadde hørt.

Nedskriveren av disse linjer, som var en av hans elever, minnes ham
med tak til Gud.

I 1887 flyttet han herfra til Amland skole i Uggdal. Det var en bedre
post, med rummelig lærerbolig og jordstykke. Han var fødd 1855 og døde
1901. Hans arbeidsdag blev ikke lang. Men han fik anledning og nåde fra
Gud til å avlegge den gode bekjennelse for «mange vidner».

Ved profeten Dan. (12, 3) sier Gud: «Men de forstandige skulle skinne
som himmelhvelvingen skinner, og de der førte mange til rettferdighed,
som stjernene evindelig og al tid».
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Skular og skulebygg i Sør-
bygdo – Flatråker og Skår
Av Atle Tornes

Opphavleg tre skulekrinsar.
I Sørbygdo var det formelt tre skular gjennom mange år, men det har

vore fleire bygg som har vore brukt i skulesamanheng.

Flatråker skule 1915. 1. rekkja f. v.: Håkon Flatråker, Knut Flatråker, Lars Tveit,
Anders O. Flatråker, Kristine Årvik, Sofie Tveit, Kristi Drange, Petra Flatråker.
2. rekkja: Anders Tvedt, Ole M. Flatråker, Gunnar f. Flatråker, Ole Fpland,
Kristine Flatråker, Kristianne Flatråker, Ingeborg ]. Flatråker, Mathilde
Flatråker, Karine Skår, ]enny ]ohannessen (Våge)
3. rekkja: Ole P. Flatråker, Hilmar Jakobsen, Kristian O. Flatråker, Mikal
Flatråker, Agate Flatråker, Ingeborg Johannessen (Våge). 4. rekkja: Berge Skår,
Sjur Tveit, Torbj. O. Flatråker, Anna Skår, Regine Gundersen, Kristi A. Tveit,
Anna Fpland. Lærar Mikal Skår.



På Flatråker var det skule fram til om lag 1990, men med ein pause
heile 1970- talet.

I Nordbustaddalen var det skule på Mevatne til 1955. Vegen gjennom
Skreia vart opna dette året, og ein kunne då setja opp skulerute gjennom
dalen til Flatråker. Ruta starta på Holma med elevar derifrå, gjekk sør
gjennom dalen, og derifrå til skulane. 

Småskule i bedehuset

Grunna elevane frå Nordbustaddalen vart det for mange elevar for
skulehuset på Flatråker. Elevar frå Holma tok og til på Flatråker om lag
1956. Skulen var tredelt i fem år, frå 1958 til 1961, og 1963 til 1965, med
klasserom i småsalen i bedehuset.

Skuleåra 1958/59 og 59/60 gjekk første til tredje klasse i bedehuset,
begge åra med 12 elevar, og Marta Malkenes (seinare gift Håland) var
lærar. I skulehuset på Flatråker gjekk fjerde og femte, og sjette og sjuande
klasse i kvar si gruppe. I 1960/61 vart dette endra noko. Første og andre
klasse gjekk i bedehuset med Britt Barmen som lærar, tredje til femte
klasse, samt sjette og sjuande klasse i skulehuset. I 1961/62 og 62/63
gjekk første til tredje, og fjerde til sjuande klasse i skulehuset. I 1961 var
me 4 klassar med til saman 20 elevar frå 4 til 7 klasse i ei gruppe. 

I 1963/64 og 64/65 vart bedehuset teke i bruk på ny, med Borghild
Hordvik (seinare gift Mevatne) frå Åsane som lærar. Her gjekk første og
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andre klasse, første året med 9 elevar, andre året med 7 pluss ei yngre på
kjøt og flesk. I skulehuset gjekk tredje til femte, og sjette og sjuande
klasse i kvar sine grupper.   

Skulestreik

Ein gong i tida mi i bedehuset var det skulestreik. Skjøna ikkje den
gongen kva saka galdt, men vart streikebrytar etter ordre frå og ekskor-
tert av papen, saman med ein elev til. Visstnok galdt saka for eller mot
nytt skulebygg på Flatråker. Skulen vart likevel kort den dagen, me fekk
gå heimatt.

Rumpetrolljakt i Skulehustjødno

Frå 1954 var Nils K. Hjelvik lærar på Flatråker, på det meste 4
klassar i ei gruppe. Skuleplassen var liten, og favorittleiken i friminutta
var å slå ball på riksvegen, start ved nedkjørsla til skulen, og mål ved
grindastolpane til innmarka på Flatråker. Skikkeleg gode slag kunne nå
bort i ein haug med både brake og lyng. Då vart det full pott på den som
slo, og gjerne full leiteoperasjon for å finna att ballen. Friminuttane vart
då gjerne frikvarter —-.

Om våren var det gjerne jakt på rumpetroll eller padder i
Skulehustjødno, ein liten dam ved vegen, som no er borte. Jakta gjekk til
tider hardt for seg, og førte ein gong til at Hjelvik måtte setja strenge
straffer, og forbod mot aktiviteten. Men hjelpte det?

Skulen vart grendahus

Siste året eg gjekk der var det noko oppussing av skulen. Me fekk nytt
bislag med drikkevasskran, nytt bokskap, og ein del andre utbetringar.
Etter det eg minnest vart det ikkje gjort noko med toalettilhøva, og
gammaldassen var einaste alternativ så lenge eg gjekk på Flatråker.

På slutten av 1960-talet gjekk elevtalet raskt nedover, og skulen vart
nedlagt kring 1970. Grunna mange elevar vart han opna att på 1980-talet,
og i ein 10- årsperiode var det igjen skule. Men då var det heilt slutt.
Skulehuset er no blitt grendahus for krinsen, med jamlege arrangement,
og høgare standard enn nokon gong i skulen.

Skjærebrettproduksjon i bedehuskjellaren

Bedehuset var ikkje berre nytta til barneskule. Kvar einaste
haust/vinter vart det rigga til sløyd i matsalen i kjellaren, og i to veker var
det sløyd med Hjelvik for gutane i fjerde til sjuande klasse. Jentene hadde
handarbeid med Gyri Rykken i skulehuset.

I sløyden var det lange økter med høvelen, men og lange pausar med

14



leik og moro. Særleg var «gje eit lite vink» populært. Då kunne ein sitja i
ein furutopp og vinka til lenge etter planlagt inntid. Produksjonen i
sløyden starta med skjærebrett, og deretter rett på skatoll. Kvaliteten var
nok ymse, men stolte av resultatet var me.

Siste dagen var rydde- og vaskedag. Det var ikkje lett å få sement-
golvet reint, og piassavakost og store mengder vatn var ein grei reiskap.
Døra på nordsida hadde ikkje dørstokk, og gav «avløp» ut. 

Det kjem skulehus på Skår

På Skår vart det bygt skulehus om lag 1918/19. Tidlegare var det
omgangsskule i krinsen, med skule vekslande på bruk nr. 1 på Tornes, og
hjå Ola Skår. Då papen (Andreas Tornes) gjekk, var lærar Fjørtoft (budde
på Nese) skulemeister, 9 veker kvart år. Han budde òg i skulestova. Papen
var også med på transporten av materialar til nyeskulen, som gjekk med
båt til ei bergskore rett nedanfor skulen. Og deretter var materialane bore
rett opp, slitsomt sa han. Skulehuset på Skår var i bruk til om lag 1963,
då siste elev, Ole Skår, vart flytta til Flatråker. Faren Martin var førings-
mann, båten var open, og det vart nok mange våte og kalde stunder for
Ole før han kom i hus.

Skulen ei tid i Gamlehuset på Tornes

Mindre kjent er det at skulen var fråflytta ein periode før. Såleis var
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det ikkje elevar frå Skår i 1936 – 38, og skulen vart flytta til Tornes, med
skulestove i Gamlehuset på bruk nr. 2. Her gjekk i tillegg til borna frå
bruk nr. 2, Gerhard, Knut og Judith, Karstein Sulen frå Årvik, Inga og
Olav Økland frå Øyero, og Ingebjørg Økland (bruk 1). Borna frå Økland
var « friviljug utskrivne» for å halda eit berekraftig elevtal, dei skulle elles
ha gått på Flatråker.

Attende til Skår

I 1938 kom Samson Skaar frå New York med familien, og borna
Norma, Olav og Sonja vart innskrivne på skulen. Då vart skulen opna att
i skulehuset, og heldt på gjennom heile krigen, sjølv om Norma, Olav og
Sonja reiste tilbake til USA september 1939 grunna krigen i Europa.
Lærarar i den tida var Guri Opdal og Olav Tveit.

I 1947 gjekk Knut Sigve Skår på Skjellevik skule, og Birger Tornes
gjekk på Flatråker frå 1948 til 1950. Men skulen på Skår var open heile
tida, etter kvart med elevar frå alle bruka på Skår, og Lillian Tornes,
Sølve og Anlaug Skår frå Tornes. Sølve og Anlaug var barn av Elling Skår,
men budde i Gamlestova på bnr. 2 på Tornes.

Skår skule nedlagd i 1963

Elevtalet heldt seg fram til om lag 1954. Då budde Oddvar Grimsland
(f. 1940) og systera Mabel (f. 1943) med mor Nelly og bestemor på
Nordstølen på Tornes, og gjekk eitt eller to år på Skår, til dei flytta til
Stord. Lærarar på 1950-talet var Oddbjørg og Frøydis Nordbustad, og ein
Sørheim frå Stord. Seinare var Marta Malkenes og Britt Barmen lærarar,
parallelt med at dei skulte i bedehuset på Flatråker, og til slutt Ole
Mevatne, til skulen vart nedlagt etter skuleåret 1962/63. Dei siste åra var

det 2 elevar.
Huset vart selt

til private, men
var i mange år
uformelt grenda-
hus, med «Skåra-
basar» kvar
sommar til 
inntekt for
«Frøydis-
misjonen».
Det var eit
høgdepunkt der
«alle» måtte gå.
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Minne frå Flatråker skule 
Av Idar Fosshagen

Eg budde i skulehuset  på Flatråker frå eg var eitt år gammal til eg var
tretten i 1953. Far min, Anders Fosshagen, var lærar der frå 1939 til han
døydde i 1952, knapt 50 år gammal. Offisielt tok eg til på skulen i 1946 –
fordi «alle dei andre» tok til det året.  Eg har likevel ikkje noko sterkt
minne om første skoledagen. Eg hadde vanka i skulestova frå eg kunne
stabba og gå – og sikkert før det òg.

Flatråker skule var ein av dei fådelte skulane som det var så mange av
på Tysnes før i tida.  Læraren var både skulestyrar og klasselærar. I den
todelte skulen var det slik at storskulen (4. – 7. klasse) gjekk på skulen 3
dagar i veka, medan småskulen, dei frå 1. – 3. klasse gjekk dei andre tre
dagane. På denne måten fekk læraren den utfordringa at han eller ho
måtte leggja undervisninga til rette slik at elevar på ulike alderssteg og
klassesteg i same klasserom og på same tid fekk undervisning som høvde
for den einskilde.  Dette let seg vel ikkje alltid gjera. I praksis måtte vel
nokre sitja med skriftleg arbeid medan andre fekk førelesning om eitt eller
anna emne, kanskje i eit heilt anna fag. Andre gonger var alt meir
munnleg, og alle kunne ta del i emnet på sitt vis. I alle fall kunne dei
minste ha nytte av å «tjuvlytta» til det dei eldre heldt på med, og litt
leksehjelp vanka vel òg frå dei som var større. Gymnastikksal var ein
ukjend ting, men var det vêr til det, var det kroppsøving på skuleplassen.
Det kunne vera linjegymnastikk, men oftast slåball og «tikken»eller andre
leikar som gav frisk luft i lungene og mykje god mosjon.

Med skulegong annankvar dag, kunne ein dei andre dagane liggja litt
frampå om morgonen. Med soverom over skulestova – utan  isolasjon
imellom – var det dermed ikkje uvanleg å bli vekt av Fader Vår og «Sjå
dagen sprett i austar-ætt» eller «annan høveleg song» slik det har vore
formulert i normalplanen for folkeskulen.

I den vesle skulestova var det doble pultar med ei vertikal fjøl til
ryggstø til kvar av dei to elevane som sat på same benken. Det var ikkje
flust med utstyr på skulen. Eit bibliotek eller boksamling var samla i eit
skåp framme til høgre for tavla. Det var nok ikkje så mange som hundre
bøker i denne samlinga. Ein liten trekasse med skyvelok inneheldt forvit-
nelege ting til bruk i fysikkopplæringa.  Elles var skulen godt utstyrt med
plansjar i stiv papp – store og fine, som skulle gje oss «heimfødingane»
bilete av alt frå botanikk og zoologi til livet på bomullsplantasjane i
Sørstatane. Eksotiske frukttre med freistande frukter kunne vi og nyta
synet av, men stort sett berre synet, for det var ikkje kvar dag det kom ein
båt med bananar til landet. Plansjane var elles fine til å byggja «hytter»
av – under og mellom pultane, men det var utanom skuletida.

Dei vanlege slitne veggkarta fanst òg i skulestova. Ikkje snakk om
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rullegardinoppheng: Karta som ikkje hang oppe, var rulla saman på
trestokkane sine og stod i ein krok. Kartet av «Jødeland» var obligatorisk
på alle skular, og vi var nok vel så godt lokalkjende langs strendene av
Genesaretsjøen og Jordan-elva som på meir heimlege trakter. I nokre år
vart og dei svarte blendingsgardinene frå krigens dagar tekne vare på. Dei
var laga av svart, tjukt papir festa på ein stokk oppe og nede.

Kanskje var det ein leivning frå den gamle omgangsskulen når folk  i
min barndom kunne seia: «Der kjem gamleskulen.» når gamlelæraren
Mikal Skår kom langs vegen. Det var ikkje så fælande lenge sidan  skulen
var det same som læraren. Der læraren var, der var skulen, og han gjekk
på omgang mellom gardane før skulehusa vart bygde.

Noka skuleklokke var det ikkje til å varsla friminutt eller ny time.
Læraren avgjorde når det var tid for ein pause, og når det var tid for ny
økt, vart vi ropte inn. Slik skulle det vera, og vi hadde aldri opplevd annan
praksis.

Tekniske framsteg

Smått om senn kom det tekniske framsteg inn i skulehuset. Vi var
vane med parafinlamper som lyskjelder i mørke haust- og vinterkveldar.
Før Bedehuset på Flatråker vart bygd, hadde vi ofte vitjing av emissærar
som heldt møte i skulestova. Særleg hugsar eg at mor mi var svært nervøs
når emissæren Flatabø var der med song og gitarspel. Han veiva så
kraftig med gitaren når han spela og song, at mor mi alltid var redd han
skulle velta parafinlampa som stod på kateteret.

Skulestova ser ikkje så stor ut i dag, men det var plass til mange
elevar der i «gamle dagar». Det stod eit skap framme ved austveggen. Det
var ikkje stort, men det inneheldt både skulebiblioteket og det som elles
fanst av pedagogiske hjelpemiddel. Mellom anna ei «fysikkasse» med ymse
utstyr til å demonstrera fysiske fenomen. Det som ikkje fekk plass i
skapet, var samlinga av plansjar. Dei var store og fargerike, laga av solid,
stiv papp. Gjennom desse plansjane vart vi kjende med eksotiske dyr og
planter. Utanom skuletida var plansjane ypparleg materiale  til bygging
av «hytter» mellom pultane for leikande ungar.

Det hende at presten kom og heldt gudsteneste i skulestova. Han
hadde då med seg prestekjole og anna naudsynt utstyr. Frode, bror min,
var nyfiken på ei stor, flat blekkøskje som kom fram frå kofferten. Han
syntest det såg ut som ei blautkakeform, men så var et berre preste-
kragen/pipekragen, og ikkje noko etande som gøymde seg i «kakeforma».

Med elektrisk straum tok ei ny tid til. Vi fekk strekt ei linje fram til
skulehuset, og vart kopla på likestraumnettet frå Sago. På ein god dag var
det 110V i leidningane. Vi kunne slå på ein brytar, og det vart lyst i kvar
ein krok. Lysekrona kom ned frå loftet der ho hadde lege på lager så lenge
vi budde i skulehuset. Den elektriske komfyren, derimot, vart ståande. Vi
hadde ikkje meir straum enn til nokre lyspærer. Når vi kom opp i 500
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Watt forbruk, vart straumen broten av ei vippe, så då var det berre å slå
av eitkvart for å få slutt på vippinga.

Elektrikaren som installerte straum i skulehuset, var ein triveleg kar.
Han hadde godt humør og plystra heile tida med han arbeidde. Dette såg
så kjekt ut, at eg i lange tider var fast bestemt på at elektrikar var det
yrket eg ville satsa på når eg vart litt større.

Vassrøyr frå Florø

Til dagleg henta vi vatn i ei lita trerenne som var montert i eit
bekkesig sør for skulehuset. Det er rart at det ikkje vart mykje magesjuke
og anna elende ved at dette var drikkevatnet til så vel oss fastbuande i
huset og til skuleborna. I vegen ovanfor skulen, der bekken kom ifrå, stod,
som sagt, både kyr og hestar. Dette kunne vera skummelt nok for små
karar som skulle framom, men nifsare er det å tenkja på at all møka som
hamna der, nok fann vegen til vasskjelda vår kvar gong det regna.

Men så vart det nye tider og orden på vassforsyninga.
Materialmangelen etter krigen gjorde at det var vanskeleg å få tak i slike
ting som vassrøyr. No var det så heldig at vi hadde slektningar i Florø som
hadde nokre røyr til overs etter husbygging. Desse fekk vi sende til
Flatråker om bord på «Vega I» som var jakta til morfar og onklane Jens og
Audbjørn. Dei gjekk i fraktefart langs kysten med allslags last, ofte trelast.
Kommunen løyvde pengar til brunn og installasjon mot at vi heldt røyr.
Brunn vart sprengd ut like nedanfor vegen, i utkanten av leikeplassen. Det
var ikkje mykje fall på vatnet, men det heldt til ein kran i kjellaren. Omn
og gryte til klesvask vart også montert i kjellaren. Dette gjorde det mykje
lettare med klesvasken og med vatn til hushaldet elles. På kjøkenet måtte
vasskranen med utslagsvask plasserast under trappa så lågt som mogleg.
Dermed hadde vi rennande vatn rett inn i første høgda, i alle høve når
vasstanden i brunnen var høg nok  til å gje litt trykk i den høgda.
Sinkbøtta og den felles vassausa fekk nok avløysing etter kvart, men det
var nok ei stund etter vår tid i skulehuset at det kom spring der inne òg.

Spyttebakk av støypejarn

Oppvarming av skulestova var det ein diger vedomn som sørgde for.
Ved omnen stod det dei første åra under krigen ein spyttebakk av støype-
jarn. Stova var møterom for folket i krinsen, og dei gamle kallane tviheldt
på at spyttebakken ikkje skulle bort. Mor mi var av ei heilt anna meining.
Ho tykte det var noko skikkeleg svineri med denne spyttinga inne i
lokalet. «Då sputtar eg på golvet!» sa ein gamling då mor mi truga med å
få svineriet fjerna. Ho fekk viljen sin til slutt.

Gina på Stølen (Regine Skår) hadde reinhaldet i skulerommet og
gangen utafor. Det fanst mest ikkje maling att på golvborda, så dei trekvite
borda vart skura og vaska med kost og tvåge etter kvar einaste skuledag.
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Gamlevegen gjennom bygda
Skuleområdet var inngjerda. På nordsida var det ein solid steingard

mot utmarka. I steingarden var det eit le (ei grind), og frå den var det, i
alle høve den gongen, tydelege merke etter ein gammal veg nordover.
Etter eit stykke vart han borte i brake og anna kratt. Eg tenkte vel den
gongen ikkje så mykje over at det var noko rart i at det skulle vera restar
etter ein veg der. I ettertid er det klart at dette var gamlevegen nordover i
bygda. Vegen må ha gått langs det som no er kjellarveggen på nedsida av
skulehuset. Vegen kan vel knapt ha vore køyrande etter utsjånaden å
døma.

Nytt landskap

Flatråker i dag har ein annan profil enn i førti- og femtiåra. Gamle
bilete syner eit landskap med tydelege konturar.  I dag  har skogen teke
over mykje av det gamle snaulandskapet. Det er mindre beiting, og  det
var folk nok på gardane til at einkvan kunne fara med stuttorven og ta
vare på grastuster som ingen vørder i dag. Vi som var skuleborn i den tida
var med på å forma det nye landskapet. Det var kanskje dei finaste skule-
dagane vi hadde det, når det var tid for skogplanting. Gutane hadde
hakke og laga hol til dei små granplantene. Jentene planta og trakka til
jorda kring  den vesle grana. I dag kan vi sjå at det av og til vart juksa
litt, med to planter i same holet: Tvillingtre har vakse opp, og vart vel
ikkje så fine som dei skulle ha vore. 

Skulehuset vert bygdahuset.

Tidene har endra seg. Jordbruket vart etter kvart rasjonalisert.
Slåmaskin og traktor kom etter kvart inn i produksjonen. Det var ikkje
lenger trong for så mange hender på gardane, Dei små bruka kunne heller
ikkje lenger brødfø så mange. Krav til levestandard førte med seg at folk
laut flytta dit det var industri eller anna løna arbeid å finna. Flatråker
var ikkje lenger liv laga – som skulestad.  Ei tid var det barnehage i den
gamle skulebygningen, men det tok òg slutt.

Men så hende det fine at bygdefolket fekk overta huset og tomten.
Dermed vart det nytt liv innanfor dei gamle veggene. Flatråker sine
innbyggjarar har all grunn til å vera stolte av Bygdalaget, som no eig og
har hand om drifta av huset. Skulehuset har vorte det nye treffpunktet i
den vakre Sørbygda. Her vert det skipa til ulike sosiale tilstellingar, og
både lag og private kan leiga huset til konfirmasjonar, bryllaup eller andre
høve. No gjeld det berre at bygdefolket støttar opp om det flotte arbeidet
som bygdalaget legg ned gjennom dugnad og basarverksemd. Då vil skule-
huset på Flatråker ha ei ljos framtid.
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Nordbustaddalen
skulekrins
Lars Mevatne

I Flatråkerbygdo, eller Sørbygdo, var det tre skulekrinsar i tidlegare
tid. Nordbustaddalen er ei innlandsgrend som ligg om lag 4 km frå sjøen.
Den gamle ferdslevegen gjekk gjennom vassdraget, dei tre vatna som er
bundne saman med to kanalar.

Hausten 1898 vart skulehuset i krinsen ferdigbygt. Huset kom på litt under
kr 3000. Alle materialane til huset vart førde gjennom vassdraget med båt.

Frå sjøen opp til Flatråkervatnet (Sjoareidet) er det om lag 400 m med
ein høgdeskilnad på 43 m.

Materialane vart borne opp til Sponen

Oppsitjarane på dei 12 gardsbruka i Nordbustaddalen vart pålagde å
syta for transporten til byggjeplassen på Mevatne. Dette var pliktarbeid
som alt laut gjerast gratis.

Når ein ser bygningsmaterialar som er brukt til huset som svær tømre-
plank, sperr og bjelkar, for ikkje å snakka om dei store tjukke rutehellene
til taket, så er det utruleg at ein kunne makta det. På denne tida fanst det
ikkje veg i Sørbygdo.

Frå sjøen og opp til vatnet var det svært kupert terreng med ei bratt

Mevatne skule – omlag 1912-13.



kleiv å koma opp. Materialane vart borne opp til Vassenden gjennom
denne kleiva. Her vart dei så plassert på Sponen, den felles opplags-
plassen for ved og tømmer. Det må ha vore eit slit det må stå stor age av.

Skulehuset vart eit godt bygt hus med skulestove, kammers og gang.
Oppe var det ein lav lem. I uthuset var det tre do og skytje til veden.

Utanfor søre enden av skulehuset var leikeplassen, om lag 5 x 20 m.

Lærarar
Mikal Skår (1877-1963) vart tilsett som lærar ved Nordbustaddalen

skule frå denne var ny. Han hadde eksamen frå Stord lærarskule. Han
slutta i 1939.

Kristian Kaastad jr. (1897-1966) med eksamen frå Volda lærarskule
1919. Han var tilsett som lærar ved Norbustaddalen skule fram til 1927.
Lærar Kristian Kaastad hadde små- og storskulen her desse åra. Han vart
tilsett ved Amland skule i 1927.

Frå 1937 vart Olav Tveit frå Kvam tilsett ved småskulen her. Han var og
lærar ved Flatråker og Skår skular. Olav Tevit slutta som lærar her i 1941. 

«Skulen»

Eg byrja i skulen 1934 og var den einaste nye eleven det året. Det var då
samla skule med 1.-7. årskulla, men nokre år seinare vart skulen todelt

Me gjekk på skulen annankvar deg – storskulen tysdag, torsdag og
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På granplanting hjå Endre Botnen i 1944. F.v.: Inger Nordbustad, Paul
Nordbustad, Lars S. Mevatne, Stein Nordbustad, Øyvind Botnen, Jenny
Nordbustad, Tordis Mevatne, Bjarne Mevatne, Gunnhild Kaastad, Ingeborg B.
Mevatne. Lærar Olav Tveit leida arbeidet.



laurdag. Læraren vår var Mikal Skår – i daglegtale «Skulen» – med
eksamen frå Stord lærarskule. Han vart og tilsett ved Flatråker og
Nordbustaddalen skular i 1898, og skula då annankvar dag på kvar skule.
Var skulane to-delte, var det ein annan lærar som hadde dei yngste elevane.

Frå 1937 vart Olav Tveit frå Kvam tilsett ved småskulen her. Han var
òg lærar på Skår skule. Olav Tveit slutta som lærar her i 1941.

Skulestova

Ved inngangsdøra var det ein høg vedomn, i andre enden eit kateter, ei
tavle, eit stort skap og eit gult bord. Under taket hang ein stor parafin-
lampe. Over tavla hang opprulla kart, og på veggene var plansjar av dyr,
fuglar og ymse frå helselæra. Skulemateriellet elles laut me halda oss sjølve.

Det var ikkje innlagt vatn i skulehuset, men det var ei lita kjelde ved
murfoten til leikeplassen. Denne var det svært godt vatn i, og her drakk
me oss utyrste.

Skuledagen

Om morgonen i første timen song me eit salmevers med Fader Vår
etterpå. Så vart me høyrde i leksa i bibelsoga eller fårklåringa. Me hadde
òg salmevers me skulle læra utanboks og bibellesing. Til salmevers om
morgonen var «Sjå dagen sprett» eller «Syng i stille morgonstundar» ofte
brukt, om ettermiddagen var det «No soli bakom blåe fjell» eller «Dagsens
auga sloknar ut».

Me hadde rekning, norsk skriftleg og munnleg. Nordahl Rolfsens
lesebok var brukt i mi tid. Eg tykte det var vondt å lesa om Lenda, folen
som svalt i hel etter at mor og føl gjekk i skorfeste. Finskrift eller å skriva
etter tekstlinjer i skriveboka med t.d. setning av Ivar Åsen: «Skal alle
ganga med kvite hender, so vert det armod i mange grender».

Vidare hadde me landkunna, naturfag, noregssoge, teikning og
songtimar – der lærar Mikal Skår spelte fele til.

Mikal Skår gjekk av som lærar i 1939, og Olav Tveit overtok etter han.
I ein songtime i hans tid sa han: «I dag skal de som dei første få læra ein
ny song – Tysnesøy mot det blå».  Det var han sjølv som hadde skrive den.
Dette har i alle år sidan vore den tysnessongen som har vore mest nytta –
som i 2009 då Tysnes hadde viting av kongeparet.

Eg minnest overgangen frå å skriva med blyant til å skriva med dei
spisse pennane me dyppa i blekkhuset.

Det var alltid ro i skulestova då eg gjekk i skulen. Kvar var oppteken
og arbeidde med sitt.

Friminuttane

Oftast gjekk det på slåball der det var to lag, eit «inne» og eit «ute». Dei
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siste åra spelte me «kjepp». Då var me òg delte i to lag. Om ein på utelaget
greidde å gripa kjeppen i lufta når den vart spelt ut, så vart utelaget «inne».

Ein gong eg stod ute, plassert i ei steinur, skulle eg gripa etter ei
slyngja, men bomma og fekk kjeppen i andletet med stor kraft. Dette var
så vondt at eg stupte i urda og svima av. Då eg vakna opp i urda, stod
læraren Mikal Skår over meg med kaldt vatn som han hadde på hovudet
mitt. Eg fekk gå heim for resten av dagen. Etter møtet med steinurda fekk
eg ein stor kul i hovudet.

Når læraren blæs i fløyta, var det inn til ny time.
Som før nemnt var Olav Tveit læraren min dei to siste åra eg gjekk i

skulen. Eg minnest då friminuttane vinterstid då me rende på ski i
Sinesekjo og langt ut over vatnet. Læraren var ofte med oss då. Han
skaffa oss òg då skismurning, noko som var nytt for oss. Elles skapte han
interesse for skiturar til fjells, noko me tykte var framifrå.

Skulevegen

Skulehuset var plassert om lag midtvegs i dalen. Det var veglaust både
frå sør- og norddalen. Styggast var staden der stien gjekk gjennom Skreio.
Der var det stupbratt, ca. 20 m rett ned i vatnet. Stien i Skreio var svært
smal, så ein måtte passa seg for ikkje å trø feil. Når så mange av oss bruka
tresko, var det godt gjort, særleg vintersdag med snø og is, å koma vèl fram.

Det var ingen som snakka om streik på grunn av farleg skuleveg den
gongen.

Litt om dei som gjekk i sku-
len før meg

Dei som verkeleg hadde lang
og tung veg til skulen var dei
åtte borna frå Ramsdalen. Dei
måtte gå storparten av den 3
km lange skulevegen gjennom
skogen før dei kom ned til
Helland. Ein kan i dag berre
tenkja seg kor tøft dette måtte
vera i alle slags vêr – og særleg i
djup snø.

Dorthea Espevik (1905-1999),
fødd og oppvaksen i Ramsdalen,
fortalde eingong om skulevegen
deira. Mor deira sende alltid
med dei sokkebyte, og læraren
såg etter at dei fekk turre
sokkar på seg når dei kom fram.
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Storskulen i 1938. Framme f.v.: Gunnhild
Kåstad, Ingeborg B. Mevatne, lærar
Mikal Skår, Sigurd Skår, Erna Kåstad.
Bak f.v.: Einar Ålhus, Lars B. Mevatne,
Morten Helland, Olav Mevatne, Lars S.
Mevatne.



Faren, Jon, hadde famneved ståande i skogen. Veden skulle til
Flatråker, og borna tok då alltid kvar sine vedskier under armane på veg
til skulen. Vedskiene bar dei til Midtvatnet.

Dorthea fortalde òg at dei ein dag etter skulen vart bedne inn til
Lorents Mevatne på komlemiddag. Dei var vyrke for Ramsdals-borna der.

Om vêret vart for vanskeleg for dei, var det vanleg at dei overnatta hjå
gamle Ole Mevatne.

På heimveg frå skulen ein dag leika me på Utlebøbakken, fortalde
Dorthea. Så kom «Skulen» framom og sa at no måtte me gå heim. Då var
me ikkje seine om å peta oss av garde.

Det stod age av «Skulen».

Utan nistemat til skulen

Bror til Dorthea, Hans J. Helland (1894-1980), fortalde òg om då dei
gjekk på skulen. Han mintest då det var ein gong mora ikkje hadde nistemat
å senda med dei, men ho sende med dei eit spann med graut og mjølk. Dette
våga dei ikkje ta med seg til skulen, men gøymde det i ein brakje ovanom
bøgarden på Helland. Då dei kom til matøkta, vart læraren vâr med at
Ramsdals-borna var utan nistemat, og han delte av si niste til dei.

Hans mintest dette som ein lite kjekk skuledag.

Juletrefestar

Skulehuset vårt var også forsamlingshus. Her var ulike møte, basarar
og årvisse juletrefestar. Juletrefesten – ja, den gledde me oss til lang tid i
førevegen. Det var ungdomane i grenda som for det meste stod for pynting
og tillaging elles. Dei gjorde seg verkeleg flid med dette.

Festen tok til med stappande fullt hus. Lærar Mikal Skår var festleiar.
Julesongane hadde me pugga, så dei kunne me utanboks. Til tonefølgje

frå læraren si fele, gjekk me i to ringar rundt treet og song dei gode gamle
julesongane.

Så var det noko anna òg me borna såg fram til – matøkta. Det var ikkje
kvardagskost å få egg og sild på skivene slik me opplevde på julefestane.

Jonsokfeiring

I god tid før jonsok byrja me borna å «dra te’ bålet» som det heitte. Det
var i fritida dette vart gjort. Me var i skogen og hogg brakje eller fann
restar etter skoghogst. Hûn frå saga vart òg nytta til bålet. Dette drog me
så fram til Hellandstølen på Øvre Helland. Kvart år vart det der bygt bål
som sikkert var 4 m høgt.

Kl 23.00 jonsokafta vart bålet tent, og det var alltid flott å sjå på dei
høge lògane. Når bålet var utbrent, var det ned til tunet der det vart servert
god varm dravle til alle. Dravlen vart kokt i ein stor kjele i eldhuset.
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Det skulle mykje
mjølk til denne
dravlen, og det
vanka gjerne noko
tomare jur på kyrne
jonsokafta, men det
var ingen som lest
gå det.

Jonsokfeiringa
samla mange både
unge og eldre. Men
denne tradisjonen
midtsommars er for
lengst borte no.

Fly med hakekors

Då me var på skuleveg tysdag 9. april 1940, var det nokre fly som flaug
over oss mot nord. Flya var grøne, og me kunne sjå hakekorsmerka på
haleroret. Det var uvanleg eller svært sjeldan me såg fly over oss her, og
kva dette skulle føra med seg for landet vårt, hadde me inga aning om då.

Litt meir om Mikal Skår

Mikal Skår var altså læraren vår storparten av skuletida mi. Men
«Skulen» som han vart kalla, hadde òg andre oppgåver. Han var med i
kommunalt styre, vart nytta som fest- og møteleiar ved ymse høve, og han
var kjømeistar ved gravferder.

Frå 1927 var han med i nemnda som skulle arbeida for å få reist ei
kyrkje eller eit kapell ved gravplassen på Flatråker. Sidan vart vedtaket
om kyrkjebygg endra til bedehus.

Bedehuset vart vigsla 16. august 1959. Mikal Skår stod som formann i
alle år fram til han døydde i 1963.

Mikal Skår var ein avhalden mann i bygda, og sjølv har eg berre gode
minne frå skuletida mi – både med han og etterfølgjaren Olav Tveit.

Skulen vår nedlagd i 1955.

I 1955 var vegen gjennom Skreio ferdig, og Nordbustaddalen skule
gjekk ut or soga. Elevane vart flytta til Flatråker skule. Skulehuset vart
1962/63 selt til Ole Mevatne for 2500 kr.

26

Skulehuset (til høgre) i dag. Utvendig ser det om lag
ut som før.
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Søreide skule
Av Ove Søreide

Skulehuset kosta 3400 kr
Vedtak gjort i byrjinga av 1890-talet om å byggja skule på Søreide.

Prisen vart sett til 3400kr, og skulen blei opna om lag 1897 iflg. Johannes
Heggland. Før den tid var det omgangsskule i Søreide krins.

Lærarar på Søreide:

Johannes J. Haaland frå 1890.
Sofie Sandvik frå 1892 (i småskulen, delt med Heie skulekrins).
Mikal Endresen Geitanger 1893-1902.
Reinhard Skaar 1902-1908.
Torgeir Døssland frå Uskedalen 1908-1912.
Gregorius Økland 1912-1923 (delt med Heie skulekrins).
Harald Fosshagen 1923-1956.
Bjørg Hartvedt våren 1957.
Gerd Sunde 1957-1958.

Skulehuset for Søreinde krins frå kring 1897 til 1970. 
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Sverre Risøy 1958-1963.
Kirsten Valen 1963-1965.
Borghild Hordvik Mevatne
1965-1970.
Else Nybø Hansen våren 1967.
Dagfinn Sunndal våren 1969.
Margrethe Dalen 1969-1970.

Skulen nedlagd i 1970
Elevtalet kring 1960 var nede i
7-8 elevar på heile skulen, så
dei måtte ha småskulen 1-4
klasse innimellom, men elevta-
let auka på utover i 1960-åra til
ca. 30 i 1970 då skulen vart
nedlagt og elevane overførte til
den nye skulen på Reiso. Skulen
var 2-delt med småskule 1-3 (4)
klasse og storskule (4) 5-7 klas-
se i eitt klasserom. Mot slutten
måtte lærarbustaden nyttast
også pga. høgare elevtal iflg.
Ove Søreide. Den fyrste tida
delte Heie og Søreide lærarar.

Elevflokken på Søreide skule 1927. Lærar då var Harald Fosshagen.

Storskulen på Søreide 1964-65. Frå
venstre rundt pultane sit OveSøreide,
Svein Bjørn Høviskeland, Vigdis Års-
kog, Anbjørg Leite, Reidar Årskog,
Kjersti Leite, Svein Kåre Høviskeland,
Vidar Høviskeland.
(Foto: Kirsten Valen)
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Her har elevane på Amland skule i 1955 stilt seg opp til avfotografering.
Bak f.v. Unni Amland, Olav Kristoffersen, Wilfred Sætre, Brita Kobbeltvedt,
Hanna Tveit.
Framme f.v. Ester Taranger, Reidun Haaland, Turid Haaland.
Læraren deira var Kristian Kaastad. Han var lærar her frå 1927 til 1964.
I dag er skulehuset grendahus.

Elevar på Amland
skule 1955

Opdal soknekommune fekk
1875 skøyte på skulejord i
Liadalen på Litle-Amland. Det
vart betalt 240 spd. for
eigedomen. Her vart så bygt
skulehus med ein liten lærarbu-
stad og eit uthus med flor.
Skulehuset vart teke i bruk 1877.

Vincent A. Færevaag og elevane står
sørafor skulehuset (ukjent årstal).
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Det gamle skulehuset
i Kongsvik
Av Kåre Gjøen

1894 eit merkeår for Kongsvik Skulekrins
Året 1894 var nok eit merkeår for Kongsvik Skulekrins. Då fekk

krinsen sitt fyrste ordinære skulehus, og som i dei fleste bygdene blei
skulehuset krinsen sitt naturlege kultursenter. I tillegg til skuleverk-
semda blei huset nytta til møter, foredrag ,vising av lysbilete og festar av
ulike slag.  Seinare var det også halde sundagsskule der. Juletrefestane
var årets høgdepunkt for oss som var barn og som regel var det fullt hus
av både barn og vaksne.

Problem for tresko-gåande småtroll

Eit slikt «senter» skulle ein tru måtte liggje på ein open og lett

Kongsvik skule 1913-14 – Elevflokken då saman med lærar Sivert Andreas
Fjørstad.
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tilgjengeleg stad med  mykje sol og  med mange bustader i nærleiken. Men
i vår krins kan det synes som om planleggjarane ville sjå heilt bort frå alle
disse momenta.

Der huset vart reist, var det ikkje opparbeid veg korkje mot nord eller
sør frå skulen. Ikkje ein kjerreveg ein gong.  Berre  godt opptrakka stiar
som, særlig mot nord, gjekk gjennom mykje myrlendt terreng. Det skapte
problem for mange tresko-gåande småtroll.

Likevel var det nok borna frå sør, til dømes frå Nesøya, som hadde dei
største utfordringane. Stien gjekk fleire stader i bratt terreng langs sjøen.
Med isglatt sti var dette ein ikkje heilt ufarleg skuleveg.  

Drikkevatn frå kulp i bekken

Skulehuset låg i ei dalsenking ikkje langt frå sjøen og med ein bekk
like ved. Ein liten kulp i den rennande bekkjen var både vaskefat og drik-
kevasskjelda. Om vinteren vart det stundom problem med vassforsyninga
når bekkjen fraus til. 

Utsikta frå vindaugo, som alle vende mot vest, var ikkje noko å skryta
av. Like vestafor huset  reiste det seg ei bratt li med fjellknausar og
lauvkratt. Det var difor ikkje freistinga til å sjå på utsikta som var årsak
til at det somme gonger var lave skuleprestasjonar.

Som tende ljos ved sida av pulten

Nokre situasjonsbilete frå skulen kan eg enno trekkja fram i minnet.
Til dømes avsluttinga av skuledagen. Då sto me som tende ljos ved sida av
pulten, med folda hender kvilande på pulthjørnet og med andektige
andlet. Då sa lærarinna kva song me skulle syngja heilt til slutt.  Om
våren høvde det ofte slik at sola heldt på å gå bak åsen i vest då me stod
ved pultane våre.   Mens me fekk dei kvervande solstrålane og brusen frå
den våryre bekkjen inn i skulestova, måtte me sjølvsagt syngja; «Fager
kveldsol smiler over heimen ned» – Når det i 2. verset står: «Berre bekkjen
brusar frå det bratte fjell—-» då smelta sola og bekkjasusen og vårstem-
ninga saman i songen til eit minnebilete som eg alltid fekk bera med meg.

Jau, sola forsvann tidleg ved det gamle skulehuset slik det låg til, men
det hadde og sin sjarm.

Skulehuset stod nede ved Drongsvågen

Men kvifor vart huset plassert i ein skuggefull dal, langt frå folk og
utan opparbeid veg?

I denne samanheng minnest eg ein dag på heimveg frå skulen. Då
møtte eg ein av bygda sine fremste menn.  Han stogga og prata med 13-
åringen og sa mellom anna: «Å plassera huset i ein dal nede ved
Drongsvågen var det mest tåpelege dei konde finna på»—
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Dette var i 1938 og «storevegen» var ferdig fram til Kongsvik og tilhøva
var heilt annleis enn på den tida då huset vart planlagt. Vedtaket som
planleggjarane gjorde, kunne nok sjå tåpeleg ut i 1938. Men på 1890-talet
var det nok mykje som tala for at nett den staden dei valde var den rette.

Sjøen var «motorvegen»den tida

Å få ein «storeveg» heilt fram til Neshamn var  på den tida ein ukjent
tanke. Dessutan kunne dei umuleg vita kor ein framtidig veg ville bli lagd. 

Sjøen var «motorvegen» som batt bygdene saman på attenhundretalet,
og busetnaden i krinsen ligg stort sett nær sjøen, og dei fleste familiane
hadde ein robåt. Den var eit nærliggjande alternativ til stiane gjennom
utmarka.

Dei kom ikkje utanom at huset måtte liggje nær sjøen, og difor lågt i
terrenget. Det måtte sjølvsagt liggje på vestsida av vågen og då blir land-
skapet austvendt og som regel med lite sol. At det rann ein bekk med
friskt og godt vatn like ved tomta var og ein stor fordel.

Det var og eit krav at huset skulle liggje mest mogeleg midt i skule-
krinsen. Ytterpunkta i krinsen er Kleppa mot nord med ei veglengd på
omlag 3 km. og Nesøya mor sør med ca. 2,5 km, – altså ein akseptabel
differanse.

Så lat oss ikkje klandra dei gamle planleggjarane så sterkt. Dei handla
ut frå dei tilhøve og dei skikkane som var på deira tid.

Fin steingard rundt tomta

Hustomta og leikeplassen var eit felles areal med kvadratisk form
med 33,3 m kantar. 

Heile plassen var opphavleg ramma inn av ein flott steingard som var
om lag 1,2 m høg og 0,6 m brei. Den hadde to smale grindopningar, ein i
nord-vestre- og ein ved sør-austre hjørnet. Ingen av dei var så breie at dei
kunne køyrast gjennom med hest.

Det høyrest fint ut med den fine steingarden, og fin hadde den nok
vore. Men i trettiåra låg meir enn halvparten av dette storverket i ruinar
slik at «både folk og fe» gjekk over der dei ville.

Skulehuset var plassert i nord-austre del av kvadratet. Uthus med
vedskjul, jente- og gutedo, i alt om lag 6 m2, var plassert ved det sør-
austre hjørnet. Bygningane og vegen til dei krov ein stor del av skule-
plassen, difor var det ikkje så stort areal att til ball-leikar og annan leik
der hurtigløp var viktig del.

Leikearealet, som var hallande mot sør, hadde nok vore ein jamn
grusbane, men fram til trettiåra hadde flaumvatn og manglande vedlike-
hald gjort den ujamn og steinete så deler av plassen var ubrukeleg til
fotballeik til dømes.
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Ballen gjekk like i europakartet
Hovedleiken vår var slåball.  Då tok me i bruk store deler av naboare-

alet på sørsida av skuleplassen. Dei største gutane slo ballen så han
forsvann inn i lauvskogen i sør. At ein stor del av leiketida vart brukt til å
leita etter ballen, måtte vi berre akseptere.

Det verste var at løpebana mellom inne og utemålet måtte gå like
nedafor vindaugo på huset. Dermed var glasrutene i stor fare når ein
spelar sprang langs husveggen og ein motspelar skulle treffa han med
ballen. Og nåde den som knuste ei rute. Då vart foreldra varsla, og var det
rein uforsiktighet, måtte ruta betalast.

Ein av gutane (ikkje i min klasse) var ein kraftig «plugg» som var flittig
og flink og var sjølvsagt godt likt av lærarinna. Han var uheldig ein dag og
bomma på ein motspelar slik at ballen gjekk gjennom glasruta med stor
fart. Lærarinna sat inne i skulestova då det small. Ho spratt sjølvsagt opp,
og då ho hadde fått oversikt i denne dramatikken sa ho berre: «Jau, eg
forsto at det var ein kraftkar som kasta, for ballen for tvers i gjennom klas-
serommet og like i europakartet» (Kartet hang på motsett side av vindaugo.)

Ein annan populær leik, som særleg jentene likte, var å «spela kjepp»
Det var ein leik med to pinnar, ein stor, om lag 50 cm og den andre halv-
parten så lang. Sjølv om småpinnen vart kasta nokså langt og med stor
kraft, var dette meir skånsamt mot glasrutene enn slåballen.

På skulen annankvar dag

Elevane ved skulen var delt i to grupper (todelt skule). Alle som gjekk
eit av sine tre fyrste år på skulen var saman i ein klasse. Den blei kalla
småskulen.  Dei fire siste åra var dei saman i «storskulen». Ved å gå
annankvar dag strakk det til med berre ein lærar.

Enkelte periodar fekk me fri kvar fjerde veke fordi lærarinna skulle
undervise ved Skår skule. På denne måten blei det få skuletimar for året,
men det blei delvis kompensert med mykje heimelekser.

Veggtømra var tretoms plank

Det var ikkje noko storarta over det huset vi her skal ta for oss. Det
var ein enkel trebygning med sadeltak med kvadratiske skiferheller på.
Det var ein praktisk byggemåte som skil seg lite frå det som ofte vert
nytta også i vår tid.

Grunnmuren var av gråstein, rett og fin utan sement  mellom
steinane. Den var på det høgste omkring 2 meter. Bortsett frå nokre
luftehol var det ingen opningar i  muren, og det var ingen kjellar.

Dei kunne nok sitt fag dei som laga denne muren, for dei store
steinane låg like perfekt heilt til huset vart flytta.

Oppå denne solide grunnmuren sto dette vesle skulehuset, 9,3 m langt
og 6,1 m breitt. 
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I tillegg til klasserommet var det eit lite materialrom og ein gang med
trapp opp til loftet. Det var hovudsakleg eit krypeloft, for sperrene gjekk
ned mot-, og var festa til takbjelkane over klasserommet.

Frå gangen kom vi inn i klasserommet og hadde då kateteret ved
tverrveggen på vår høgre side. Tavla hang også på den veggen.

Ved motsett vegg (endeveggen mot sør) sto ein diger sylinderforma
omn, truleg over 2 meter høg og om lag ein halv meter i tverrmål. Omnen
hadde stor kapasitet, og det var nok naudsynt, for mot vest var det tre
store vindaugo med berre enkle glasruter. Golvet og taket var av enkle
bord og krevde difor mykje varme.

Veggane var tømra av tretoms plank. Dei var ljose og glatte, truleg
skurte med skjelsand i visse høve.

Takhøgda var etter måten stor,- litt over 3 meter. Det kompenserte
kanskje litt for det mangelfulle ventilasjonsanlegget. Det besto av berre eit
lite lufterøyr som kom inn gjennom grunnmuren og opp gjennom golvet og
enda 1,5 m oppå veggen like ved omnen.

Små kostnader til drift og vedlikehald

Generelt kan me vel seia at huset var sterkt bygt med grove materialar.
Vedlikehaldsutgiftene var minimale. Det same var driftsutgiftene. Dei

var stort sett begrensa til reinhald og fyring. Til ljos var det utgifter til
kanskje eit par lampeglas og 5-6 liter parafin for året. Straumrekningar
eksisterte ikkje —.

Dei store vindaugo gjorde at det var lite trong til lampelys. For det meste
var det berre ved kveldstilstellingar for vaksne at parafinlampa måtte fram.

Gamleskulen i Kongsvik i dag.
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Fyringa var  for det meste overlate til ein gut i det 7, eller 6. skuleåret.
Vedhenting og oppfyring måtte vere unnagjort før skuledagen tok til, og
difor måtte guten møta opp ein time på førehand. Løna var (så vidt eg
hugsar) 3 kroner for månaden. (Dette var i 1933)

Ein gong for veka vart klasserommet og gangen vaska. Det var som
regel ei husmor, som ikkje budde så altfor langt unna, som tok seg av
vaskinga mot ei lita godtgjersle. 

Berre 44 år som skulehus

Inventaret var enkelt, 8 doble pulter, eit kateter og ei tavle. Tavla var
ei svartlakka finerplate, 1,25 m i kvadrat, med råme rundt. 

Visst var det enkelt både huset og inventaret. I vår tid ville vi vel sagt
det var fattigsleg.

Huset fekk heller ikkje lang brukstid. Berre 44 år. I 1938 slutta under-
visninga i gamlehuset og tok straks til i det nye, som ble innvigd i januar
1939. Då hadde Guri Oppdal (Mehammer) vore lærar i gamlehuset sidan
1920. Då avløyste ho Sivert Andreas Fjørstad som hadde vore lærar i
krinsen sidan 1898.

Det gamle huset blei kjøpt av Leite Bedehusforening, og i 1950 blei det
flytta til hovudvegen like sør for Leite. No er det ein privatperson som eig
huset og brukar det til fritidsbustad. 

Skulehus etter då-tidas krav

Etter alt dette må me spørja: Var huset og skulen ein fiasko?  Det var
so mykje som mangla – Ikkje straum, ikkje kjøken, ikkje innlagt vatn,
ikkje ein utslagsvask ein gong. Eit kaldt hus som var feilplassert og
vanskeleg å koma til. Og huset var ikkje særlig lenge i bruk.

Det fyrste eg vil sei til dette er at vi skal vera varsame med å sjå på
1800-talet med 2010-augo.

Huset dekte stort sett dei krava som tida sette. Skulen sitt formål var
å formidle kunnskap og oppseding, og lærarinna vår var til det ytterste
tru mot dette. Ho ikkje berre lærte oss samvitsfullt i dei sentrale faga –
Ho formidla ogso gode haldningar som ærlegdom, pliktkjensle, punktleg-
heit og arbeidsomheit. Me fekk høyra om Skaparen og om vørdnad for
Hans skaparverk.

Berre takksame for skuletida

Det var store barneflokkar i heimane på den tida. Difor blei det ein
stor skare born som fekk med seg disse verdiane frå denne skulen, og dei
bygde seinare heimane sine på slike grunnverdiar. Under ein slik syns-
vinkel var huset og innhaldet ikkje ein fiasko, men ein stor suksess, og me
som fekk gå der kan berre vera takksame.
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Skulen på Torsreset i
Haukafærmarkjo
Av Kåre Torbjørnsen

Frå omgangsskule til fastskule
Gjennon nye lovpålegg siste halvdel av 18-hundeåret, vart kommunane

pålagd å etablera permanente skular som skulle avløyse den tidlegare
omgangsskule forma. Undervisninga gjekk då føre seg rundt om på
gardane som fekk pålegg om å halda læraren med kost og losji og elevane
med klasserom på omgang. Avvikling av denne skuleforma, kunne
umogleg skje over natta. Å finna ein høveleg tomt for dei nye skulehusa
vart ei viktig oppgåve. For bygdene på Sør-Reksteren vart det eit utmark
stykke i Haukafærmarka som vart funne passande til tuft for skulehus.
Torsreset har plassen vore kalla frå gamalt av. 

I følgje Tysnessoga gjorde kommunestyret vedtak om bygging av
skulehus på Sør-Reksteren i 1894. Kostnaden skulle vera kr 3.000. Då
bruk av huset som skulehus vart avslutta i 1952 og selt i 1953, vart prisen
sett til kr 4.500.

Skulehuset på Torsreset i dag. (Foto: Kåre Torbjørnsen)
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Skulevegen
I dag er det svært vanleg at skuleborna vert kjørt med bil heilt fram til

skulen. At det ikkje kunne vera slik i gamal tid då bilen enno ikkje var
allemanns eige, seier seg sjølv. For nokre elevar var skulevegen ekstra utfor-
drande. Ei syster til mor og altså mi tante, Konstanse Dalsgård, har på poetisk
vis sett ord på denne sida av skulekvardagen ved dei gamle grendeskulane. 

DEN GAMLE SKULEVEGEN

Den gamle skulevegen gjekk over stokk og stein.
Det var vel mest eit under at ingen fekk eit mein.
Me vassa over blautmyr, kleiv i fjell og bratte ur, 
der vatnet låg nedunder og berget laga mur.

Når snøen laga fonner, me hoppa og me datt,
Og hadde mykje strev med å finne treskoa att.
Men der var også dagar med solskin på vår veg,
då vatnet låg med liljor og lokka oss til seg.

Med blomar om vår panne med pynta oss til brur.
Og alteret var restar av gamal steingards mur.
Og vart me tyrst av leiken so bøygde me oss ned,
og drakk av Hjellandsbekken som surla like ved.

No strekker nye vegen seg som det strake band.
Og nye born til skulen spring glade hand i hand.
Men me som minnest vegen slik som han eingong var
går tankefull og leitar etter dei gamle far.

Konstanse Dalsgård

Den årlege helsesjekken av elevane

I vår tid er det heilt vanleg at det til grunnskulen er knytte eige helse-
personell. Ei helsesøster har oftast ansvar for å ha tilsyn med helsa til
elevane. I gamal tid var denne oppgåva tillagd distriktslækjaren i
kommunen. Ein gong i året måtte han ta turen til dei ulike grendeskulane
for å sjå på elevane og finne ut om alt var som det skulle når det gjaldt
helsa deira. Dette skjedde sjølvsagt også i skulehuset på Torsreset.

No hende det eit år i den tida då doktor Nybø var distriktslækjar at
konene i Haukafærbygdo såg eit høve til kanskje å få ein lettvint tilgang
til å sjekka si eiga helse. I alle fall om dei ikkje gjekk «mann av huset» så
var det mange av dei som fann vegen til skulehuset denne dagen då
doktor Nybø skulle ha helsesjekk av elevane. Vel framme samla dei seg i
kjøkenet som denne dagen vart som eit venterom hos legen. 
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Korleis er ukjent. Men på ein eller annan måte vart doktor Nybø klar
over kva som venta han ute i kjøkenet. Han var imidlertid på ingen måte
interessert i å stilla tida si til disposisjon for bygdekoner på jakt etter
lettvint tilgang til legesjekk. Men no var gode råd dyre. Han visste godt at
om han skulle forlate skulestova på ordinært vis, måtte han passera
framføre dei ventande konene. Snartenkt og slu som han må ha vore, fant
han ut at eit vindauga i skulestova let seg opne der avstanden frå karmen
ned til bakken utanfor vindauga ikkje var så høg. Via ein krakk kom han
seg opp i vindaugskarmen. Med hatten, frakken og veska med seg hoppa
han så ned på bakken. Derfrå skunda han seg ned til bygdevegen for så å
koma seg av garde snarast råd var.

Inne på «venterommet» sat dei håpefulle pasientane hans fullstendig
uvitande om kva som nyss hadde skjedd inne på skulestova. Men då
ventetida vart unaturleg lang og det vart nokså stille inne på skulestova,
byrja nokre av konene å undrast på kva som var grunnen til at det drog så
ut før doktoren var ferdig med elevsjekken. Då ein av dei skulle glytta inn
gjennom døra til skulestova, vart ho nokså paff. Skulestova var tom.
Elevane hadde gått heim. Læraren var der ikkje. Og det var heller ikkje
doktor Nybø. Dei var nok ikkje særleg lystelege bygdekonene frå Haukafær
som denne dagen vandra heim kvar til sitt frå kjøkkenet i det gamle skule-
huset på Torsreset. Men kven veit. Kanskje doktor Nybø var lysteleg til
sinns der han mest truleg sat i lugaren på motorbåten som frakta han
attende til Uggdalseidet, der han budde og hadde lækjarkontoret sitt.

Litt av inventaret i skulestova. (Foto: Kåre Torbjørnsen)
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Disiplin i gamleskulen
Synet på rett og god disiplin har endra seg dramatisk det siste hundre-

året. Handlingar som vi i vår tid vil reagere på med avsky, var akseptable
då skulen på Torsreset i Haukafærmarka vart teken i bruk ved over-
gangen frå 18hundre til 19hundre-talet. Ein akseptert og nytta  form for
refs skjedde ved at eleven som  skulle refsast måtte rekke fram hendene
med fingrane utstrakt for så å få slag av peikestokken over fingrane. At
dette kunne vera smertefullt, er der ingen tvil om. Men at det også kunne
vera ei kjenslemessig sterk påkjenning for dei som var vitne til avstraf-
finga, viser den fylgjande historia. Mor mi, Tora Dalsgård, fortalte om ei
slik hending då ho gjekk på skulen på Torsreset. Men denne gongen
skjedde noko heilt uventa som ingen hadde rekna med og sjølvsagt ikkje
planlagt. Då læraren hadde gitt den stakkars syndaren to rapp over
fingrane og lyfta peikestokken for å gi endå eit slag, vart det for mykje for
ein av dei leiande gutane i klassen. Han reiste seg frå pulten sin, fekk dei
andre gutane til å gjera det same. Deretter går han fram til læraren og
tiltalar han omtrent slik: «Anten legg du frå deg peikestokken med ein
gong og sluttar med dette, elles får du med oss å gjera.»

Læraren skjøna alvoret. Han bad alle elevane gå attende og setja seg
ved pultane. Straks der var ro i klassen, gir læraren klassen denne
meldinga: «No kan de alle få gå heim. De er fri resten av denne dagen.»

Dei store og dei små profetane i GT

Bibelsoga var eit av dei viktigaste faga i gamleskulen. Mellom anna
måtte eleven kunne på rams namna på dei 4 store og dei 12 små profetane
i GT. At dette opplevdest lite meiningsfullt for dei små som måtte pugge
desse hebraiske namna, var der ingen som tenkte på. At eit av namna på
ein av dei små profetane styrte tanken mot noko heilt anna enn heilage
profetar i Israel, var det ikkje så lett å ignorere. Særs klårt kom dette
fram då Alfred Smievold, ein av gutane som var jamgamal med mor, skulle
seia fram namnet på dei 12 små profetane. Flink som denne eleven var,
gjekk det greitt heilt til han kom til – ja, nettopp namnet på profeten som
heiter Habakuk. Sjølv klarte han så vidt å halda fliren og låtten under
kontroll. Men det klarte ikkje ein annan av gutane i  klassen, Jon
Frøkedal. Og så veit vi kor smittsam låtten er. Straks ein har byrja å le,
byrjar fleire å le. Og har låtten først sloppe laus, let den seg vanskeleg
stoppa. Det enda med at heile klassen skratta og lo. Det som kanskje gjer
at eg hugsar så godt denne historia som mor fortalte, er reaksjonen til
læraren. «At gutane ikkje klara å la vera å le, det får så vera. Men at
jentene ikkje er betre ….!»

Dette var lenge før nokon hadde oppfunne ordet likestilling.
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«Jeg har forslete meg.»

På 60-talet var «Gangdøra», ei vise av Marie Lovise Widnes, slager i
ønskekonserten. I teksten heiter det mellom anna: «Men det veit eg visst at
om ho kunne tale, så kom det for dagen båd’ rettvist og gale». No kan ikkje
gangdøra tale. Det kan ikkje hus i det heile. Eller kanskje kan dei det i ein
viss grad likevel? 

Då eg sommaren 2011 skifta kledning på huset og fekk fram den gamle
tømra i huset, viste det seg at tømra hadde noko å fortelja. Høgt oppe på
den vestvendte gavlen hadde nokon med fin løkkeskrift skrive dette
alvorlege budskapet: «Fly skiden tale»! Noko lengre nede på same veggen
fann eg dette skriftlege budskapet: «Jeg har forslete meg». Kva som ligg til
grunn for det siste budskapet er innlysande. Noko meir gåtefullt er det
som vart skrive øvst på veggen. Kva som låg til grunn for at det vart
skrive, veit vi ikkje. Men relevant er det minst like mykje i dag som den
gong ein av bygningsmennene skreiv på veggen mest som den usynlege
handa i Babylonar-kongens palass slik Danielsboka fortel. Kanskje vi
treng å verta minna om avslutninga i visa Gangdøra: «Men kanskje vi
slutta å døme vår neste om gangdøra sa det ho veit om dei fleste.»

Skrifta på veggen. (Foto: Kåre Torbjørnsen)



41

Barndomsminner
fra Eldholm
Av Lilly Eldholm Olsen

Da jeg vokste opp på Eldholm, hadde vi ikke vei, ingen telefon, og det
var lang vei å gå, både til kirke, butikk og til det meste av det vi skulle
være med på.

Skoleveien var et kapittel for seg selv. Skolehuset sto på Kaldefoss og
med bare en sti til vei kunne det mange ganger bli ganske strabasiøst.
Verst var det om vinteren. Jeg kan bare huske snørike vintrer, men det
kan ha vært vintrer med lite snø også.

På skoleveien, da vi nærmet oss Kaldefoss, måtte vi over ei elv. Det var
ingen bro over elva, bare noen vinglete steiner som vi balanserte på. Elva
kunne til tider være ganske stri, så helt ufarlig var det nok ikke. I seinere
tid skjønner jeg godt at mor var redd for oss. Mange ganger kan jeg huske
at mor fulgte oss til vi var kommet over elva.

Krigstid

Jeg var 7 år da jeg begynte på skolen i 1940. De tre første årene var
Anna Holm læreren vår. Har bare gode minner om henne. Anna Holm var
dessuten en bekjent av mor, siden de var fra samme sted på Sørlandet,
ved Grimstad en plass. Men så tok tyskerne skolehuset vårt i bruk, og vi
måtte da begynne med omgangsskole. Da gikk vi 14 dager på Eldholm og
14 dager på Gjøvåg. Jeg husker ikke nøyaktig når tyskerne tok skolehuset,
men kanskje i 1942 – 1943. 

På Eldholm hadde vi skole i den ene stua vår. Mor fjernet gulvteppet
vårt og sikkert en del møbler for å gi plass til benker og bord. Hun var
vant til å ha mye folk i huset. Mor var nemlig med i misjonsforeningen, og

Tilbake på min barndoms skole mange
år etter.
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det bodde ofte predikanter hos oss, i kortere eller lengre tid. Når det var
møte, var huset fullt av folk. Da stod det også benker i stua, kan jeg
huske.

I den tiden vi hadde omgangsskole kan jeg bare huske at vi hadde en
lærer som hette Baard M. Vee. Han var svært dyktig og vi lærte mye av
han. På Gjøvåg var skolen hos familien Størkesen. Jeg tror vi gikk bare
annenhver dag på skolen. Storskolen en dag og småskolen en dag. Så da
gikk vi tre dager i uken på skolen.

Da vi fra Eldholm gikk til Gjøvåg, gikk vi gjennom skogen over et
høydedrag (Rindane), før stien gikk nedover igjen og kom ned omtrent ved
krysset til Gjøvåg. Den elva vi måtte over på vei til Kaldefoss kom fra
Foredalen og Foredalstjønna. Men det var ingen farlig elvepassering på
veien til Gjøvåg.

En sterk opplevelse

Men før tyskerne tok skolehuset vårt gikk vi jo dit til skolen. Jeg
husker spesielt en opplevelse vi hadde da. En dag vi var på vei til skolen
og nærmet oss Kaldefoss, opplevde vi at en båt ble senket i Korsfjorden.
Det var fryktelig trist, og det sitter klistret i hukommelsen. Vi hørte og så

Bildet fra Eldholm er tatt midt i 1920 - årene, og viser tre av de fire brukene
der. Huset fremst var eid av Henrik Eldholm. Huset til høyre var Olav
Eldholm sitt. Helt bakerst var Vincent Eldholm, min far sitt hus. Her blei det
arrangert både omgangsskole og religiøse møter da jeg vokste opp.
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fly (som sikkert bombet) og vi hørte folk
som skreik og ropte. Det var en lite
kjekk opplevelse, men slik var krigen.

Selv om skolen blei litt annerledes
da vi fikk omgangsskole, kan jeg aldri
huske at vi var lei eller kjedet oss. Vi
likte å gå på skolen, og jeg tror vi fikk
maks utbytte av skoletiden.

Men med den skoleveien vi hadde
var det ikke alltid enkelt å komme fram
til skolen like tørr som da vi gikk
hjemmefra. Ofte var det dårlig vær og vi
var gjennomvåte når vi kom fram. Ofte
kunne vi vri vannet ut av både strømper, sko, luer og votter. Da var det
ikke annet å gjøre enn å samle alt det våte tøyet framfor ovnen og tørke
det til vi skulle hjem igjen. Kan bare tenke meg den stanken det var i
skolestua da.

En annen ting som jeg også husker er at før vi skulle spise nista vår
hadde vi satt melkeflaskene inntil ovnen for å lunke melka. I dag kan vi
nok ikke drikke melk som ikke er iskald. Men i den tida ville vi ha den
lunken.

Juletrefestene

Når jeg husker tilbake på disse årene, minnes jeg særlig juletrefestene
på skolehuset på Kaldefoss. Det var tradisjon, iallefall etter krigen, med
juletrefester på skolehuset. Da gikk vi «mann av huse», som vi sa. Det var
alltid noen, både fra Eldholm, Kaldefoss og Gjøvåg som ordnet med
program og mat. Da jeg blei litt eldre, kan jeg huske at jeg var med å
smurte smørbrød og dekket bord.

Men på den årstiden var det ikke enkelt å komme seg på fest i fine
klær. Ofte rakk snøen oss til opp under armene, så jeg husker en gang vi
måtte ta alle finklærne i sekken på ryggen og så kle oss om når vi kom
fram. Den gangen var det ingen snøploger som brøytet for oss.

Og under krigen var det jo vanskelig å få fatt i både klær og sko. Vi
hadde rasjoneringskort på alt vi skulle kjøpe, og lenge var det vanskelig å
få kjøpt noe som helst. Jeg kan huske at vi hadde sko som var laget av
papir eller fiskeskinn. En kan jo bare tenke seg hvor lenge de varte. Men i
1945 var krigen over og jubelen sto i taket, men det er en annen historie.

Kaldefoss skole blei nedlagt i
1961
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Kaldefoss skule
– Det eldste skulehuset på Tysnes
Av Anny Gjøvåg («Bladet Tysnes» 23. des. 2009)

Skulehuset var det fyrste som vart reist på Tysnes, i 1852 på
Gjerstadneset i Tysnesbygda. I år 1900 vart huset flytta og sett opp att på
Kaldefoss. Då skulle Kaldefoss skulekrins få sitt eige skulehus.

Bilete frå Kaldefoss skule skuleåret våren 1960. Elevane held kvar si appelsin
som dei har fått i gåve frå mannskpet på båten «Grindefjell». På bilete ser ein
frå venstre bak: Harald O. Gjøvåg f. 1947, Arvid Kaldefoss  f. 1947, Linveig
Kaldefoss f. 1948. Til høgre bak ser ein lærarinna Torbjørg Meland f.1897-
1970. Framme til venstre: Helge Stein Gjøvåg f. 1948, Anny Johanne S. Gjøvåg
f. 1952, Solveig Grindheim f. 1952, Bjørg Sigrund Kaldefoss f. 1949, Øystein
Gjøvåg f. 1952, Sigrund Kaldefoss f. 1950.
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Eige skulehus
Skulehustufta på Kaldefoss vart i 1900 matrikulert som bruksnummer

5 på Vikadalshaugen på garden Kaldefoss.  Krinsen skulle få sitt eige
skulehus, som omfatta bygdene Kaldefoss, Eldholm og Gjøvåg.

Det var eit stort framsteg den dagen krinsen kunne ta i bruk eit eige
skulehus. Før den tid hadde det vore omgangsskule som skifta mellom
desse tre bygdene. Skulen vart då halden rundt om på forskjellege gardar.

Flyttinga og vølinga kom på 1600 kroner. Huset vart etter nokre år
bygd på med eit kammers der læraren budde.

Seksti år med skuledrift

Kaldefoss-skulen var i drift i over seksti år, som ein av mange grendas-
kular i kommunen.  Mange born gjennom fleire generasjonar fekk sitt
første møte med tal og bokstavar og lærde seg å lesa og rekna her. Sjølv
gjekk eg dei to fyrste skuleåra mine på Kaldefoss skule før skulen vart
lagt ned. Både bestemor mi, mor mi og onkel Ole har også gått på
Kaldefoss skule.

Sinkbøtta

Med det same me kom inn i bislaget (gangen), stod det ein benk bak
utedøra med to sinkbøtter med kaldt vatn. På kanten av eine bøtta hang
det ei sinkause oppi. Av den ausa kunne alle drikka. Vatnet vart henta frå
Erebekkjen som rann forbi litt nord for skulen. Alle dei store gutane var
tørste og måte drikka på veg inn etter å ha spela fotball eller slåball.

Skulevegen

Frå Eldholm til Kaldefoss var det berre ein dårleg sti gjennom marka.
Når det var mykje regn fløymde bekken opp og det var vanskeleg å kryssa
den, iallfall tørrskodd, når ein måtte hoppa på tuer og steinar for å koma
seg over. Om vinteren var det også vanskeleg når snøen låg høg. Her kom
det ingen brøytebil.

Tresko var gjerne det vanlegaste fottøyet fram til etter krigen. Det var
nok mange som var våte på beina då dei kom fram til skulen. Men dei
visste råd. Elevane hadde med seg sokkebyte. Dei våte sokkane vart hengt
opp på den store svartomnen, og tørka der til elevane skulle gå heim att
om ettermiddagen.

Me som hadde skuleveg frå Gjøvåg, gjekk oftast gamlevegen gjennom
utmarka. Sjølv om det ikkje var så mange folk å møta på skulevegen, var
det mykje å sjå på etter vegen for nyfikne ungar. Det kunne vera både det
eine og andre som fanga interessa vår. Det var både fuglar og dyr som vart
studerte. Eg hugsar at ein klassekamerat fann ein stein som likna veldig
på ei stor padde. Denne padda vart ofte mata på heimvegen. Det var ingen
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ting å sei på fantasien vår. Noko som også var kjekt, var å kasta stein i
«Kvednhuselva».

Elles fylgde me alltid med på kva som fanst av båtar ute i fjorden. Der var
det mange spanande farkostar å sjå på. Det var vårt vindauga ut mot verda.

Ved og fyring

Det var nabokona til skulen som hadde jobben med å fyra i omnen før
skuletid om morgonen. Slik at det var godt og varmt når elevane kom. Ho
hadde også «skulehusvaskje» etter avslutta skuledag.

Dei største gutane hadde jobben med å henta påfyll av kol og ved som
ein trong ekstra utover dagen. Dei kunne også finna på å fylla omnen
stappfull med brensel så omnen vart raudglødande. Stakkars dei som sat
nære omnen, medan dei som sat ved glaset hadde det luftig og fuktig. Det
kunne både blesa og regna inn når vinden stod på frå sør.

Skuledagen

Pultane var enkle trepultar med bord og sete som hang saman.
Bordplata var lett skråa og hadde eit hol på høgre sida med plass å setja
blekkhuset oppi.

Det var råd å letta opp bordplata og leggja bøker oppi. Fargen på
pultane og kateteret var måla i same fargen, lys gul. Skrivesakene hadde
ein oppi eit greflahus som var av tre. Greflahuset kunne vera i ein eller to
etasjar.  Her oppbevarte ein blyant og pennen som ein skreiv finskrift
med. Den måtte ikkje verta skada i spissen, for då gjekk det ikkje ann å
bruka den til finskrift.

Skuledagen vart alltid starta med song og slutta av med ein song,  som
oftast  «Fager kveldsol smiler».

I fyrste time var det gjerne bibelkunnskap og salmevers som stod på
timeplanen. Mange salmevers måtte puggast, saman med mykje av det
som stod i katekisma.

Det var nok mange som grua seg når det vart deira tur til å reisa seg
for å framføra leksa utanåt.

Vidare ut over dagen var det rekning og skriving med skjønnskrift. Me
brukte penn og blekk, og trekkpapir.

I skapet som stod i klasserommet fanst det gode plansjar over
menneske sin anatomi og mange ulike dyreplansjar.  

Kjeda me oss i timane, let me augo vandra rundt om på veggene i klas-
serommet. Der hang fleire fine landskapsmaleri som ei tidlegare
lærarinne hadde måla. Då kunne tankane ta sine eigne vegar og reisa
langt av stad.

Skulen hadde også eit lite bibliotek i det blå skapet som stod bak i
klasserommet. Bøker som var populære å lesa var Mysteriet på Honolulu,
Onkel Toms hytte og Robinson Kruse.
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Nistematen
Nistematen var gjerne heimebaka brød med brunost, syltetøy eller

sukker, pluss mjølk eller saft på glasflaske. Om hausten var det frukt frå
eigen hage som eple, pærer og plommer.

Tran var eit viktig innslag i skulen i ein periode.  Det vart organisert
på den måten at elevane hadde med seg eiga skei, og så måtte dei stilla
seg på rad og rekkja for å få tran i skeia si. Det var Isdal stjernetran på
boks som vart delt ut. Det var for at elevane skulle få tilskot av vitaminer
i kosthaldet.

Friminutt

I friminutta var aktiviteten mykje slåball og politi og røvarar. Når ein i
dag ser på skuleplassen der me sprang rundt, verkar den utruleg liten.
Den gongen følteste den så STOR.

I matfriminutta streifa me gjerne rundt utanfor skulegarden. Elles var
det kjekt å nytta isen som la seg på pyttane nær skulen om vinteren, eller
ein gjekk bort på Kaldefosstjødno og stod på skøyter der. Då kunne ein og
gå på ski på bakkane rundt skulen.

To skular

Læraren hadde gjerne to skular han eller ho skula på. Då gjekk
elevane fjorten dagar på skulen og så hadde dei fjorten dagar fri, medan
læraren var på ein andre skulen. Nokre av lærarane budde i kammerset.
Kjøkkenet som var i skulen var berre eit rom der trappa gjekk opp til
loftet. Her var det ope rett opp på utelemmen, så her var det nok heller
trekkfullt og kaldt sjølv om ein hadde kokeomn som stod i kjøkkenet.

På slutten av femtitalet var det vanleg at skular adopterte eit skip som
gjekk i utanriksfart. Skuleelevane skreiv brev og teikna teikningar som
dei sende til skipet via reiarlaget. Kaldefoss skule hadde adoptert eit skip
som heitte Grindefjell. Som takk for brev og teikningar vanka det ulike
gåver attende til skulen og elevane. Ein gong var gåvene fine dokker til
jentene og byggjeklossar av tre til gutane. Ein annan gong kom det to
kassar med appelsinar. Det var ei stor oppleving og eit pust frå ei anna
verd enn den daglege skulekvardagen.

Juletrefestar

Før i tida vart det arrangert store juletrefestar på skulen. Det var stor
stas med slike juletrefestar.  Elevane var med og opptrådde med program.
Maten var ein viktig del av festen. Til å byrja med hadde dei dekka til
langbord oppe på lemmen.  Seinare år vart maten servert nede, for ein tok
ikkje sjansen på at golvet var trygt nok. Der vart det servert varm kakao
og påsmurde skiver med egg og ansjos som favoritt pålegg.
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Den vesle grendaskulen på Kaldefoss betydde mykje for alle som sokna
til krinsen i dei seksti åra det vart drive skule her.

Men tidene forandra seg, og i 1961 vart skulen lagt ned og elevane vart
overført til Bruntveit skule.

Etter at skulen vart nedlagt, vart huset i 1965 selt til krinsen og vigsla
til bedehus.

Fyrste skulehuset
Fleire gonger frå 1836 til 1849 kom spørsmålet om skiping av fast

skulehus opp i skulekommisjonen, kommunestyret og formannskapet i
Tysnes. I 1851 vart det bestemt at skulekommisjonen skulle å søkja om eit

Bilete frå Kaldefoss skule 1920 eller 1921. På bilete ser ein frå venstre: Anna
Lovise Gjøvåg f.1908 (g. Gjerde), Ovidia Amanda Johnsen f. 1909 (g.
Frøkedal), Selma Kristine Gjøvåg f. 1910 (g. Brakstad), Valborg Kaldefoss f.
1911 (g. Aspaas), Anna Magrthe Gjøvåg f.1912 (g. Enes), Anna Bergitte
Ingebrigtsen Gjøvåg f. 1912 (g. Hjelland), Ingvald Eldholm, Meier Gjøvåg f.
1912, Henrik Gjøvåg f. 1911, Torvald Gjøvåg f. 1911, Ole Johan Gjøvåg f. 1909.
Heilt til høgre ser ein lærarinna Kristine Eline Bruntveit f. 1885. Ho var lærar-
inne på Kaldefoss 1920-1924. I 1944 omkom ho under bombinga av Holen
skule i Bergen.
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tilskot på 150
spesidalar  til
byggjing av det
fyrste skulehuset i
kommunen, og 30
spesidalar årleg
til vedlikehald.

I skulekommi-
sjonen sitt møte
18. desember i
1851 låg det føre
kongeleg resolu-
sjon som gav
melding om at
skulekassa i
Tysnes skulle få
eit tilskot på 150
spesidalar til
skiping av fast
skule, og 25 spesi-
dalar til lærarløn.

Det må ha vore ei gledeleg melding, og endå meir interesse knytte det
seg til sak nr. 2 som skulekommisjonen hadde føre. Det var vedtaket om
kor det fyrste skulehuset skulle byggjast i prestegjeldet.

Huset vart sett opp i Gjerstadneset. Tomta var gitt av lendsmand Utne
og Johannes Andresen Gjerstad.

(«Det besluttes, at et skolehuus bliver at oppføre efter følgende målin-
drætnin: En stue 9 alner længde og 10 alens bredd, 4 og en halv alens
høide under bjelkerne med 3 fag vinduer, hvoraf 2 på langvæggen og 1 i
det ene bryst bliver at bygge. Ut fra stuen anbringes et kammer 5 alen
langt 4 og en halv alen bredt og i høide med stuen og med 1 fag vinduer.
På bagsiden af bygningen bliver en sval at tilføie ligeså at våningen bliver
at forsyne med kjøkken, bordklædning og pandetag».

Arbeidet med oppføring av huset vart gjeve til Omund Olsen Dalen og
Ole Olsen Gjellefall. Dei skulle ha 346 spesidalar for arbeid med materi-
alar, som såleis utgjorde  «den utfordrende pengesum» sokna skulle ut
med.)

Kjelder:
«Tysnes - Det gamle Njardarlog 2» av Johannes Heggland, og «Gards- og
ættesoge 2» av Ernst B. Drange.

Gamle skulebøker, penn og blekk og greflahus, og eit
gamalt julehefte frå den tida det var skule på Kaldafoss.
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Reiso skule for om lag
70 år sidan
Av Odd Tveit

Skulehuset
Me som etterkvart er komne langt opp i åra, har nok alle merka at

mykje har endra seg frå vår barndoms- og ungdomstid. Så også når det
gjeld skulen. Og når eg no skal fortelja om min skulegong, så ligg den 65 –
70 år attende i tida, og det var noko heilt anna enn skulen i dag, både når
det gjeld hus, lærarkrefter, undervisningsmåtar og undervisningsmidlar.
Skulehuset vårt hadde to stover, ei stor og ei lita, og i tillegg eit inngangs-
parti med knaggar for yttertøy. I inngangspartiet var det óg dør inn til eit
rom som ein måtte gå igjennom for å koma inn i småstova. Rommet
mellom gangen og småstova vart kalla kjøkken, der stod det ein stor
komfyr. I enden av småstova var det og eit lite kammers. I eit hus for seg
sjølv var det skytje og eit do for jenter og eit for gutar.

Det gamle skulehuset på Reiso. Her gjekk Uggdalsborna på skule fram til den
nye skulen på Reiso vart teken i bruk i 1971.
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Klasseinndeling
På den tida var skulen tre-delt. I småklassen, som det heitte, gjekk dei

to første klassane kvar laurdag. I mellomklassen gjekk 3 og 4 klassingane
kvar tirsdag og torsdag. I storklassen gjekk 5-7 klassingane mandag,
onsdag og fredag. I mi tid var det berre ein lærar som underviste i
samtlege klassar. Antalet fag varierte noko frå klasse til klasse. I stor-
klassen hadde ein t.d. mykje religion, først og fremst bibelsoge, bibelle-
sing, forklåring, katekisme, kyrkjesoge og naturlegvis noregsoge. Dei som
etter læraren si meining var flinke nok, fekk lese verdssoge, men denne
slapp ein å læra «utante» som det heitte. Elles var det geografi, naturfag,
gymnastikk, teikning, song og skjønnskrift. Men utanom religionsfaga var
naturleg nok norsk og rekning dei to viktigaste faga. Og desse to faga vart
lagt svært stor vekt på det siste skuleåret mitt fordi ein det året, for første
gong i kommunen si soga, skulle ha skriftleg eksamen i desse faga – med
eksamensnemnd og stor ståhei. Dette førte til ein kappestrid lærarane
imellom i dei ymse skulane. Det galdt å få fram kven som hadde flest
flinke elevar – noko me naturlegvis ikkje viste den gongen. Dette førte
vidare til at det i siste året vart slutt med å følgja nokon timeplan. Det
vart stort sett norsk stil og grammatikk i 5 timar den eine dagen og 5
timar med rekning neste dag. Dei faga me hoppa bukk over var for det
meste song,  naturfag, skjønnskrift, gymnastikk og lesing i vanlege bøker
– og mange frikvarter.

Dersom me måtte vera heime frå skulen på grunn av sjukdom o.l., fekk
me lov å «gå oppatt» som det vart sagt, d.v.s. møta fram på skuledagen til
ein annan klasse.

Rekning

Før dette med skriftleg eksamen vart innført, fekk dei som var interes-
serte i å rekna, driva på heime så mykje dei ville så lenge dei forstod
oppgåvene. Neste dag på skulen, vart det lagt fram for læraren til
gjennomsyn. Når dei flinkaste hadde rekna ut alle dei vanlege reknebø-
kene, fekk dei undervisning i matematikk, som den gongen indikerte å
rekna med bokstavar som x og y o.s.v.,  kvadratrøter og den Pytagoreiske
læresetninga der det heiter at «kvadraten av hypotenusen er lik summen
av kvadrata til katetane». Eg refererar til dette etter minne. Men då som
no var det stor skilnad på interesse og evne blandt elevane. Enkelte vart
sitjande å streva med «storadeling», som læraren kalla det, så og seia tida
ut. Eit døme: 62759,84 : 364 = ?

Det var elles vanleg at læraren sende rundt dei eldste og flinkaste
elevane for å hjelpa dei som hadde problem med oppgåvene. Det første
året eg gjekk i storeklassen var me 24 elevar, og det eg har undra meg
over er at læraren, trass i det store elevtalet, let elevane få undervisning
kvar for seg. Elles var multiplikasjonstabellen frå 2-10 obligatorisk. Frå
mellomklassen av skulle alle kunna den på fingrane, det vil seia at ein
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ikkje skulle stansa opp og tenkja seg om. Frå 10- til 20-gongen vart det
opp til ein sjølv, men kunne ein dette vart det premiært. Eg hugsar at ein
som kunne 12-gongen fekk 10 øre. Det same oppnådde ein annan som var
nokre månader for ung til å taka til på skulen, men som hadde svært hug
til dette, fordi beste kameraten og naboen hans var gamal nok. Han gjekk
til læraren og sa at han òg måtte kunna taka til på skulen, for han kunne
lesa eingongen mens han blinda att. Dermed var saka løyst og 10 øringen
sikra. Me hadde i tillegg mykje «hoverekning» som det heitte, og såleis
vart me meir sjølvhjelpne den gongen enn no når dei lyt nytta lommekal-
kulator for nær sagt kor lite det skal vera. Elles vart mål og vekt pugga
opp og ned frå mm til km, mg til kg og ml til hl.

Geografi

Geografilærdomen den gongen gjekk stort sett ut på å pugga namna på
alle store elvar, byar, øyar, halvøyar, havbukter og sund, innsjøar og fjell,
over heile verda. Det var få elevar den gongen som åtte eige atlas, men
læraren hengde store kart opp i skulestova over den verdensdelen som var
aktuell. Då desse karta hang høgt på veggen, var det ikkje alltid lett å
lesa namna på dei ulike byar og elvar m.m. Men prinsippet var noko á la
det i rekning, at dei eldste skulle læra opp dei yngste i friminuttane. Av og
til var det naturlegvis freistande å med vilje seia feil namn for å få det

Alle elevane ved Reiso skule våren 1930. Forfattaren nr. fire frå venstre i nest
bakerste rekkje.
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moro i timen. Ein dag Asia stod for tur var det ein som ville visa fram
halvøyane der. I friminuttet føre timen var han vorten fortalt at ei halvøy
øvst på kartet, Kapp Tsjeljuskin, heitte Kapp sjel og sinn. Og guten gjekk
til kartet og las: Arabia, Forindien, Bakindien, Malakka, Korea,
Kamtsjakta og Kapp sjel og sinn. Klassen sette i å le, men læraren vart
sint for han oppfatta ikkje at det vart sagt noko gale. Det gjekk elles ord
om ein som var slutta skulen nokre år før meg. Han skulle visa øyar i
Europa og var komen til Østersjøen og las: Sjelland, Fyn, Lolland, Falster,
Møen, Øland, Gottland, men når han kom til Bornholm støytte han peike-
stokken gjennom kartet og sa «Bore hol». Ein gong læraren spurde etter
namnet på verdens lengste elv, vart det fortalt at ei kar svara «Pissemitti»
i staden for «Missisippi». Slike og liknande utspel løna seg lite, for læraren
slo hardt ned på slikt og truga med å senda slike ulydige ungar til Ulvøya,
der dei laut gå på ein skule som vart vakta døgeret rundt så ingen kunne
røma. Vil her skyta inn at læraren den gongen hadde god disiplin både i
og utanfore skulen. Når han snakka nokon tilrette, var det ingen som
torde mukka.

Lesing og pugging

Med lesefaga var det på den tida stort sett slik at det aller meste
måtte puggast, og dersom det ikkje kom som «erter or ein sekk» som
læraren sa, vart det gjeve grei beskjed: «Set deg ned på rumpa di og ha det
oppatt til neste gong din trebukk – dersom du ikkje vil læra leksene dine
no, vert du ikkje noko anna enn skorsteinsfeiar eller veitagravar». Dette
var naturlegvis før gravemaskinane si tid. Andre tilnamn som eg også
minnest var: turrpinn, kalvarompa eller tverrpåk. Og av og til hende det
at han apte etter elevane mens klassen lo. Om dette var god pedagogikk
for å få elevane til å yta sitt beste, kan det nok vera delte meiningar om.

Det eg hugsa best att av pugginga var enkelte stykkje frå bibelsoga,
som namna på Jacob sine 12 søner, dei 4 store og 12 små profetane, trus-
vedkjenninga og dei 10 boda frå katekisma. Ein god del frå bibelsoga kan
eg og framleis sitera ordrett. Mykje av salmeversa me pugga set og att,
men kunnskapen kan vanskeleg nyttast i dag fordi tekstane har vorte
moderniserte. Det var bibelsoga både frå gamle- og nye testamentet eg
syntest best om, for dei var like spanande og dramatiske som detektivfil-
mane på dagens TV.

I lesebøkene me nytta den gongen var det ein del dikt me vart pålagde
å pugga. Eit av desse var «Terje Vigen» av Ibsen. Dette diktet hadde 43
lange vers, og det galdt her som elles med utanbokslekser, det skulle gå så
fort ein makta. Korleis dette lyddes kan eg dessverre ikkje få fram
skriftleg.

For dei som høyrer til dei yngre generasjonane og les dette, kan det
vera rett å nemna at me lærde å lesa på ein heilt annan måte enn i dag.
Me las og «la i hop» som vart det kalla. Døme: Han skulde koma: h-a-n =
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han, s-k-u-l = skul  d-e = skulde, k-o-m = kom a seier a = koma. Den første
tida las me òg i kor, og då høyrdest det ut som ein øyredøvande basarstem-
ning. Elles var det med dette som med all annan lærdom, nokre hadde
lettare for å læra enn andre, og dei fann då tidsfordriv med å lesa
bakvendt. Då kunne t.d. Lasarus verta til Surasal, og litt vidare komne
øvde me på å lesa litt lange ord på ein spesiell måte. Som t.d. namnet på
presten me hadde, Zakkariassen: Zaka = aka, zaka, ri = ari, kari, akari,
Zakari; ass = ass, iass, riass, arias, karias, akarias, Zakariass; en = en,
sen, assen, iassen, riassen, ariassen, kariassen, akariasssen,
Zakkariassen. Dette dømet vert adskillig meir artigt når det vert framført
muntlig, men har sjølvsagt ingenting med læraren og skulen å gjera, og
det var berre nokre få som heldt på med dette for moro skuld.

Bibelsoge og song

Til dei fleste hendingane i bibelsoga hadde læraren bilete på om lag
30x45 cm som illustrerte det viktigaste av innhaldet, t.d. Satan med horn
og hovar i lag med Jesus på Tempeltaket, Judas som hadde hengt seg i eit
tre, Johannes døyparen sitt hovud på eit fat, Isabel som vart styrta ut
gjennom eit vindauga og hundane som kom og slikka blod, ei mor som
under beleiringa av Jerusalem hadde steikt barnet sitt til mat åt seg. Og
på eitt og same bilete Lazarus i himmelen og den rike mann i helvete som
ba om å få litt vatn til å ha på lippene, men Lazarus avslo med følgjande
ord: «Du har fått det du har fortjent» o.s.v. Dei som i si tid laga desse
bileta for å visa dei fram til 10-11 åringar, har truleg lukkast med det som
var intensjonen deira – at dette skulle ein seint gløyma. For mitt vedko-
mande vil eg seia at desse bileta pluss læraren sine alvorlige og manande
kommentarar, let det seg ikkje gløyma – og eg er neppe åleine.

Sidan eg hadde fått i voggegåve ei relativt god songrøyst, sette eg
veldig stor pris på songtimane. Læraren, som og var klokkar, hadde ei
svært sterk og god songrøyst. Han hadde og eit lite orgel som heitte
Brødrene Hals (fabrikkmerke), og dette var til stor nytte når me skulle
læra nye songar. Ja, det var nær sagt grenselaust kor mange tonar og
tekstar han kunne, og denne lærdommen har eg hatt mykje gleda av
gjennom heile livet i ymse samanhengar. Me fekk òg litt notelære som stod
på baksida av tavla, som ein kunne snu. Og så sang me do – re – mi – fa –
sol –.la –  si – do – opp og ned om kvarandre. Døme: do – re – do – mi – fa
– mi - do – sol – la - sol – si - do – do – re – do. Me heldt på med dette
gong etter gong til det stod som spikra fast, men korleis dette skulle koma
til nytta seinare var det visst dei ferraste som fekk med seg.

Pugging av salmevers og songar

Frå mellomklassen og oppover stod pugging av salmevers for tur. Det
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verset me opna skuledagen med mest alltid var «Lover Herren han er
nær».Dagen vart ofte slutta med salmer og songar som t.d. «Med Jesus vil
eg fara», «Som den gyllne sol kan brjota», «Herre signe du og råde», «Hvor
to og tre forsamlet er», «No soli bakom blåe fjell» og «Nu takker alle Gud».
Desse salmane lærde me av læraren lenge før me kunne lesa, og i den
sistnemde var det mykje me ikkje forstod. T.d. «overflødig godt, os ufor-
skyldt tilsender. Alt fra moders liv på os har naadig tenkt. Og al nødtørf-
tighed saa rigelegen skjænkt». Det eg har understreka er ord og vendingar
eg aldri før hadde høyrt, men prøvde og etterlikna det eg trudde læraren
sa. Det var naturlegvis ramlande gale, naadig vart til Norig. Ordet
skjænkt vart til skjenk i mine øyre og vart knytt opp til eit fint skap med
glasdørar, som naboen min, lensmann Lars Sunde, hadde i stova si og som
vart kalla skjenken. Men ein dag høvde det seg slik at to av søstrene mine,
som var noko eldre enn eg, skulle hjelpa meg med noko skulearbeid. Då
spurde ei av dei om eg kunne syngja «Nu takkar alle Gud». «Jau den kan
eg godt» sa eg, og sette i gong, men eg var ikkje komen langt før dei sette
på å le. Eg kunne ikkje fatta kva dei lo av før dei gjekk gjennom heile
teksten med meg. I ettertid forstod eg at dei hadde opplevd det same som
eg – og det var no ei trøyst. Min kommentar til dette i dag er at det å
pugga salmevers er heilt greitt, men det burde vera eit minimumskrav til
lærarane at dei gav ei fullgod forklåring på teksten, når dei måtte forstå
at 7-åringar oppvaksne på landsbygda ikkje kunne tyda orda ut frå eigne
kunnskapar og forstand. Kvar skuledag vart avslutta med eit salmevers
pluss denne bøna «Vår Herre Jesus Kristi nåde, Gud, vår fars kjærleik og
den Heilage Ånds samfunn være med oss all. Amen». Så ropa alle i kor
«Farvel», og så var det full fart ut. 

Elles måtte ein av elevane lesa for maten, – dette gjekk på omgang.
At salmebøkene me måtte nytta hadde gotisk skrift, der S og F nær

sagt såg like ut, og dette i  tillegg til tekst me til dels ikkje forstod, gjorde
nok sitt til at salmepugginga i utgangspunktet vart, av enkelte, vurdert
som ein straffedom. Etter kvart som me lærde å lesa, måtte me pugga så
og seie alle versa på 12-15 nasjonalsangar og like eins julesongane. Dei
førstnemnde var særleg viktige i samband med folketoget 17de mai, for på
den tida var det ikkje musikklag som gjekk føre og spela. Men når læraren
vår sette i med full styrke, og me følgde på det me makta, kunne ein høyra
kor ekkoet song reprise, og enkelte påstod at songen var så sterk at det
gjekk steinras i fjellsidene. Julesongane var særleg mynta på gong rundt
juletre på den årlege juletrefesten som læraren stod for 3dje juledag. Dei
vart òg nytta til korsong som ein starta opp med kvar haust. Dette var til
underhaldning på juletrefesten og i samband med julegudstenesta. No var
det slik den gongen òg at ikkje alle kunne syngja til underhaldning, og ein
av desse har fortalt meg at læraren sa at han ikkje kunne få vera med i
koret. Dette tok vedkomande veldig tungt og tok til å gråta. Dei vart då
samde om at han skulle få vera med, men han måtte lova å ta lite i.
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Den vonde og alt hans vesen
Ein morgon, i bibelsogetimen, spurde læraren «Kven er djevelen»? Då

ingen retta opp handa, vart ein gut oppmoda om å svara. Men då svaret
let venta på seg, kviskra ein som sat attom: «Da må vel vera fa… da». Det
var nokre få andre i klassen som høyrde dette utanom han det var mynta
på – som rett og slett sprakk – som me seier. Dette fekk læraren til å
tenna og han spurde: «Sa han noko stygt?» Sjølv om svaret var nei så vart
det oppfatta som ja, og dermed slo læraren neven i kateteret, men råka
uheldigvis ei linjal som låg tvers over ei bok, slik at linjala skvatt opp i
lampen og knuste lampeglaset. Dette utløyste naturleg nok endå meir
harme som førte til at læraren reiste seg, og kom full fart ned frå kateteret
mens han skjente samanhengande, tok tak i øyra på han som hadde
kviskra, og fôr med han ut på gongen der han vart verande timen ut. Men
kven djevelen var, vart ikkje avklåra den dagen – og så langt eg hugsar –
ikkje seinare heller.

Gymnastikk

Kvar 14de dag skulle me ha 1 time gymnastikk. I styggevær var me i
skulestova og hadde noko som vart kalla ringleik. Alle pultane var då
stuva vekk, og så vart det teikna ringar på golvet med kritt, omlag 50 cm i
diameter. Ringane vart laga i ein sirkel i skulestova, og det var ein ring
meir enn elevtalet, og så skulle ein flytta seg til denne ringen og vidare til
neste etterkvart som dei vart ledige. I tillegg til dette så hadde me
armstrekking ettersom læraren kommanderte, og så på tå hev og senk.
Det siste stod og fall med kor mange som gjekk i heimelaga tresko, for dei
hadde lag å tippa framover, og når elevane då stod på rekkje, fall heile
rekkja som eit korthus. Av og til vart nok dette gjort på fant, og då gjekk
resten av timen med til skjenn og justis. Nei, då var det mykje gildare når
det var fint vær og me fekk gå i nabomarka (Reisestølen) og slå ball. Dette
fordi leikeplassen me hadde ved skulen var ein trekant, truleg under 200
m2. Men baksida av medaljen på Reisestølen var at det vaks noko lyng og
brakje rundt, og når då ballen for langt avgarde, hende det at han vart
borte for alltid. Dermed var det slutt på leiken, og så vart alle pålagde å
koma med 10 øre neste skuledag – til ny ball.

Oppvarming og sjølvstyring

Det året eg tok til i storklassen, var det to gutar på min alder som
fyrte i ovnen kvar morgon. Dei måtte tidleg opp og ta seg fram til skulen,
mange gonger i snøfòk – med holke og bekmørkre. Det første dei måtte
gjera var å leita seg fram til lampen, for den gongen var det ikkje berre å
slå på brytaren. Slik oppfyring var turvande i omlag 30 veker, og i slutten
av kvar sesong fekk dei utbetalt kr 15 kvar. Frå den eine av desse karane
fekk eg opplyst at eit år sette han pengane sine inn i Tysnes Sparebank,
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men hadde aldri sida spurt etter dei, og rekna no med at kontoen var
sletta. Når læraren kom kl. 09.00 om morgonen, overtok han fyrbøtar-
jobben. Var det svært kaldt, hende det han fyrte så sterkt at ovnen vart
glødande. Mjølkeflaskene som stod på ein hjell i nærleiken, for å halda seg
lunka, tok til å koka så korkane for i taket med smell som børseskot, og
sume flasker sprakk så mjølka rann nedover veggen.

Sidan dei som fyrte i ovnen stilte på post kl. halvåtte om morgonen,
kunne me andre òg koma inn i skulen lenge før læraren kom, noko me av
og til nytta oss av. Då kunne me t.d. spela på orgelet eller lesa heimestilar
som var innleverte til retting – noko me sjølvsagt ikkje hadde lov til. Me
las naturleg nok ikkje gjennom alle stilane, men kun dei som me hadde
peiling på kunne vera artige med mykje feil. Og ein morgon fann me ein
godbit: «Ein draum». «Eg drøymde eg var på fjedle ette smalen. Då kom det
ein rev og tok eit lam. Men eg ville berga lamet. Då gjekk reven bakom ein
haug og hengde seg på ein saug. Då vilde eg gå heim eter jelp men kom fast
i eit kjer og der hong eg til foten slitna. Då datt eg ner i ei ur og slo meg i
hel og då vakna eg og var gla det berre va ein draum». Trass i at læraren
krov at heimestilane skulle vera på minst 2 sider i stileboka, vart denne
stilen aldri nemnd sjølv om han berre var på 8 linjer. Dette syntest me var
urettvist ovenfor dei andre som på det næraste stetta kravet men som
likevel fekk tilsnakk.

I tillegg til dette kunne me òg, før læraren kom, lesa på leksene, og når
me skulle ha lekse i Bibelen, hadde me lov å nytta Biblar som skulen
eigde. Dei var alle av same format bortsett frå ein, som var svært stor, og
den hadde ein av gutane teke hand om ein morgon og sette seg ved pulten
og las. Bak han sat det ein gut – ein ertekrok – og pirka i nakken på først-
nemnde. Han vart irritert og bad om å få fred fleire gonger, men då dette
ikkje hjelpte, la han Bibelen saman, tok han med båe hendene – snudde
seg halvt rundt for å slå den i hovudet på plageånda. Men då han dukka,
glapp taket, og Bibelen flaug gjennom lufta til han nådde veggen der
Europakartet hang, og for i golvet med bulder og brak. Akkurat då kom
læraren inn døra, og då vart det ei skikkeleg «huskestue» med mykje
skjenn og formaning. Den første setningen kan eg ennå minnast og den
lydde slik: «Har du ikkje respekt for det heilage heller.»

Sanitærtilhøve

I siste skuleåret mitt vart det gravd brønn og lagt inn vatn. Det var far
min og eldste bror min som utførte dette arbeidet, både med graving og
vassinnlegg. Det var installert to skulevaskar med KV kraner, – ein i
skulestova, nedfelt i benk, og ein på det rommet som vart kalla kjøkken. I
tillegg var det sett opp ein drikkefontene – den kjem eg attende til.

Det var såleis ikkje noko sanitæranlegg etter dagens vurderingar, men
eit stort framsteg for dei som hadde ansvar for reinhaldet. Dei måtte
tidlegare – om vinteren når dei ikkje kunne samla vatn under takrennene
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– gå i snø og holke til ei elv omlag 200 m unna og henta vatn der. Dei
hadde kr. 10 i månadsløn for dette arbeidet. Men elles måtte dei gamle
utedoa  tena bruket som før. På gutedoen var det spesielt ille. Utanom eit
hol i dobenken var det ei trebrye til å tissa i, og denne brya lak svært
mykje slik at det flaut urin over heile golvet. Når det vart varmt i været
om våren, og tidleg på hausten, lukta det milt sagt pest. Men dette var
ikkje noko problem for læraren for han nytta jentedoen – etter at klassen
var komen seg inn og klar for ny time – sjølv om dette var strengt forbode
for gutar. Me fann det ut likevel, for det viste far i snøen etter store
beksaumstøvlar med skobespararar i solane – noko berre han hadde.
Dopapiret me nytta den gongen var gamle aviser o.l., men nokre år etter
mi skuletid vart det kjøpt inn vanleg papir på rull. Dette vart vel litt
misbrukt og læraren sette opp plakat på dodøra der det stod «Eitt papir til
kvar rumpe».

Drikkefontenen

Så litt meir om drikkefontenen som vart mykje nytta i byrjinga, mange
måtte til og med be om lov til å få drikka i timen. Men det gjekk ikkje
lenge før me fann ut at dersom ein hadde open ei tappekrane samstundes
med drikkefontenen, og at kranen vart hurtig stengd, var det eit overtrykk
slik at vasstråla frå drikkefontenen gjekk i taket. Stod nokon og drakk,
fekk dei spruten i andletet og vart heilt forfjamsa. I friminutta stod som

Det gamle skulehuset på Reiso i dag. (Foto: Olav Skjellevik)
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regel dørene opne heilt ut for lufting. Avtala spel gjekk ut på at ein skulle
gå i kjøkkenet og tappa vatn, men den andre skulle stå i gongen og gje
signal når nokon kom og drakk. Det vanlege var at dette vart gjort elevar
imellom. Men ein dag kom læraren og drakk. Vaktmannen ga likevel
signal. Resten kan de berre tenkja dykk til, men verst gjekk det ut over
han læraren fann i kjøkkenet medan den største syndebukken gjekk fri.
Dette er vel også dei røynsla ein òg har frå livets skule.

Læraren vår var totalt fråhaldsmann, og i samband med helselæra
vart me på det sterkaste åtvara mot all form for rusdrikk. Denne
åtvaringa grunngav han med at dei som rusa seg såg tre vegar der det
berre var ein, og så bar det i uføre. Men me lurte mykje på korleis han
kunne vita dette, som aldri hadde smaka alkohol.

Sluttkommentar

Eg ser attende på dei 7 åra eg gjekk på folkeskulen som ei god og
sutalaus tid. På grunn av at me den gonen måtte læra så mykje utanboks,
sit ein god del ennå att. Men i ettertid ser eg det slik , at om eg den
gongen hadde fått pugga engelske gloser, noko læraren ikkje kan lastast
for, i staden for så mykje geografiske namn verda rundt, og Forklåringa,
ville det ha kome meg meir til nytte gjennom livet.

Elles er dagens moderne skulebygg med tidhøveleg undervisningsma-
teriell, og ikkje minst gratis skulebøker – noko me ikkje hadde – ei
utvikling det er all grunn å gleda seg over. Men resultatet av den kunn-
skapsformidling som er skulen si målsetjing, står og fell, etter mi meining,
med dei lærarkreftene ein til ei kvar tid har i skulen.
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Nokre år før Knut Økland gjekk bort laga han eit hefte om skuletida og
skulen på Heie. Dette vart eit grundig og omfattande arbeid som er godt
dokumentert for ettertida. Her tek me med eit utdrag som knyter seg opp
mot skuleminna til Knut.

Skulen på Heie
Av Knut Økland

Før skulehusa vart bygde var det omgangsskulen som rådde på
bygdene. Slik var det og i Heiebygda. Me har nyss høgtida 250 års
jubileum for grunnskulen i Noreg. Forordning om skulestellet sorterte då
under biskopen. På sjølvaste julafta 1742 vart det halde møte i preste-
garden i Tysnes under leiing av soknepresten, Edvard Christie, som
saman med 5 menn sette opp framlegg til plan for skulen. Denne vart året
etter godkjend av biskopen etter litt om og men.

Dermed var skuleskipnaden i Tysnes etablert.
3. des1904: Enstemmig beslutning: Skolehus for Heiebygden blir at

opføre i 1905. Huset skal bygges 14 alen langt og 9 alen bredt med 5 alen
høide mellom gulv og tag i skoleverelse. Vindusfladen skal udgjøre mindst
en sjettepart af gulvflaten. Den af formanden fremlagte tegning vedtages.

Heie skule.
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Formanden har snarest at besørge indrykket i dertil egnede aviser,
bekjendtgjørelse om anbud, der må være indkommet inden 7. januar 1905.
Amtstilskudd ansøges til anstundende amtsthing.

Fyrste skuledagen min var 4. april 1922. Me var fire elevar som
byrja det året: Margit og Sverre Økland, Anna Siglevik og meg. Det var då
2 delt skule. Småklassen gjekk tysdag, torsdag og laurdag med 5 timar
skuledag. Storklassen: Måndag, onsdag og fredag med 6 timar.

I skulestova var det tre pulterekkjer. Jentene sat inst med veggen, 4
jenter: Anna Økland, Hanna Heie, Margit Økland og Anna Siglevik. Dei
minste gutane sat i mellomrekkja, og dei største i glasrekkja, som var den
gjævaste plassen.

Då eg byrja på skulen, hugsar eg at læraren hadde skrive namnet Heie
skule på bøkene mine. Eg syntest dette var litt forsmedeleg sidan skulehuset
stod på Økland. Men det var vel krinsen sitt namn som talde mest her.

Skuledagen tok til med ein song. Fyrste time var det bibelsoga
eller katekisma og forklåring for dei minste. Seinare i skuletida var det
også litt bibellesing, helst frå det Gamle Testamentet. Det låg gjerne på eit
høgare plan, bibelsoga var lettare å forstå. Andre timen var det som oftast
rekning, og så skriving. Rekning var vel i mindre målestokk det fyrste
året. Etter tre timar var det middagspause. Einkvan av elevane las då
bordverset, kvar sin dag etter tur. For oss som budde nær skulen, var det

Ola-stovo på Økland.
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heim i full fart, slukte maten, og tilbake i same fart. Me måtte nytta tida
til litt leik før læraren kom tilbake. Ettermiddagstimane var meir ulikt
etter timeplanen. Sume dagar kunne det vera høgtlesing or Nordahl
Rolfsens lesebok, attforteljing, historie, naturfag, geografi, litt kjemi og
fysikk og gramatikk.

Dei dagane det var songtime, som siste time, var kanskje lite
populær for nokre av oss gutane. Når dagen var slutt, song me ein ein
song eller salme. Læraren spelte då på eit lite bordorgel som måtte
sveivast heile tida for å få lyd. Eg minnest vel me song: Dagsens auga
sloknar ut, ein heller tung og trist song på høgljos dag. Men me hadde då
andre kvikkare songar òg.

I friminuttane var det ballspel som dominerte mest. Då kunne
læraren sitja på troppa og sjå på oss. Elles kunne det vera gøymespel eller
hinkeparadis. Det som i dag heiter mobbing meinar eg det var lite av. Eg
kan heller ikkje hugsa at nokon snikrøykte. Dette skulle vel gjeva seg
utslag i åtferdskarakteren, får ein tru. Me hadde det godt som budde så
nær skulen. Me sprang med bøkene under armen, berrhovda, og med
tresko på. Verre var det for Siglevikborna, som måtte gå den lange vegen
gjennom utmarka i allslags ver, i regn eller snøfok. Dei kunne då koma
fram våte og kalde, og hadde sokkabyte med, og bytte på skulen. Det som
var vått, vart turka på den store omnen.

Skulehuset er i dag i privat eige. (Foto: Olav Skjellevik).
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Eit lite sidesprang her. Etter oppmoding frå læraren kom me med
sparepengane (spareøra) som læraren sende vidare til Landsbanken i
Bergen. Dette gjekk fint ei tid, men så gjekk banken konkurs, og der for
sparepengane mine, heile 7 kroner. Dette var mitt fyrste økonomiske tap.

I juni var det stor stas. Heile skulen var på skuletur til Bergen. Der
var mykje å sjå. Me var m.a. innom Museum, Håkonshallen, Hanseatisk
Museum og var på Fløyfjellet. Me var også framom Den Nationale Scene.
På toppen av dette bygget er det ei stor kule. Den har onkel min, Lars
Økland, laga på Rubbestadneset i si tid. Men det visste eg ikkje den
gongen. Då me var komne i land i Våge etter tilbaketuren, var det opptel-
jing. Det synte seg at det mangla 1 elev. Båten hadde fare vidare, og guten
låg om bord og sov. Han fekk seg ein ekstra tur til Kvinnherad, men kom
til rette om morgonen.

Midt i mi skuletid kunne læraren opplysa: Du Knut kan nok ikkje
konfirmerast saman med dei andre i mitt kull, grunna alderen (eg byrja
skulen då eg var 6 1/2 år). Eg måtte soleis gå eit år ekstra. Eg vart djupt
såra og vonbroten, som han sa Kjell Bondevik.

Hausten 1927, den 18. november brann bustaden til læraren. Huslyden
hans, ektepar med 6 born, og kårfolk måtte då ta skulehuset i bruk i
byggjetida. Skulen vart då halden hjå Ole N. Heie.

Siste skuledagen min var 29. mars 1930. Ja, so var det slutt på den
glade barnealder. 
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Minne frå skuletida
på Gjerstad
Av Ingebjørg Sævartveit

Fredshausten 1945 begynte eg på Gjerstad skule i Tysnesbygda. Det
opptok meg meir at krigen var slutt enn at eg skulle begynna på skulen.
Lesa kunne eg, men det eg i løpet av sommaren måtte øva på, var det
verkelege namnet mitt. Heime gjekk eg alltid under eit kjælenamn – eg
trudde lenge det var det eg heitte.

Alfred Hope var læraren min det første året. Han kunne halda disiplin.
Var det einkvan som drista seg til å sei noko uten å bli spurd, kakka han i
kateteret med gifteringen. Då vart det tyst med ein gong. Høgdepunktet
var då han las «Aladdin og den vidunderlige lampen». Ikkje noko teiknese-
rieutgåve, nei.

Verda var mykje større den gongen. Det var langt å gå frå Vee til
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Gjerstad på små føter i alle slag ver. Utstyret var heller ikkje det beste.
Første ranselen min var av papp – lite eigna i vestlandsvêr. Derfor måtte
eg ha ranselen under kåpa når det regna. Det var viktigare at bøkene og
ranselen heldt seg tørre enn ho som bar. Regntøy hadde eg jo ikkje.
Skjermbrettet framfor ovnen i skulestova var ofte full av tøy til tørk. Rett
etter krigen var det knapt med varer i butikkane så ingen av oss var
særleg velutstyrte. Vi var heller ikkje så vidfarne som ungane er i dag.

Mange av klassekameratane mine kjende eg ikkje på førehand..
Heldigvis hadde eg ei storesøster som eg kunne leia den første tida. Ho var
ikkje like glad for det.

I Vågsmarka var ikkje eit einaste hus - berre lause kyr og hestar og
mange grinder å gå gjennom.

Når eg tenkjer på den gamle utedoen, kan eg enno kjenna den ekle
lukta. Det var eit jentedo og eit gutedo, men gutane hadde opp gjennom
åra bora hol inn til jentedoa, så vi måtte ha vakt med oss i slike ærend.

Hopen flytta til Lundegrend etter 1. året mitt. Då hadde vi først ein
vikar, Gunnar Eikeland. Han var 19 år og nett ferdig på gymnaset. Det
var stor stas. Alle jentene slåst om å sitja på fanget hans.

Gjerstad gamle skule har òg vore yrkesskule. I dag er det Tysnes Røde kors som
disponerer huset.
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Gjøvågen overtok etter han i ein periode. Vi var glade i han òg. Om
morgonen kom han tøffande frå Reksteren i motorbåten sin. «Syng i stille
morgonstunder» var då fast morgonsalme. Tenkjer framleis på Gjøvåg når
eg høyrer den salmen.

I 3. klasse fekk vi Anna Saltkjel. Ho var veldig flink til å teikna. Ser
enno for meg juleevangeliet som ho teikna med fargekritt på eine
halvdelen av tavla. Det stod der heile adventstida.

Dei siste 4 åra hadde vi «Døsslan’en». Han lærte oss veldig mange
songar som har kome godt med i mi eiga tid som lærar. Dessutan fekk vi
grundig grammatikkopplæring. Ein gong var vi på skuletur med
Døsslan’en. Tur rundt øya i lastebilen til Torvald Heggland. Alle elevane
bak på lasteplanet og Døssland attmed Torvald i førarhuset. Stor stas! Det
var første gong eg var rundt øya.

Ein trygg og god oppvekst med stor optimisme etter 5 krigsår.
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Minne frå Godøy Skule
Av Bjørg Liv Frugård – 75 år

Skulehuset var flytta frå Grimsland

Skulehuset vårt låg på vesle Godøy (Vetla – Gøyo).
Det låg inne i skogen. Det vart vel bygt der, då det var om lag

midtvegs mellom øyane og Skjepaviko.
Skulehuset hadde fyrst stått på Grimsland, men vart flytta til

Vetlagøyo i 1898. Det var eit etter måten godt hus.
Det bestod av skulestove med store vindauga, eit kammers til læraren,

gang med trapp opp til utelem og ein ganske stor sal.
På utelemen var det omn med kokemuligheitar. Rundt skuleplassen

var det eit solid steingjerde. Plassen var ganske flat og fin. Det var og ei
skule-skytje, med vedhus i midten og ein gutedo og ein jentedo.

Godøy skule 1947/48. Frå venstre: Aslaug Heie, Marie Godøy, Bjørg Godøy,
Bjørg Solberg, Magnus Bruntveit, Jakob Godøy, Margrete Heie, Kåre
Bruntveit, lærarinne Elisabeth Støle.
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Me måtte ro til skulen
Eg voks opp på Store Godøy på den største av gardane der.
Me var fem søsken. Eg var nest eldst. Då eg byrja på skulen, hadde

bror min gått i to år. Så då rodde me to når veret var bra, elles skyssa
pappa oss.

Det var fint å gå på skulen sommar og haust, men vinteren var tøff.
Det var meir snø då enn no, og det var å vassa i snø ned til Hamnen, der
me hadde båten.

Det var eit stykke å gå på dårleg veg. Så var det å sopa snøen ut av
båten og toftene, eller ausa når det regna.

Me rodde ut sundet til «Mjelkevika», batt båten, og gjekk gjennom
skogen til skulen. Skuledagen varte frå klokka 09.00 – 15.00.

Me gjekk fjorten dagar på skulen og hadde fjorten dagar fri. Me gjekk
seks dagar i veka. Dei fyrste tre åra eg gjekk på skulen, var det meg og
bror min i båten, så byrja syster mi, og me henta etter kvart elevar på
neset og i Godøysund.

Drikkevatn frå hole i bekkjen

Skulehuset hadde ikkje innlagt vatn, men det rann ein bekk i myra
nedanfor skulen. Der grov dei ei hole, og der henta me vatn til drikking og
vasking. Det stod ei bytte med ause i i skulestova til å drikka av, men eg
kan ikkje hugsa at nokon blei sjuk av det. Opphaveleg var det ein brunn
utanfor skuleplassen, men den var aldri i bruk medan eg gjekk der. Dei
sette ei bytte med vatn oppå omnen og på den måten fekk me varmt vatn.

Heilt på slutten av skuletida i Gøyo, i 1957 – 1959, blei det laga brunn
og lagt inn vatn. Det blei òg støypt ny trapp.

Ved til skulen kjøpte dei hos
naboane i Vetle Gødøy. Magda Heie
vaska på skulen og fyrte i omnen
før me kom om morgonen.

Me hadde mange forskjellige
lærarar i løpet av sju år. Tordis
Bergsvåg var den siste læraren eg
hadde. Ho var ein svært flink
lærar.

Skåler og figurar av blåleire

Eitt år hadde me ein lærar frå
Setesdal. Han var livande redd når
han kom i båten, og det tykte me
var litt morosamt! Men den same
læraren var kreativ i skulen. I
bekken som rann nedanfor skulen,Leirfiguren Bjørg Godøy (Frugård)

laga i 5. klasse.



69

fann me blåleire. Den var så mjuk som smør, og læraren lærte oss å laga
figurar, små skåler og ymse anna av denne leira. Desse produkta fekk me
brenna i omnen, og resultatet vart oftast bra! Eg har enno ein leirfigur
som eg laga då eg gjekk i 5. klasse.

Skuledagen

Skuledagen vår starta alltid med ein song. Så las me Fader-vår.
Me hadde mange fag på skulen. Det var kristendom, rekning, skriving,

naturfag, historie, geografi, norsk, song og gymnastikk.
Me song alltid for maten. Det var «I Jesu namn..» Så åt me nista vår.

Me hadde mjølk på flasker. Eg hugsar også at me fekk tran på skulen.
I friminutta leika me «siste par ut»,eller me slo ball og leika

gøymespel. Elles klatra me i tre. Det stod ei stor gran på skuleplassen, og
dei tøffaste klatra opp i toppen og seilte ned på greinene.

Elles så var det bibliotek med ein del bøker. Eg hugsar best «Robinson
Crusoe» og «Laila»!

Alle var gode vener

Slik eg hugsar det, var det ingen mobbing på skulen vår. Alle var gode
vener. Alle elevane, frå 1. til 7. klasse, gjekk saman i same klasserom, og
me lærte oss derfor å ta vare på dei mindre. Dette galdt både på skulen og
på skulevegen.

Elevane på Godøy skule 1912/13.
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Basarar og juletrefestar
Skulehuset vart elles brukt til sosialt samvær i øyane. Der møttest

alle. Kvar sommar var det Helselagsbasar med mykje folk.
Og så hadde me juletrefest! Då kokte dei kaffi til dei vaksne og kakao

til borna. Og det var påsmurt mat, og fine dekka bord på lemen. Elles var
presten i Godøy eit par gonger i året og heldt gudsteneste.

Mykje å oppleva

I Godøy krins hadde me eit internasjonalt innslag på grunn av hotellet
og turistane som kom der. Kvar sommar var det store seglregattaer med
båtar frå inn- og utland. Så det var mykje å oppleva for oss som voks opp
der inne.
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Lunde skule
Av Henning Henriksen

Skulehus på Grimsland i 1873
Skulehuset på Grimsland var bygt i 1873 og låg på Stølen som frå

gamalt av var sams beiteområde for dei fire bruka på Grimsland. Husa låg
på den tida i eit klyngjetun på flata mellom husa til Iver Egil Iversen og
Hansane (den garden som i dag tilhøyrer Hans Vevatne).

Lunde skule ca 1914 Første rekke f.v.: Cecelia Larsen, Anna Larsen, Ivar
Høgestøl, Hjalmar Bakke, Magnus Katteland, Nils Bakke, Johannes H. Lunde,
Nikolaus Malkenes.
Andre rekke f.v.: Hjørdis Grimsland, Hilda Frugård, Borghild Lund, Inga
Myrdal, Marta Malkenes (Vetlamarto), Magnus Gripne, Andreas Lavik, Lars
Hagen, Nils Kobbeltvedt, Harry Gribb, Hans Grimsland.
Tredje rekke f.v.: Mathilde Malkenes, Berta Lunde, Hilda Kaldefoss, Jenny
Belt, Ole Økland, Samson Myrdal, Harald Teigland, Lars O. Lunde (Strølane).
Bakerste rekke f.v: Lærer Nils Lie, Samson Bakke, Johannes Grimsland,
Sigvald Grimsland, Alfred Lunde (Stølane), Johannes Myhre og Henrik
Myhre.  (Tilh. Hans Lunde)
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Det vart først halde utskifting på Grimsland i 1890-åra. På Malkenes
hadde dei ikkje skulehus, men dei hadde omgangsskule kring om på
gardane. I 1890- åra kunne nok folket på Malkenes kjenna seg isolerte frå
dei andre i Lundabygda. Skulle dei dit, rodde dei over Sydningjo til
Kattaneset og gjekk gjennom Gjersmyro til Lunde, eller dei kunne gå
markavegen til Gripne. Så me skal ikkje undrast over at dei ikkje ville gå
til skulen på Grimsland.

Ny krinsinndeling

I 1920 kom Thorvald Eikeland som lærar i Lunde. Han var fødd i Fusa
1895 og gjekk lærarskulen i Volda. Han vart verande ved Lunde skule i
heile 25 år, heilt til han døydde, berre 50 år gamal i 1945. Han hadde all
storskulen i Lunde firdelte skule og i tillegg nokre veker i småskulen.

Under og straks etter den første verdskrigen var det sterk auke i
barnetalet i Lunde krins, og alt i 1918 vart det søkt om å gå over frå
tredelt til firdelt skule, men ei slik utviding ville føra til ny krinsinndeling,
og denne saka vart først avgjord i 1924. Læraren ved Lunde skule skulle
ha 28 veker storskule og 6 veker småskule. Lærarinna skulle ha 18 veker
småskule i Lunde og 15 veker samla skule på Sunda/Ve vatne.

I 1923 var Bergitte Reiso vorten tilsett som lærarinne i småskulen i
Lunde og i samla skule på Sunda/Vevatne. Ho var fødd i 1896 og gjekk på
lærarskulen på Stord 1916-19. Før ho kom til Lunde, hadde ho skulepost i
Strandvik og på Skudenes i 3 år. I småskulen i Lundabygdo rådde elles
Bergitte Reiso i heile 35 år, frå 1923 til 1958.

Småskule og storskule

Samanliknar me med dei faga som me har i grunnskulen i dag, finn
me nok ein heller stor skilnad. Men skilnaden mellom fagfordelinga i
kring år 1900 og den fagfordelinga som galdt i 1930-åra då eg gjekk i
folkeskulen, var ikkje noko vidare stor. Me legg merke til at berre eitt av
orienteringsfaga hadde fått plass på timeplanen i småskulen. Det var
geografi som hadde fått tildelt 2 veketimar. Naturfag og historie kom først
på timeplanen i storskulen. Elles ser me at kroppsøving og
handarbeid/sløyd ikkje var med på timeplanen. Dette kan synast noko
merkeleg, for i andre høgda på skulen var det ein sløydsal med ein del
utstyr. Denne salen var heller ikkje i bruk på folkeskulen i 1930-åra.

«Å fanga i holo»

I vår tid på skulen hadde me i storskulen av og til noko som vart kalla
gymnastikk, men det vart drive i det vanlege klasserommet. Elles dreiv
me mykje med slike aktivitetar i friminuttane. Gutane slo helst slå-ball,
medan jentene mest heldt seg til veggball og hinkeparadis. Dessutan
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hadde me ein leik som me kalla «å fanga i holo». Det var gjerne gutane
som fanga og jentene som vart fanga. «Holo» var kjellarnedgangen til
kolkjellaren. Dette kunne stundom verta ein heller hard leik, og det hende
nok at læraren laut gripa inn og roa gemytta.

Religionsfaget hadde flest timar

Det var altså religionsfaget som hadde flest timar. I småskulen var det
8 timar bibelsoge og katekisme, og i storskulen auka talet i religion til 9
timar, fordelt på bibelsoge, forklåring og bibellesing. Dei andre to faga som
hadde stor plass på timeplanen både i småskulen og storskulen var norsk
og rekning.

Elles var skuledagane i den tida helst noko lengre enn i dag, men det
var sett av ein heil time til matpause midt på dagen, og dei som hadde
stutt skuleveg, gjekk gjerne heim til middag medan me andre åt nista vår.
Dessutan vart sjølvsagt denne midttimen nytta til all slags leik ute på
skuleplassen.

Eikjelanen let meg «reinlesa»

Eg gledde meg til å ta til på skulen, for eg hadde lært meg å lesa då eg
var 5 år, og eg hadde alt lese i filler mi første ABC. Eg kvidde meg berre
til å ta til å stava att, for eg hadde «reinlese» lenge før eg kom på skulen.
Men hos frøken Reiso laut me stava dei første vekene. Noko anna var
ikkje å tenkja på. Det var ho som skulle læra oss å lesa. Etter dei to første
vekene reiste ho til Sunda, for ho hadde den samla skulen der i tillegg til
småskulen i Lunde. Då fekk me Thorvald Eikeland – Eikjelanen me kalla
han – , og han hadde vel eit anna prinsipp for leseopplæringa, for han let
meg straks få lov til å «reinlesa».

Problem med «finahando»

Skriving likte eg ikkje, for på skulen laut me skriva med høgre handa
– finahando som dei vaksne sa –, og det var ikkje lett for meg som vel var
fødd keivhendt. Eg trur me gjekk siste året i småskulen då frøken Reiso
fann på at ho skulle gje oss karakterar i skjønnskrift. Beste karakteren
var 1. Eg fekk 3,5, for eg var i særklasse den som skreiv styggast.

Frøken Reiso var flink til å fortelja, og eg minnest framleis med glede
korleis ho på ein fin og levande måte fortalde frå bibelsoga. Høgdepunktet
i timane hennar var vel likevel når ho fortalde eller las frå spanande
bøker. Her høyrde eg for første gong om Nils Holgersons forundelige reise
og om Selma Lagerløf. Etter det eg minnest, heldt frøken Reiso godt styr
på oss, og eg trur ikkje det var mange som mukka eller fann på fante-
strekar i timane hennar.
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Thorvald Eikeland var ein flink forteljar
Thorvald Eikeland var nokså fersk i læraryrket då han vart tilsett ved

Lunde skule i 1920. Her vart han verande resten av livet. I ettertid har eg
kome etter at han nok hadde sine favorittfag, og dei som var flinke i desse
faga, fekk vel ofte ei høg stjerne hos han. Han var svært interessert i
rekning, og der pla han gjerne lata sume av elevane rekna ekstra hefte
som eigentleg ikkje høyrde med til pensum i folkeskulen. Frå timane hans
hugsar eg framleis med glede når han fortalde frå geografi og soge.
Geografi i den tida handla først og fremst om land og folk, og me fekk
inntrykk av at det var særs viktig å læra namnet på landa og hovudsta-
dene kring om i heile verda. Det var forresten mykje lettare i den tida å
halda greie på landegrenser og folketal i land og byar enn det er i dag. Det
skjedde ikkje så store politiske omveltningar i vår del av verda i første
delen av tretti-åra. Elles var det nok ikkje alle som syntest det var noko
vidare kjekt at me laut pugga kor stort innbyggjartalet var i land og byar.
I soge heldt me oss stort sett til vårt eige land, med nokre mindre avsnitt
om dei andre nordiske landa, men sjølvsagt fekk me høyra om korleis dei
norske vikingane herja kring i verda som eit mektig herrefolk. Når me
vart høyrde i leksa, syntest det viktigare å kunna leksa på pugg enn å
syna at me hadde skjøna det me hadde lese.

Lunde skule i dag.
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Dei fleste av oss hadde stor respekt for lærar Eikeland. Ja, det fanst
nok til og med dei som var litt redde for han.

«—— for han eige ikkje songstemma»

Det året eg vart konfirmert, tok far meg med til Eikjelanen og spurde
han til råds om kva skular eg burde gå vidare. Eg gløymer aldri svaret.
Det lydde om lag slik: «Ja, ka Henning fidne på, so må han i adle fadl
ikkje gå på lærarskulen, for han eige ikkje songstemma». Slik hadde det
seg at eg hamna på Landsgymnaset på Voss. Elles minnest eg godt at 17.
mai spelte han alltid ei stor rolle. Det var han som ordna med toget som
skulle gå utover i bygda, og det var som oftast han som stod for leikane på
skuleplassen.
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Nokre minne frå Sunda –
Vevatne skule
i åra 1938-1944
Av Johan Hjartåker

Frå Lygrepollen til Einingevikjo

Eg begynte på Sunda skule seint på året 1938, antakeleg i slutten av
november månad. Eg hugsar ikkje noko frå denne dagen sjølv om eg då
var vidarekomen. Eg hadde gått vél eitt år på Sunnfjord skule i
Lygrepollen.

Eg har høyrt at dei fastbuande i skulekrinsen Sunde-Vevatna var

Skulehuset på Sunda vart bygt i 1919.
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svært interesserte i at vår familie skulle få kjøpa Einingevik. Me var då 6
sysken, av desse to så gamle at me var begynt på folkeskulen. Det var då
4 elevar frå Vevatna og 1 frå austsida av Lukksund som då høyrde til
Strandvik kommune, no innlema i Fusa kommune. Frå Tysnes-sida i
Lukksund var 1 elev som begynte 1 år for tidleg for at krinsen skulle få
behalda skulen. Det var då 6 elevar totalt, men så kom me med 2 elevar,
og dermed vart det ein elevauke på 33% og altså 8 elevar totalt.

På Sunnfjor skule som eg kom frå, var me 6 gutar og 1 jente i klassen,
og no vart eg åleine med 1 jente i klassen over og 2 jenter i klassen under,
men det fungerte fint.

Eg synest å minnast at me hadde 15 skuleveker for året som seinare
vart auka til 18. Me gjekk då kvar dag i 2 veker med 6 skuletimar kvar
dag, også laurdag. Så hadde me 2 – og av og til 3 – veker fri frå skulen.
Men fri frå lekser var me ikkje.

Bergitte Reiso var lærarinna vår

Bergitte Reiso, som var vår lærarinne, hadde òg småskulen i Lunde. Eg
synest ho var ei drivande lærarinne som kompenserte ein del for frivekene
med å gje oss mykje lekser i desse – rekning, stil og lange leselekser.

Me hadde samla skule med første til sjuande samtidig.
Eg minnest frøken Reiso var like engasjert uansett fag. Spesielt

minnest eg ho var svært engasjert i kristendomskunnskap, rekning,
geografi, teikning og song. I songtimane hadde me litt notelære og puste-
teknikk.

Dette med samla skule utnytta eg til min fordel av og til. Når dei som
var to klassar over meg kom til eit nytt avsnitt i rekneboka, fekk dei ei
inngåande forklaring anten dei skulle over til å rekna flatemål eller
rommål. Då sat eg og følgde godt med, og når eg så sjølv kom til desse
avsnitta, kunne eg berre setja i gong å rekna utan forklaring.

«Hiv da i ovnen!»

Eg rekna på harde livet i frivekene i eit forsøk på å ta igjen syster mi
som var to klassar over meg. Men frøken Reiso kjende ikkje planane mine
– som eg heldt hemmeleg for alle – og ho spelte ikkje på lag med meg. Når
eg kom for langt framfor dei eg skulle rekna saman med i klassen over,
vart eg flytta attende. Resultatet vart så at eg rekna pensum for 6. og 7.
skuleåret to gonger.

Eitt stort problem hadde eg – eg kunne ikkje skriva stil. Eg trudde at
alt eg skreiv skulle vera sjølvopplevd og heilt sant. Dikting og fantasi var
fråverande hjå meg. Me fekk heller aldri skikkelege stiloppgåver, tykte eg.
Eg fekk jo aldri fortelja om palefiske på flodstraumen i Lukksund, men
truleg hadde det nok blitt litt stivt og hjelpelaust det òg.

Eg trur det minnet som står klårast for meg frå tida på folkeskulen, er
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ein gong me hadde prøve i stilskriving. Oppgåva hugsar eg ikkje, men ho
var ikkje laga for meg – det skulle jo elles godt gjerast. Eg var no den eldste
av gutane og sat såleis på fremste pulten under kateteret. Eg har sidan vore
opp i skulestova og sett at lærarinna hadde god oversikt over kva eg skreiv
– eller rettare sagt – kva eg ikkje skreiv. Eg fekk ingen ting til – kun nokre
få linjer. Så kom tida då me skulle levera inn. Eg gjekk fram og skulle
levera og prøvde samtidig med eit lite smil. Det var nyttelaust, ho tok ikkje i
mot. «Hiv da i ovnen!» sa ho.»Gå og hiv da i ovnen!». Og det gjorde eg. Dette
var einaste gongen eg kan hugsa eg fekk tilsnakk. Det eg skulle hatt var
støttetimar, men det var visst ikkje oppfunne den gongen.

9. april 1940

Ein av dei første dagane eg hugsar spesielt frå skuletida mi er 9. april
1940. Første timen hadde me alltid kristendomskunnskap. Men eg synest
å hugsa at det vart sløyfa denne dagen, og me vart sette til skrivearbeid.
Så gjekk lærarinna ut, og me syntest alt var veldig rart. Foreståande
krigsfare i Norge hadde eg ingen aning om. Me hadde ikkje radio, heller
ikkje avis. Ved å strekkja meg litt opp frå pulten, fekk eg sjå lærarinna gå
ned til nabogarden.

Den sørlegaste skulekrinsen i Fusa var Lukksund med skulehus på Teiga. 
Men i mellomkrigsåra var det få elevar att der, og frå hausten 1935 vart dei
skyssa over sundet til Sunda skule. Her ror Helga Berge (f. 1921) bror sin
Erling (f. 1928) til skulen.
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Om ho no hadde høyrt i sin eigen radio og no ville ned og utveksla
tankar og meiningar, det veit eg ikkje.

Me følgde godt med då ho kom attende, og då ho nærma seg skulestova
igjen, sat me fint på plassane våre og skreiv som om me aldri hadde gjort
noko anna. Då ho kom inn, fortalde ho at no var Norge i krig. Ei av dei
minste jentene brast i gråt og måtte klappast og trøystast av lærarinna.
Eg er ikkje sikker, men eg trur me fekk fri resten av dagen.

Vedsaging og skulekringkasting

I skulehuset vårt var ei skulestove, gang og eit lite rom som vart nytta
til bibliotek og til oppbevaring av kart og anna utstyr. I tillegg var det i
første etasje ein liten lærarbustad med gang, kjøken, stova og soverom.
Men lærarinna foretrakk å bu på lemen. Det var ikkje så mang rom der,
men lysare og lettare og betre utsikt. Og så vart det nok varmare der når
det vart fyrt godt nede i skulestova.

Ho som hadde skulevasken saga òg ved, og lærarinna fyrte i omnen før
me kom om morgonen. Når det ein sjeldan gong hende at det ikkje var
meir oppsaga ved, vart elevane, dvs. gutane, beordra til å saga i frimin-
utta.

Når det var kaldt, men god fyr i omnen, og alle elevane var i arbeid
med til dømes skriving eller teikning, gjekk lærarinna og stilte seg med
ryggen mot omnen og hendene bak ryggen. Der var det varmt og godt, og
ho hadde full kontroll over den vesle elevflokken derfrå òg.

Lærarinna hadde radio – heilt offisielt før radioapparata skulle innle-
verast. Av og til når det var skulekringkasting, tok ho alle med opp i stova
for at me skulle høyra. Dette var stor stas syntest eg – sjølv om eg som var
ein av dei minste måtte sitja på golvet på grunn av plassmangel.

Oslofrukost og mjølkedrikke

Ei tid då det var så viktig med Oslofrukost var lærarinna og kontrol-
lerte kva me hadde til mat og drikke. Ei av dei minste jentene hadde mjølk
med seg, slik ho skulle. Men ho likte ikkje å drikka så mykje. Då fekk dei
største jentene i oppdrag å passa på at ho drakk opp alt. Jenta gjorde sitt
beste, men det tok tid. Då syntest eg synd på henne, minnest eg.

Med oss syskena var det verre. Me likte mjølk, men hadde berre ei ku
som berre mjølka delar av året. Dette forstod lærarinna og skaffa oss
nokre merke – som eit klyppekort. Dette fekk me gratis mjølk på. Men det
var lang veg å ro for å få denne mjølka, så om det var lite mjølk, så vart
det mykje mosjon.

Friminutt og leik

Gymnastikktimar hadde me ikkje, men i kvart friminutt, så sant det
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var vêr, spelte me slåball, leikte tikken eller liknande. Det var mange
ballar som hamna i ura rett ovafor skulehuset, og ein del av dei fann me
ikkje att. Når me leikte tikken, var det ikkje mulig å nå han som var
eldst, og som i tillegg var veldig rask. Eg gav aldri opp forsøket, men kan
ikkje hugsa at eg nokon gong nådde han.

Når me så kom inn att til neste time, var mange av oss både sveitte og
tørste. Me spurde om å få gå og drikka, og det fekk me alltid lov til – men
ein om gongen.

Det var ikkje innlagt vatn i skulehuset. Men i nærleiken rann det ei
lita elv med ein stor kulp. Der la me oss ned på flatslipte elvesteinar og
drakk. Kulpen var om lag 20 meter nedafor der kyrne vassa over elva
morgon og kveld om vår og haust.

Ein gong for året hadde me ein ettermiddag (3 skuletimar) med fint
vêr ein skogstur med ballspel. Då følgde me stigen mot Vevatna i ca. 10
minutt, og når me var komne til ein plass som vart kalla Sondastølen, var
me framme. Her var ein stor flat bakke – ved seinare besøk her har han
nok minka noko frå slik eg hadde han i minnet. Der på Sondastølen leikte
me slåball. Det gjekk, så vidt eg hugsa, veldig fint for seg. Lærarinna sat
ved sida i solhellinga og følgde med.

Lærar og elevar ved Sunde-Vevatne skule 1961-62. Dette vart siste året for sku-
len der. Fak f.v.: Torolf Vevatne, Johannes Berge, Lillian Teige, Margaret
Hjartåker, lærar Magnhild Stråbø.
Framme f.v.: Sigmund Berge, Magnhild Teige, Vigdis Vevatne.
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Sunda/Vevatna var ein god skule
Ordet mobbing var ikkje oppfunne, men erting og terging visste me om

sjølv om det var svært lite av slikt på vår skule. Me la heller ikkje tegne-
stift på kateterstolen slik ein tidlegare elev fortalde dei hadde gjort mange
år tidlegare.

Eg trur Sunda/Vevatna skule var ein svært bra skule den tida eg gjekk
der, både på grunn av lærevillege elevar og ei flink og engasjert lærarinne.
Likevel var eg svært glad når siste skuledagen var slutt, og me kunne
springa til sjøen for å ro over sundet for å sjå på sjøsetjing av ein 52 fots
trebåt som var bygd der.

Nynorsk, men lærebøker på bokmål

Foreldra våre hadde bestemt at me skulle læra nynorsk, men så vidt eg

13. september 2009 møttest tidlegare elevar på Sunda/Vevatna skule i det
gamle skulehuset. Framme f.v.: Margaret Hjartåker, Norolf Sunde, Bjørg
Andersen (lærar), Vigdis Vevatne.
Midtrekkja f.v.: Randi Brattebø (lærar), Anny Vevatne, Helene Hjartåker,
Lillian Teige, Solveig Hjartåker, Petra Karin Sunde.
Bak f.v.: Magnhild Teige, Johan Hjartåker, Andreas Hjartåker.
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veit skulle Lunde skule ha bokmål i den tida. Det resulterte i at alle
lærebøker, også leseboka, vart innkjøpt samla på bokmål. Men me skulle
skriva på nynorsk. Eg hugsar ein av elevane stod ved sida av pulten og
skulle lesa om mannen som ikkje fekk bukkane ut av erteråkeren. Han
starta opp og las slik: «Mannen som ikkje fekk bokkana ut av erteåkeren.»
«Nei, les om igjen!» lydde det frå kateteret. Eleven las det same opp igjen.
«Nei, det står ikkje det!». Eleven såg fortvila opp mot kateteret og så ned i
boka att. Han ville jo så gjerne gjera alt rett. Eg trur han måtte lesa tre
gonger før lærarinna gjorde oppmerksamt på at det stod ikke og ikkje ikkje.

Skulestova var ikkje låst i feriane, og når leselysta tok overhand, gjekk
eg opp og såg om det var noko eg ønskte å lesa. Det vart alltid levert
attende på plass før skulen starta igjen.

Me var ikkje mange i skulestova

Skulehuset var bygd av liggjande planketømmer, og inne var veggene
fine. Taket hadde skiferheller.

Elevtalet varierte mellom 8 og 12, frå oss for det meste 4 sysken. Det
var òg ein eller to elevar i kvar klasse – ein gong var det 3.
Dei minste hadde skrivearbeid eller teikning når dei største hadde geogra-
fi (landkunna) eller norgeshistorie. Eg lærte ein del geografi då eg var så
liten at eg måtte skriva.

Skulehuset på Sunda i dag.
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Den gamle skulestova
på Tveit
Johannes Lie (Artikkel i «Tysnes» nr. 22 og 24 1976)

Skulestova nedunder bråtet
Ho låg der so lita og uanseeleg, nedunder bråtet, søranfor garden til

Anders Tveit, den gamle skulestova vår. Årstalet for byggjeåret veit eg
ikkje. Men truleg vart skulestova på Tveit bygt då den gamle ordninga
med omgangsskule var slutt. Eg veit at her gjekk mor og far på skule då
dei var i 7-års alderen. Opphaveleg var innreida eit eige rom i nordenden
av skulestova, til bruk for første læraren, Eide, som var busett, og åtte ein
liten gard på Krokeide borte ved Stussvik. Dette lærarrommet hadde
kokeomn, bord og stol, og seng som læraren kunde liggja i. Han var
sjølvsagt heime om helgane. Men frå måndag til laurdag var læraren her
og skula. Skuledagen byrja i 9-tida om morgonen, med 10 minuttars

Tveit  gamle skule i 1922. I dag går fylkesvegen over skuletomten.
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friminutt kvar time. Frå klokka 12 til 1 hadde skuleborni fri. Først sat dei
inne i skulestova og åt maten dei hadde med seg heimanfrå. Det var
jamnast potetkaker, med smør på, skuleborni hadde til niste. Seinare
kunde det vera brødskiver med smør og ost på, etterkvart som det kom
kjøpebrød hjå landhandlaren på Nymark. Huset der bakeriet var, har vore
å sjå attmed krambua på Nymark, like ned til siste året eg vitja heime-
bygda.

Gå opp i skammekroa og stå!

Då lærar Eide slutta med skulen, vart det bygt ny lærarbustad litt
søranfor skulestova. Med ein granhekk til skilje frå leikeplassen ikring
skulestova. Samstundes vart veggen til lærarrommet teken bort og skules-
tova gjort noko større. Eg vil tru at skulestova var omlag 50 kvm. Med
høge vindauga ut mot aust, der bygdavegen gjekk forbi innover til
Nymark. Nedetter frå kateteret låg tri rader små skulepultar, med plass
til to elevar på kvar pult. Då det ikkje var vindauga på vestsida, eller mot
sør, i skulestova, var me heldige som fekk sitja på ein pult som låg inntil
glaset. Me kunne sjå godt, og me hadde utsyn til dei som ferdast etter
vegen. Det var ikkje mange. Det kunne gå heile dagen til ende utan at eit
menneskje var å sjå på vegen. Folk var opptekne med arbeidet heime på
gardane. Dei hadde anna å gjera enn å reka etter vegane i tide og utide.
Me hadde ikkje lov å sitja og glo ut vindauga. Me skulle fylgja med i det
læraren fortalde og spurde om. Og vart han var med at ein av gutane sat
og glodde ut vindauga, kunne det brått koma ein høg smell oppe på
kateteret, der læraren slog kartstokken i kateteret, for å ruska opp i
hausen på dei som drøymde seg bort, og hadde tankane andre stader enn
der dei skulle ha dei. Det hende at læraren bruka straffemetodar. Då
heitte det: Gå opp i skammekroa og stå, til du lærer å fylgja med! Og so
laut syndaren stå der oppe i skammekroa, der alle kunde sjå han, og sona
sin brøde. Straffemetoden var effektiv. –Det gjekk vekor millom kvar gong
ein syndar hamna i skammekroa. Me skulde læra å verta snilde born.

Læraren hadde augo i nakken!

På raden av pultar som stod attmed dei høge vindauga, sat berre
gutar. På dei to andre pultaradene sat jentene. Det var romsleg til å gå
millom pultaradene, for læraren. – Og jamt kunne han gå opp og ned og
sjå på elevane, når det var skrivearbeid eller anna dei fekk driva på med
for seg sjølv. Om einkvan av gutane kunne falla for freistinga til å geipa,
eller laga «ablegøyar» bak ryggen på læraren, fekk dei snart lære at slikt
burde dei aldri finna på. Læraren hadde augo i nakken! Han såg det som
gjekk føre seg attom ryggen hans. Og no vart det «gråt og tenners gnissel»,
for no kom den minste kartstokken fram. Syndaren laut leggja høgre
handi på pulten, med knokane opp. Og so slo læraren med kartstokken 3-4
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gonger over den vesle gutehandi, so ho vart illande raud. Og syndaren sat
og gnikka på handi resten av dagen. Men det var truleg naudsynleg med
so hard justis. Det rådde iallfall ein god disiplin i skulestova. Mest alle var
snilde og lydige born. Og dei var merkte av disiplinen resten av livet. Dei
vart bra menneskje, same kor dei kom, som vaksne.

Skuleborn ved Tveit skule 1929. Elevane er framanfrå – frå venstre:
1. rekke: Elen Myklebust, Sara Myklebust, Sara Tvedt, Ågot Lid, læraren Nils
Lid, Ingeborg Hodnekvam, Else Hovland og Sara Nedrevåge.
2. rekke: Ola Mæland, Johannes Nedrevåge, Svanhild Sivertsen, Lovise
Høgestøl, Helga Hovland, Johanna Hodneland, Henny Tvedt, Thelma
Hovland, Helga Hodneland, Kirsten Hovdenes, Anna Mæland, Solveig
Onarheim, Leiv Øvrevåge, Erling Hovland.
3. rekke: Betsy Hovdenes, Johannes Myklebust, Gudrun Hjertager, Otelie
Myklebust, Aslaug Myklebust, Klara Tveit, Kirsti Øvrevåge, Hanny Onarheim,
Amanda Tveit, Anny Hovdenes, Helga Lid, Anna Hovland og Edvin Meland.
4. rekke: Ole Onarheim, Olav Tveit, Albert Mæland, Harald Hjertager, Sverre
Hovland, Henrik Mæland, Ingebrigt Hovland, Olav Hodneland, Birger
Mæland, Arthur Øvrevåge og Lorents Høgestøl.
5. rekke: Olav Hjertager, Trygve Myklebust, Johannes Myklebust, Anton
Høgestøl, Toralv Bakke, Olav Hovland, Einar Hjertager, Gudmund Hovland,
Vilhelm Tveit, Ludolf Øvrevåge, Hermann Øvrevåge.
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Golvvask og sandskuring
Skulestova var kvitmåla utanpå. Men inne var det berre furuplankane

i sin naturfarge. Golvet var og umåla. Og det var eit fælt arbeid med å
halda skulestova rein. Nokre gonger i veka fekk det greia seg med at dei
som hadde reinhaldet i skulestova, flytta på pultane, og skvette litt vatn
utover golvet. Og deretter for dei over golvet med «soplingen» og feia
støvet nedover og sopte det opp på eit bossbrett. Men minst 3 gonger i
veka skulle golvet vaskast og skurast med sand. Det var eit fælt slitar-
beid. Golvet var nedslite. Dei fekk sanneleg bruka krafti for å få golvet
reint. Fælt tungt var det å flytta alle pultane. Dei var ikkje lette å ta i eit
lyft. Her var det solide sterke, uslitande saker.

Lim på kateterkrakken

Det kunde vera mykje moro her i skulestova vår. Når læraren var i
godlaget kunne vitsane og ironien få fritt laup. Det var alltid ein eller
annan syndebukk det gjekk ut over. Og då kunde me storle so det runga i
veggene. Men alt har si grense. Når læraren totte det var nok med lått og
løgje, ropa han ut: – Ti stille ungar! Det er nok no! Og vart ikkje ordren
fylgd i same no, vanka det atter «gråt og tenners gnissel». So keidsamt var
det aldri i den gamle skulestova vår. Det kunde henda so mangt, og
uventa.

Ein morgon læraren kom opp på kateteret, og sette seg på den orgel-
krakken med skruegjenger på, so han kunde sitja og svinga seg rundt og
hit og dit, kom det eit brøl oppe frå kateteret. Kva hadde hendt? Læraren
hang fast i krakken med buksebaken. Ein eller annan ukjuren gutonge
hadde havt lim på setet. So stivna det medan læraren sat og varma det
opp, og heile skulestova kom i vill uro. – Nokre av gutane heldt fast i
beina på orgelkrakken. Og dei sleit, og læraren sleit for å koma laus. Og
med eit høyrde me buksebaken vart flerra. Krakken for i golvet med eit
høgt brak. Og læraren skunda seg heim til kona si.

Resten av skuledagen vart so fæl at me hugsa den resten av skuleda-
gane. Læraren kom att i ny bukse, og gjekk igang med å halda avhøy-
ringar, for å få tak i syndaren. Kven han var hugsar eg ikkje, men han
fekk si straff av skuletilsynet. Det var ris på berre, blanke enden av bjør-
keriset! Ei heil veke etter var det vondt i den såre enden på stakkaren,
anten han skulle stå, sitja eller liggja. Men om motivet var å gjera ein
heltebragd med fantestrekene, var det forfeila. Alle var samde i at borni
skulle vera snilde og lydige, anten dei var heime eller på skulen, elles so
skulle dei ha godt av riset. Ingen medkjensle med slik ukjurskap!

«Samling» ein gong for veka

Det kunde nok vera ymse anna å nemna, av det som hende i skules-
tova, av både lått og løgje, og det som vart stempla som ukjurskap. – Men
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skulestova vart nytta til anna enn berre skule. Om kveldane kunde her
vera møter av ymse slag. Ein gong i veka var det samling. – Jamnast styrt
av bygdafolk. Dei vaksne krøkte seg ned på dei låge skulepultane, og sat
andektige og lydde på det som vart tala frå kateteret. Det var vanleg ved
slike høve at han som styrde møtet ropa til ein gamal mann med langt
kvitt hår og skjegg, som bar namnet Loris (Lorents): «Du får vera gild og
syngja ein song til oss, du Loris!» Og enno tykkjer eg å sjå denne gamle
mannen, som var næraste naboen vår, syngja med den vakre, fine tenoren
sin: – Jesus din søde forening at smage – –

Når møtet var avslutta gjekk kvar til sine heimar. Og det gamle skule-
huset låg att i stilla og einsemda.

Me hadde «ordenspoliti»

På den av steingarden inngjerda skuleplassen, kunde me leika so
mykje me vilde i friminuttane. Det hende stundimellom at læraren kom
til, og lærde oss ymse leikar. Men helst gjekk det med å slå langball, leika
«tikken» (eit gøymespel), eller hoppe paradis. Både gjentene og gutane var
med. Og det gjekk bra, utan konfliktar. Me var vener, stort sett – sjeldan
usams Det kunde vera einskilde som var so ukjurne at dei kunde ikkje
tauma seg, men laut fare fram med fantestreker, ogso ute på leikeplassen.
Men alltid var det ein av dei større og sterkast gutane, som ubeden stod
fram som «ordenspoliti», og gav syndaren ein lusing, som han hugsa ei
stund. Ein slik ukjuren gut tok ein dag og skuva til meg so eg gjekk
overende, og skrapa fingrane opp so blodet rann. I same augneblinken var
fetteren min, ’an Jens, over han og gav han ein so kraftig «kinnhest», at
han var gloraud i kinnet når me kom inn i skulestova. – « Kva er det du
har gjort kinnet ditt? Er det raudmåling du har klint på deg?» ville
læraren vita.

Guten sat lenge før han svara. Men so kom det: «Jens’n ga meg ein
«kinnhest». Like rapt kom det frå fetteren min: «Han skuva til Johannes’n
so han fall overende og skrapa opp hendene. Utan nokon grunn!» 

«Då for det vel med ein god kinnhest. So let du slik ukjurskap vera ein
annan gong. Du er ein gasta kar, du Jens. Og hugs det alle: – Ukjurskap
skal me ikke tola imillom oss. Her skal alle vera snilde og gilde born. »

Sjuk etter noko å lesa på

Dei 7 åra i den gamle skulestova var ugløymande på mange vis.
Særleg vart det stor stas då me fekk skuleboksamling, og fekk låne bøker
og ta heim. Det var ikkje stor boksamlinga me hadde å velja i. Berre
ikring 20-30 band. Første boka eg lånte var: «Frendeløs». So var det
«Heidi»-boka, «Den siste mohikaner», «Ivanhoe», «Kong Salomos Miner»
m.fl. Eg les dei ut minst 4 gonger. Sistpå sa læraren: «Du får koma heim
til meg, so får eg sjå om eg ikkje har nokre bøker du kan få låna.»
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Og slik gjekk det til at eg fekk lesa ut alle bøkene læraren hadde i
bokhylla si. Omlag 200 i talet.

Bøker var mangelvare hjå meg. Eg var sjuk etter noko å lesa på. Og
som vaksen kjøpte eg bøker for første lønninga eg fekk. Eg må jamt tenkja
attende på barneåra, då eg ikkje fekk stetta den store lesehugen. No er
den store stova mi full av bøker. Mange tusen i talet. Men - diverre, no
kan eg mest ikkje lesa ei einaste ei av dei, for synet sviktar. Eg har vel
lese altfor mykje. Og augo bør alle taka vel vare på. So dei kan ha det
klårt og fint til opp i dei 80. Og vel so det –

Den nye vegen tok skulestova

Den gamle skulestova på Tveit er borte for lenge sidan. Det er vel få
idag som kan peika ut kor skulestova låg. Vegen opp Myklebust-hagen har
fare med alt. Min gamle, avlidne ven, vegingeniør S. Steien hadde det med
å leggja ei linjal på kartet. So sette han ein strek med linjala, og sa: – Der
skal vegen gå! Han var ein strid kar, som ikkje tok omsyn til kva andre sa
– og enda dagane sine i ei fæl ulukke. Eg sa det til han so mange gonger
når me var ilag og reiste i bygdene: Du må ikkje vera so strid. Du berre
aper folk på deg. Du risikerer at dei flyg på deg. Han berre lo, ein god lått,
og svara: – Er ingen fåre med slikt. Eg har då deg med meg. Du skal verja
meg mot åtak –

Eit foto eg har, frå året 1922, syner den gamle skulestova på Tveit, der
fleire generasjonar fekk lærdom og vit banka inn i hovudet. Like før vegen
stig opp Myklebusthagen, låg den gamle skulestova. No, borte vekk. Og
borte er dei mange som gjekk her, og sat på dei gamle skulepultane me
nytta. Dei er teljande dei som er att, og gjekk all sin skuledag i den gamle
skulestova. Tru kor det vart av dei gamle skulepultane?

Vitjing av skuledirektøren

Siste skuleåret eg gjekk på skulen, var det ei storhending i soga åt den
gamle skulestova på Tveit. Me fekk vitjing av sjølvaste skuledirektøren.
Og det var stor stas, i både skulestova og i bygdo elles. Dei som åtte flagg
og flaggstong, heisa flagget til topps Til ære for den store mannen som
vitja skulen og bygdo. Det var festmiddag i lærarhuset, og mange av dei
fremste i bygdo var innbedne. Og til den store dagen då skuledirektøren
skulle koma i skulestova og høyra kor flinke me var, då var dei vel noko
nervøse nokon kvar. Me var pålagde å kunna det me vart spurde om, og
ikkje gjera skam på skulen og bygdo vår.

På benker nede ved omnen sat skulestyret og skuletilsynet. Alle i sine
beste klær. Mange av foreldra var og møtt fram for å høyra på overhøy-
ringa. Møtet vart opna med ein andakt av læraren. Og me borni song ein
av dei finaste songane me hadde øva på. Den høge gjesten sat oppe i ein
god stol frå lærarhuset, ved kateteret, so han kunde sjå elevane, og stilla
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dei spursmål. Elles var det læraren som stilla spursmål, og kalla elevane
fram på golvet, og opp på kateteret. Han valde ut dei flinkaste elevane
sjølvsagt. Og at skuledirektøren var velnøgde med oss og rosa dei flinkaste
elevane, og smila til dei, det vart utlagd slik at han var velnøgd med
skulen. Det gav han ogso uttrykk for i ein liten tale han heldt tilslutt. So
alle i bygdo var velnøgde med oss. Og dei som hadde vore særs flinke til å
svara for seg, og kunde det dei
vart spurde om, fekk vellete av læraren etterpå alt var vel overstade.

Mange ljose minner stig fram

Det har soleis sete mange på skulepultane i den gamle skulestova, som
sette merke etter seg som vaksne folk. Det gjorde ingen ting at skulestova
var gamal og primitiv. Eg trur at her var mange skuleborn som stod fullt
på høgd med dei som går i nye, moderne skulehus, som har kosta
millioner av kroner. Det var ikkje so mykje me fekk læra. Religion, noregs-
soge, rekning, geografi og norsk, var grunnpilarar i vår opplæring i
skulen. Ein fin og høvisk framferd på skulen og kor me var, det var so
sjølvsagt at var det elevar som var ukjurne, og synte ei framferd som alle
fordømde, fekk dei ein flekk på seg, som ikkje var god å vaska bort. Medan
dei som var mønsterelevar vart omtala for å ha gjort ære på den gamle
skulen. No er jo målet: at alle elevar skal vera like. Det må ingen skilnad
vera, som hevar ein elev opp og søkkjer ein annan ned. Ei ny tid, med nye
mål, har løyst av det gamle som var. Men me gamle meiner at i den gamle
skulestova vår, der vart det lagd an på å få fram kvalitetar som kunde stå
for ein støyt når dei store livsstormane kom.

Mange ljose minner stig fram frå den gamle skulestova me var i.
Sume av dei eg var i lag med vart ugløymande. Diverre skildest vegane

våre, då me var konfirmerte og laut ut i verdi og ta opp striden for livet og
livberginga. Me møttest aldri att. Og ein dag me kom attende for å vitja
vår fødebygd, var den gamle skulestova borte-vekk Og mange av dei gilde
menneskja me hadde vore i lag med, var hamna ute på kyrkjegarden på
Onarheim. Eller på ein annan stad. Ukjende, framande. Slik det vert når
ein vert omplanta i eit anna miljø, enn det ein rann opp i.

Med signing og takk for alt me oppleva i den gamle skulestova, står
bilete av ho rita djupt ned i minnet. Frå barndomen si lukkesame tid stig
heilagtonar fram i hugen, reine og klåre. Du so herleg det var å leva!
Herlege lukkedagar i livet sin ljose vårmorgon.

––––––––––––––––––––––
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Tveit krins, som omfatta bygdelaga Hovlands-strando og Liabygdo
(Innbygdene), fekk fast skule tidleg, alt kring 1876. Tidlegare hadde dei
hatt skule i privathus på Hovland og i Øvravåge (og venteleg andre
stader). Skulehuset av 1876 hadde lærarbustad, men kring 1906 vart det
bygd eige hus til læraren. Både skulehus og lærarbustad på «Tveitevollen»
vart rivne i 1938 og det vart bygd nye og betre hus. Til ut på 1950-talet
var Tveit skule den einaste i Tysnes som hadde gymnastikksal. Frå 1972
gav skulen berre tilbod for småskuletrinna. I 1987 vart skulen lagd ned og
borna i krinsen reiser med skuleskyss til Onarheim skule.

Elevane i 1. og 2. klasse på Tveit skule 1960-61.
Bak f.v. : Roald Bakke, Kåre Dalsgård, Kåre Røssland, Steinar Meland, Leif
Magne Hovland.
Framme f.v. Sverre Myklebust, Harald Myklebust, Albert Langeland, Solbjørg
Storås, Ivar Øvrevåge, Per Inge Flakke, Harry Tvedt. Læraren er Randi
Brattebø.
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Gamleskulen på
Hagareset
Olav Hjertaker (1916-2002)

Det første skulehuset i Onarheim sokn vart reist på Hagareset i 1872 og
var eit av dei første på Tysnes. Berre Gjerstad skulekrins i Tysnes hadde
fått nytt hus tidlegare, i året 1852. Så vidt ein veit, skal det også vera eit
av dei første skulehusa i Hordaland, der det vart kjøpt jordeigedom som
attåtnæring for læraren. 

Året 1869 vedtok skulekommisjonen i Tysnes at det skulle kjøpast eit
stykkje jord hos Tolleiv Torsteinsen og Tolleiv Jensen Onarheim for 200
spd. til lærarjord på Hagareset. Sigve Espeland var nett tilsett som lærar i
krinsen, og han skulle bruka jorda. Sjølv skulestova kom på 360 spd. På
eigedomen vart det, i tillegg til skulehuset, bygt lærarbustad og uthus for i
alt 490 spd. Lærarbustaden fekk sidan eit tillegg «p.g.a. lærerens stadig
tiltagende familie».

Skulestova på Hagareset stod ferdig i 1872.
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Onarheim skulekrins strekte seg frå Teigen i nord, til Langeland i sør,
og Storesætre i vest. Grensa i sør var «Flakkagrindo» (grensa mot Flakka)
og i nord «Teigagrindo» (grensa mot Neravåge).

Den første læraren

Den første læraren i det nye skulehuset var altså Sigve Espeland. Han
var fødd 1842 i Ølen, og fast tilsett i Onarheim og Solheimsdalen skule-
krinsar 1870. Han var lærar i heile 34 år. Far min, Gustav, f. 1883, og
mest alle av syskena hadde Espelan’n som lærar i folkeskulen. Far har
fortalt at også mor hans, Anna Hvidevoldsnæs f.1863, hadde Espeland som
lærar nokre år i folkeskulen. Han var truleg ein god lærar, «men meget
streng». Det vart fortalt at han ein gong trampa så hardt i golvet at
treskoen sprakk. Farbror Henning nemnde i ein kommentar om skulen på
Hagareset, at Espelan’n var alltid venleg mot han. Han let dottera Sina
vikariere som lærar nokre gonger dei siste åra han skula. Dette lika
elevane svært godt. Ho var ung, og hadde godt lag med borna, men altfor
snill, seier Henning. Det hende gutane bråka så mykje at ho gret og truga
å slutta, men då bad dei tynt for seg. Dei ville heller ha ho, enn far’n.

Dagbøker for Onarheim og Solheimsdalen
skulekrinsar frå 1874 til 1905

Onarheim Idrettslag var siste eigar av det gamle skulehuset på
Hagareset. Ein av medlemmene i laget fann på det gamle skulehusloftet 2
protokollar og tok vare på dei.

Det synte seg at dette var dagbøker for læraren i Onarheim og
Solheimsdalen skulekrinsar frå januar 1874 og til februar 1906.
Dagbøkene er umåteleg interessante, og i særs god forfatning. Det er
lærar Espeland som har skrive i dei frå 1874 til han slutta i juni 1904,
sidan lærar Hallaråker. Lærar Sigve Espeland har gjort eit framifrå fint
og nøyaktig arbeid med å føra desse bøkene. Soknepresten hadde tilsyn
med skulane på den tida. Sokneprest Wollert D. Meyer i Tysnes har
forsegla og autorisert de 98 sidene i den første dagboka 24. mai 1877.

Dagbøkene syner at Onarheim skulekrins hadde 18 skuleveker i året
frå 1874 til 1892. Då var det sett ned til 12 veker. Solheimsdalen hadde 16
skuleveker i 1874. I 1888 vart det sett ned til 12 veker årlig. Vår, sommar
og haust, har skuleborna hatt mange veker fritid. Til dømes har dei, år om
anna, ikkje vore på skulen i april, juli, august og september. Dette har
skifta einskilde år. Men dei har alltid byrja att i oktober månad.

Onarheim skule var i dei åra 2 delt, og borna gjekk annankvar dag, frå
måndag til laurdag. I Solheimsdalen var det samla skule, og alle skule-
borna gjekk kvar dag på skulen i dei 14 dagane dei hadde læraren, og i
den tida hadde sjølvsagt skuleborna i Onarheim fri.

I åra 1874 til 1905 har det vore mange skuleborn i Solheimsdalen,
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gjennomsnitts talet har vore kring 19-20.  I Onarheim har talet i same
periode vore kring 48-50.

«Legemlig revselse» og følgjer av den

I førre århundre var nok tilhøva i skulen annorleis enn den vi opplever
i våre dagar. Læraren hadde mynde å straffa skuleborna om dei ikkje
kunne leksene sine, eller på annan måte sette seg opp mot læraren med å
ikkje følje reglar som var sette. 

I dagboka har læraren soleis gjort merknad for «revselse» eingong i
mars 1874 (Dagboka for Solheimsdalen). Der har han skrive følgjande:
«Legemlig Revselse er anvendt paa Ole O. Solheim, fordi han ikke har
villet lære Noget af sine Lectier og fordi han den 20. Marts løb hjem fra
Skolen uden Tilladelse». Straffa har truleg vorte utført 21. mars, for guten
har skofta skulen frå den dagen og ikkje byrja att før 10. november same
året.

Straffa har sete i guten i mange år. Han har hatt ei sterk kjensle av
urettferd og tenkt på hemn.

I Gards og ættesoge bind 4 side 391, kan ein lesa at denne guten som
vaksen hadde piska skulelæraren i Angelsbrekko (gamlevegen til
Solheim), avdi han hadde vore så stygg med han då han var skulegut.
Dermed var dei «skuls». Foreldra til guten budde den tida på br. 3,
Solheim, men flytte seinare frå Tysnes. Det er ikkje gjort fleire merknader
om fleire «revselser», så truleg har det stort sett gått «smertefritt» for seg i
skulen likevel.

Interessante dagbøker

For meg som er vorten gamal, og kan minnest det som hende for meir
enn 70 år sidan, og kjende folka som levde i desse skulekrinsane på den
tid, har det vore svært interessant å sjå desse dagbøkene. Her finn eg
namnet til far som byrja på skulen 30. mai 1890, og slutta 25. juni 1897.
Likeins syskena hans. Mi farmor har også gått 3 år for Espelan’n og hadde
siste skuledag 23. juni 1877. Eg finn også mange namn eg kjenner av
bygdefolk som alle er borte, men fleire av dei levde då eg var yngre.

Eg finn også at to døtre av kyrkjebyggjaren Torjus Tengelsdal frå Sand
i Ryfylke (han som bygde den nye kyrkja i Onarheim) har gått i skulen på
Hagareset frå hausten 1892 til juni 1893. Dette tyder på at kyrkjebyg-
gjaren har flytta til Onarheim med familien den tid bygginga føregjekk.

Det er også interessant å sjå kva skuleborna hadde lært i ymse fag i
skulen i kvart halvår.  Dagbøkene er avslutta to gonger i året, i juni og
desember, og har merknad om det elevane har gått i gjennom i dei ymse
fag.

Til dømes frå Onarheim i 1874:
«Øverste Klasse har i Bibelh. læst til Salomo, i Forklaringen til 3
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Artikel, No.1 og 4 har regnet Rentes og Rabatregning, de Andre benævnte
og ubenævnte Tal og læst i Geografi Europa, Asien, Afrika og Amerika.»
Nr. 1 var Ole Tollefsen Onarheim, og nr. 4 Anders A. Langeland. Desse to
karane vart konfirmert det året, og har vore «kvessne» i rekning (flinke).
(Ole T. Onarheim vart seinare tilsett som handelsbestyrar i
Hvidevoldsnæs Handelselskap, berre 18 år gamal.)

Frå nederste klasse i Onarheim same år (1874): «Klassen har i
Bibelhistorie læst til det Ny Testamente, i Katekismen de 5 Parter, regnet

Skulebilete fra 1905. Bak f. v.: Lærar Hans Halleraker, Anders Langeland,
Karl Espevik (Gjerde), Torbjørn K. Nesthus, Henning Hjertaker, Ole Nordal,
Johannes Berge, Kristoffer J. Onarheim, Torvald Storesætre, Engel Langeland
og Annanias Langeland.
3. rekkje f.v.: Ole Liland, Olav A. Hjertaker, ukjent, Hans L. Vattedal,
Thorbjørn Teigland, Jakob S. Onarheim (Kirkevik), Jakob Liland og Thor
Nordal.
2. rekkje f.v.: Dortea Storesætre, Bertha Thorbjørnsen, Onarheim, Gurina
Espevik (Gjerde), Anna Nesthus, Kaia Langeland, Hilde Olsen (Os), Anna B.
Onarheim, Tora Torbjørnsen, Onarheim, Gudrun Olsen (Os), Kaia Alsaker,
Andrine Onarheim (Hagen), Knut S. Onarheim (Kirkevik).
1. rekkje f. v.: Anna J. Onarheim, Engeline Alsaker (Skåro), Gunhild
Thorbjørnsen, Onarheim. Engeline A. Onarheim, Guro Hjertaker, Anna
Teigland og Brita J. Onarheim.
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de 2 første Regningsarter, og i Geografi læst læselig over Europa. No. 11
og 22 kan ikke renlæse».

Frå samla skule i Solheimsdalen same år: «Øverste Afdeling har i
Bibelh. læst til Saul, i Forklaringen til 1. Artikel, regnet de 4
Regningsarter i ubenævnteTal og i Geografi læst Europa, Asien, Afrika og
Amerika. Nederste Afdeling læser Bibelh. og Geografi sammen med
øverste. Alle renlæser, untagen No. 19.»  

Tormod Aksnes med elevar på Hagareset 1929.
Alle rekkjer frå venstre. 1. rekkje: Gerd Hjertaker (g. Leite), Judit Hjertaker (g.
M. Magnussen), Ingrid Emelie Hjertaker (g. I. Magnussen), Margit Nesthus (g.
Singelstad – USA), Margit Berge (dotter til Mathilde Lie g. Berge), Dagny
Magnussen (g. Bjørke), Gudrun Nordal, lærar Tormod Aksnes.
2. rekkje: Birger Storesetre, Hans Nordal, jens Onarheim, Madli Vattedal, Einar
Storesetre, Marie Langeland (g. Tungodden), Kitty Hjertaker, Einar Skorpen,
Kristoffer Langeland, Tordis Vattedal, Kristian Espeland (bak Aksnes).
3. rekkje:Olav Berge (Johan), Knut Storesetre, Brynjulf Sætre, Ananias
Storesetre, Olav Hjertaker, Samuel Onarheim (Kirkevik), Anna Kristine
Hjertaker (g. Laupsa), Klara Marie Vattedal, Edith Onarheim.
4. rekkje:Alf Magnussen, Ivar Magnussen, Kristoffer Nordal, Anton Espeland,
Kristian Egeland (son til Agnes Brekke f. Onarheim), John Hauge Hansen,
Magnus Magnussen, Harald Storesetre
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Lærar med song- og musikkinteresse
Sigve Espeland slutta i juni 1904, og reiste heim til Ølen. Hans

Hallaråker frå Bremnes vart då tilsett som lærar på Hagareset. Han var
ein flink lærar, med stor interesse for song, og kveikte song og musikkinte-
resse i skulen og i bygda elles. Hallaråker var mannen som skipa det
første blandakoret i Onarheim i 1904, same året han kom til bygda. Han
var også koret sin første dirigent. I soga om Onarheim Sangforening, fortèl
Henning Hjertaker, at elevane i songtimane fekk læra å syngje to-stemt,
og dette synest dei var vakkert. Diverre vart Hallaråker berre verande i
Onarheim til hausten 1907.

Lærarar frå 1907 til 1920

Mathias Nilsen Rødahl var frå Romsdal og kom til Onarheim i 1905, og
vart lærar i søre delen av soknet. Han vart tilsett som lærar på Hagareset
etter Hallaråker i 1907 og fram til 1911, då han flytte til Gjemnes på
Nordmøre.

Olav Haga kom som lærar til Onarheim krins i 1911, og skula i posten
til 1919, då han flytte til Bjerkreim i Rogaland.

Lærarparet frå 1920 til 1930

Marie og Tormod Aksnes kom som lærarar til Onarheim i 1920. Marie
var frå Ørsta på Sunnmøre, og mannen Tormod frå Vikøy i Hardanger.
Han som lærar i Onarheim krins, og ho som lærarinna i Solheimsdalen og
Ånuglo krinsar. Lærarparet hadde ikkje born, og dei var godt opp i åra når
dei kom hit. Dei budde begge i skulehuset på Hagareset dei 10 åra dei
vart verande i Onarheim. Gardsbruket dreiv dei litt med i den tida. Det
var ein tungvint gard å driva, brattlendt som det er på Hagareset. Men
dei fødde då eit par kyr, og nokre småfe, år om anna. Lærarparet levde
spartansk, og deira motto var «Gudsfrykt med nøysomhet».

Folkeskulelæraren vår

Tormod Aksnes var ein høg røsleg kar som synte i landskapet, ein
retteleg stor mann der stod age av. Lun og godsleg var han, men han
kunne verta arg òg! Aksnes vart læraren min alle dei 7 åra eg gjekk på
folkeskulen i Onarheim. Eg byrja i mars/april 1923, og slutta på skulen i
april 1930. Slik var ordninga då. Den tida eg gjekk i folkeskulen, var det 3
klassar. I minste klassen gjekk dei me no kallar 1. og 2. klassingar, i
mellomklassen, 3.og 4. klassingar, og i størsteklassen, 5. 6.og 7. klassingar.

Maria, kona til Aksnes, var som nemnd tilsett som lærarinna i
Solheimsdalen, og det hende dei bytte arbeid. Såleis fekk me ho som lærar
nokre gonger. Det hende når Maria skula, at ho i matfriminuttet tok med
seg middagsmaten inn i klasserommet og var saman med oss. Ho las for
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maten før og etter måltidet, som ofte var graut og sur mjølk.  Ho skulle
også lære oss nokre songar ho sjølv tykte godt om i middagsstunda. Ein av
favorittane var songen om «Titanic» forliset i 1912. Ei sørgjeleg soge om
verdas største skip som ikkje kunne søkkje. Det rende på eit isfjell, og
gjekk ned med full musikk. 1513 menneskje omkom, berre kring 500 vart
berga.

Timeplanen og lærebøkene

Skulen tok til kl. 9.00 om morgonen. Det byrja med ein song, t.d. «Lova
Herren han er nær», eller andre, og så heldt læraren andakt. 1.time var
det bibelsoge, bibellesing eller forklåring, 2. time skriving, 3. time lesing i
Nordahl Rolfsens lesebok, 4. time (etter matøkt) geografi, soge eller natur-
kunna, 5. time rekning, 6. time ymse, t.d. song, teikning, grammatikk
eller andre fag. Det hende timeplanen vart noko endra. Dei gamle biblane
me nytta var skrivne med gotisk skrift, og vanskelege å lesa. Men me
lærte etterkvart. Det var berre små stykkje me las, så det gjekk på eit vis.
Skrivebøkene våre og blekkhusa vart lagra i eit høgt, stort skåp i skule-
stova, og vart delt ut i skrivetimen og sette innatt når dagen var slutt,
etter det eg minnest.

Den første boka me måtte kjøpa, eller fekk utlevert då me byrja i
skulen, var A.B.C.  Boka byrja med bokstavane: i u e l  i første linje. Andre
linje: il le lu lo, etter det eg minnest. Det andre i boka er litt uklårt no,
etter over 70 år. Eg minnest også me byrja 2. året i minste klassen med
utanåtlekse i Luthers Lille Katekisme og bibelsoge.  I mellomklassen
bruka me utenåtlekse i forklåring og bibelsoga. I størsteklassen las me i
dei gamle biblane i tillegg.

Reknebøkene var i 3 hefter. 1.heftet i minsteklassen (1.-2. skuleåret). I
2. heftet byrja brøk-rekning, og vart mest brukt av mellomklassen, mens
3. heftet var for dei som i størsteklassen meistra oppgåvene. Der kom m.a.
rekning av kubikkinnhald i kuler, og ymse anna inn, og noko som heitte
«blandet oppgaver». Fleire av dei var vanskelege, syntest me.

I skulestova var det pultar til 21 elevar. Åtte 2-manns pultar i 2
rekkjer og ei rekkja med ein-mannspultar midt i stova. I songtimane var
det mest jentene som song. I min klasse var me berre to gutar som hadde
songinteresse. Heile tida eg gjekk på folkeskulen var målføre bokmål. Når
dagen var slutt, i 3 tida på ettermiddagen, las læraren Fadervår, og me
song ein song. Mest brukt var «Lov og takk og evig være» og «Skriv deg
Jesus på mitt hjerte». Læraren stod ved kateteret då me gjekk ut, ein for
ein, etter å ha bukka eller neia og sagt «Takk for i dag!»

Mange gilde stunder, men age for læraren

Tormod Aksnes var ein godsleg og tålsam lærar. Han eigde ein logn
humor, og fortalde frå livet som lærar på ein interessant og morosam
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måte. Han fortalde eingong frå skulen i Solheimsdalen, der dei hadde time
i naturkunna om fiskar. Han spurte ein gut om han hadde sett så stor
torsk som seg sjølv. Guten tenkte seg litt om. Han såg på den høge store
læraren og sa: «Jau, da har eg, men so stor tosk som deg har eg alder sitt!»
Der fekk han svar. Han smudla i barten då han fortalde det.

Sjølv om Aksnes til vanleg var ein godsleg kar, hende det at tolmodet
sprakk.

Eg minnest ein gong i ein reknetime han var irritert. Han trampa i
golvet med dei svære sjølvlaga treskorna og ropa: «Har eg ikkje sagt dåke
so manje gonjer, at det er radien gonje radien gonje pi!» (Haring-målet
kom tydeleg fram). Skulestova skolv, og det gjorde me elevane òg. Det var
lenge stilt i rommet, og respekten for læraren var tydeleg.

I frikvarteret leika me «tikkjen», slå-ball og andre leikar. Første
vårteiknet var at me byrja spela «jeppe».  Ein leik med 2 pinnar på kring
50 og 25 cm lange. Leikeplassen var området rett utafor skulehuset. Den
var ikkje planert, og var difor ikkje eigna til å leika på. Der var også fleire
store bjørketrær på plassen, som gjorde det vanskeleg. Såleis var tilhøva
den gongen, men me klaga ikkje.

Skulevegen til Hagareset

Mange av elevane hadde lang skuleveg. Dei frå Medalen, Storesætre og
Langeland hadde omlag 3 km. lang veg og i dei tida var ikkje vegen

17. maitoget svingar opp til bedehuset i 1925. Olav Hjertaker går ved sida av
Tormod Aksnes. Karen bak med flagg er Ivar Magnussen.
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komen fram til Medalen og Storesætre. Dei måtte nytta stiar før dei kom
til kommunevegen, såkalla «postvegen». Om vinteren i mykje snø kunne
det vera ein hard tørn for ein 7-8 åring å ta seg fram frå desse stadene.
Det var ingen som brøyta vegen den gongen.

Eg minnest dei kom vassande i treskorna og i snø som rakk dei til
«knes», ja meir til nokre gonger. Alle gjekk i tresko på skulen først på
tjuetalet. Det var også mange som sat våte på føtene dei første timane i
skulen på snødagar om vinteren. Jentene hadde gjerne eit sokkabyte med,
og turka dei våte ved omnen,  men gutane ville vera «tøffe», så eg kan
ikkje minnast dei bytte sokkar. Gummistøvlar fans ikkje på den tida.
Beksaum og «fettlærstøvlar» (pidnasko) hadde ein ikkje råd til. Lærsko,
(småsko og støvlar)vart ikkje brukt på skulen før på slutten av tjueåra.

Skuleborna frå Medalen og Vattedal nytta kommunevegen til
Storasmåget (Sandvikjo), derifrå gjekk dei opp Trodlahidlaren (ein sti
ovanføre Sandvikjo), og kom så fram til Hagareset. Me i Kvitevollsneset
tok snarvegen opp «Bringebærhålo», ein sti opp frå huset til Otto
Hjertaker, om morgonen, men på heimveg gjekk me over Onarheim,
saman med dei andre. Var det på haustparten, vart me ofte freista å ta
med oss ei søt god Keiserinnepæra frå det store frukttreet til Teodor’n,
som sto tett i vegen, frukt som hadde falle ned på bakken.

17. mai tog saman med læraren

Til vanleg møtte lærar Aksnes opp og var med skuleborna i 17. mai
toget.

Eit bilete eg har, truleg frå 1925, syner eit 17. mai tog som kjem frå
Hauaneset (Vattedal), og er på veg til bedehuset i Onarheim. Ein ser
Aksnes fremst i toget, og me skuleborna rett bak.

Til 17. mai minnest eg me fekk nye gummisko (tennissko), gråfarga til
gutane, og kvite til jentene (dei kvite var for «sulkesame» til gutane). Me
måtte ha lette sko, for me skulle jo vera med på kappspringing den dagen.
Dagen vart feira med leikar i området kring butikken vår, og sidan fest i
bedehuset.

Dei siste lærarane på Hagareset

Etter Tormod Aksnes slutta som lærar i Onarheim krins 1930, vart
Jens Flornes tilsett.

Flornes hadde tidlegare vore lærar i Skjellevik og Skorpo krinsar. Han
og familien budde på Hagareset til han døydde i 1947. Det vart bygt ny
lærarbustad på Hagareset i den tida Flornes var lærar. Han var ein dyktig
lærar og godt likt av både skuleborn og bygdefolka i dei 17 åra han budde i
Onarheim. Diverre fekk han ein sjukdom som tok livet hans så altfor tidleg.

Eirik Alfarnes vart den siste læraren i gamle-skulehuset på Hagareset.
Han vart tilsett som lærar i Onarheim krins 1949, og skulte her fram til
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det nye skulehuset vart bygt i Gamlehaugen. Alfarnes hadde tidlegare
vore lærar i Solheimsdalen krins frå 1925. 

Nynorsk målføre vart innført i Onarheim krins 1948.

Lagnaden til det gamle skulehuset

Skulehuset vart som nemnd, bygt i 1872. Det var eit godt tømra hus,
bygd av godt treverk, og etter mitt syn burde vore teken vare på av Tysnes
kommune.

Tysnes kommune selde det gamle skulehuset på Hagareset til
Onarheim Idrettslag først i 60-åra. Det hadde då stått ubrukt sidan
nyeskulen vart teken i bruk 1957. Diverre vart ikkje huset vedlikehalde
godt nok, og forfallet byrja. Tysnes kommune hadde lagt området ut til
byggefelt, og i 1990 vart det 118 år gamle huset rett og slett sett fyr på.
Teknisk etat i kommunen gjorde jobben. Ein epoke i skulesoga for folket i
Onarheim var slutt.

Kjelder:
Tysnes, bind II av Johannes Heggland.
Tysnes Gards og ættesoga, bind 4 av E. Berge Drange.
Eigne notering og opplevingar.

Her stod skulehuset på Hagareset fram til 1990. (Foto: Olav Skjellevik)
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Solheimsdalen skule
Saka om skulehus i Solheimsdalen kom opp i 1872. Ho kom då så langt

at det blei valt ei byggjenemnd, men året etter låg det føre skriv frå opp -
sitjarane i dalen om at dei «for nærværende» var i mot å byggja. Først vel
20 år seinare, i 1896, blei huset bygt. Det var då berre eit kammers utanom
skulestova. I 1919 vart det i tillegg laga ei stove og kjøkken.

Hausten 1958 blei skulen nedlagt og elevane overførte til Onarheim
skule. Den førebels siste eleven frå Solheimsdalen (Sverre Singelstad) gjekk
ut frå Onarheim skule i 1997.

I 1960 gjorde kommunestyret vedtak om at Solheimsdalen grendalag
skulle få kjøpa skulehuset.
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Minne frå skuletida
Av Jan Sigmund Sandsmark (Elev 1950 – 57)

«Dalen»

Solheimsdalen ligg midtvegs mellom Onarheim og Uggdal, høgt og
fritt. Dei fleste gardane har utsikt mot Singelstadvatnet som blinkar løyn -
domsfullt og blått og gjev bygda luft og rom. I dag ryk det sjeldan frå skor-
steinane kringom på gardane, men då eg vaks opp – på slutten av 40-talet
– var det aktivitet og slegne bøar på alle dei 14 gardane som me rekna til
bygda. Stopp litt; Vermedal høyrde også til skulekrinsen, men den blei
likevel rekna for seg.

Solheimsdalen hadde vel si siste blømingstid under og like etter
krigen. Fram til 1950 var det to-delt skule, og det kunne vera både tre og
fire konfirmantar frå dalen, år om anna.

Skulehuset

Du ser det framleis lysa kvitt, tvers over vatnet når du kjem over Kløv.
Det var både skulehus og bustad for læraren. Skulestova var eit «stort»
kvadratisk rom med grønsåpevaska tømmervegger. Kateteret dominerte i
enden av rommet saman med det høge, låste skapet, der skuleboksam -
linga var, og det magiske apparatet med dei tjukke, runde glasplatene som
kunne laga straum, lange gneistar – om ein var heldig. I dette skapet stod
også plansjar og bibelske bilde som blei hengde opp og bytta ut etter kor
me var henne i bibelsoga.

På bakveggen i rommet stod den store, runde vedomnen, gjerne med
ein høg, svartmåla metallskjerm framføre og vedkassa like ved. På kalde,
stormfulle vinterdagar gløda omnen faretruande, og me kunne tenna
trepinnar ved å setja dei inntil den glovarme omnsida. På skjermbrettet
turka me ullvottane og ytterjakkar, og beksaumskorne stod i ein ærbødig
ring rundt den gloande omnen.

Utanom kart og plansjar trur eg det berre var to eller tre bilde på
veggene. På langveggen, der det ikkje var noko vindauga, hang i glas og
rame ein stor og høgtideleg diplom for deltaking i Nasjonal Skogreising.
Den gav meg ei sterk kjensle av å ha vore med og bygd «Landet», og kvar
gong skulen deltok i granplanting, var det som om eg nya oppatt denne
arven.

Skulehuset var samlingsstaden i bygda. Her var det både møte og
basarar, festar og gravferder. Her var ikkje noko galleri, men gangen
hadde same funksjon; det var ungdomane sin arena.
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Skuleåra
Eg byrja i 1. klasse i 1950. Det var då slutt på den to-delte skulen, og

alle sju klassetrinna var samla i same rommet, til same tid og med same
lærar. Det var truleg ei stor utfordring både for lærar og elevar. Når eg
reknar etter, trur eg me var ni elevar i alt, stort sett ein på kvart klasse -
trinn. Me gjekk alle seks timar på skulen kvar dag i ei veke, så hadde me
fri veka etter. I vintermånadane meiner eg me gjekk 14 dagar på skulen
og hadde 14 dagar fri. Læraren, Johannes Dahl, som eg hadde i seks av
dei sju åra, skulte på Heie dei vekene me hadde fri.

Skulestova hadde heile pultar, to rekkjer med enkle langs langveggene
og ei rekkje med doble pultar i midten. Den gjævaste plassen var nedst
ved døra, det var «veteranplassen». Ettersom det stort sett berre var ein
avgangselev kvart år, blei det lite diskusjon om kven som skulle ha den.

Undervisninga var stort sett retta mot dei som gjekk i dei øvste klasse-
trinna, men alle høyrde på at alle blei spurde i leksa, på det nivået dei var.
Mandagen byrja alltid med «Bibel-lesing». Skulen hadde eit klassesett av
biblar med gotisk skrift. Både skrifta og språket hadde høg vanskegrad,
særleg for ein 1. klassing.

Skuleborna i Solheimsdalen 1952. Frå venstre Paul Vermedal, Jan
Sandsmark, Erling Hauge Hansen, Rasmus Solheim, Trygve Dahl,
Haldis Brekke,  Divert Emelie Dahl,  , Nils Magne Singelstad og læraren
Johannes Dahl. Veslejenta til høgre er Inger Johanne Dahl.
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I faget «hove-rekning» hadde Dahl ein metode som truleg var tilpassa
det ulike nivået i klassen. Det gjekk føre seg slik at han gav oss eit tal, og
medan han sat ved kateteret, banka han med fingerknoken i plata; – då
skulle me leggja til antal «kakk» til det talet me hadde fått oppgitt. Men,
og her kjem vansken, dersom han banka med knoken under kateteret,
skulle me trekkja ifrå.

Friminutta var høgdepunkta i skuledagen, og då sjølvsagt matfrimin-
uttet som var svært langt. Ingen hadde klokke, så det var lite vits i å angi
det i minuttar. Matfriminuttet var så langt at me kunne eta nista vår og
drikka ut mjølkeflaska me hadde med (brun tranflaske med skrukork) og
likevel renna på kjelke heilt ned til Gråsteinsmyro. Som regel høyrde me
fløyta til Dahl når me kom i Bergsnovo på oppveg. Når det ikkje var snø,
slo me ball eller laga papir fly av gamle skrivebøker og sende utfor muren i
«Svingen» og konkurrerte om kven sitt som flaug lengst. Me slost også ein
god del, kan eg hugsa – leikeslost for det meste og rulla oss i graset ovafor
skuleplassen.

Erting var det vel litt av også i vår tid, men på grunn av aldersforde-
linga var hierarkiet klart, og alle fann sin naturlege plass. Eg har likevel
eit minne frå den første skuletida som stikk djupt: Til vanleg, når det
ikkje var vinter, sette me skorne og hengde av oss yttertøyet i gangen. Sko
var ikkje noko me hadde mange par av til byte i den tida, og ein gong
måtte eg gå i tresko på skulen. Det kjendes litt fattigsleg, for det var ikkje
vanleg til skulebruk lenger. Då eg kom ut til eit av friminutta, kunne eg
ikkje finna treskorne mine att. Kva hadde skjedd? Jau, einkvan hadde
heist dei opp i flaggstonga, og der dingla dei som eit symbol på armod, –  –
i alle høve kjende eg det slik.

Fråflytting

Dei tre-fire siste åra før skulen blei lagt ned var det berre ein avgangs -
elev. Då nyeskulen på Onarheim var eit faktum, gjekk det berre eit år før,

elevane blei frakta til
Onarheim, og skulen i
Solheimsdalen gjekk over
i soga.

Det er meir enn 35 år
sidan eg har vore inne i
skulestova i
Solheimsdalen. Sjølv
flytta eg frå «Dalen» same
året skulen blei nedlagt,
og eit visst vemod kjem
over meg når eg ein
sjeldan gong ser stadane
– og Solheimsdøler att.Solheimsdalen skule i dag – sett frå sør
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På Hagastølen
Av Olav Skjellevik

Onarheim Skulekommune fekk festesetel på 1 mål skuletomt på
Hagastølen i 1907 mot 90 kr i avgift ein gong for alltid. Far minnest han
balanserte på golvplankane under bygginga, og då han byrja på skulen i
1908, vart huset teke i bruk for første gong. Skulen her vart nedlagd i 1957
og skulekrinsen lagd under Onarheim som då hadde fått nytt skulehus.

Huset er i dag i privat eige, men lite er endra både utvendig og
innvendig.

Førebuing

Margot og Hans hadde hatt skulesakene sine i ein liten heimelaga
koffert. Dei var begge konfirmerte då det var min tur til å ro over Vikjo til
skulen. Far og eg var til Sunde med motorsnekka, og der attom døra på

Skulehuset på Hagastølen i dag, fotografert frå nord. Leikeplassen var på sør-
sida. Lærarkammerset var innanfor det næraste av dei fire vindaugo.
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butikken hang ein grå ransel. Den meinte far eg måtte ha med heim no.
Han bak disken let om at det måtte vera noko oppi han òg. Og då me var
på heimtur over Husnesfjorden, var eg fleire gonger i ranselen og bladde i
ABC-a som låg oppi. Her var det bilete av ein bjørn som sa brum-brum og
over ein raud S var det ei skinande sol. Svære greier. No hadde eg jo nokre
bøker heime òg, dei las eg saman med søstera mi. I ei av dei var det bilete
av ein apekatt, og Margot song or boka:

Har du sett en apekatt med bukse på og hatt?
Den skal ut og male
med sin lange hale.
Aldri tror jeg at du møter slik en på din vei.

Eg fekk så hjelp av Margot med ABC-boka. Ho lærte meg at den raude,
beine streken med ein prikk over var noko me høyrde når med sa is. Då
me kom til ein krummelur lenger bak i boka, lærde eg at det var første
bokstaven i fargen på den raude skyggehuva eg hadde på meg. 

Så kom dagen eg hadde venta på –. I handa til far var eg på skuleveg.
Litt nifst var det sakta, men eg trøysta meg med at eg kjende to av dei
andre på skulen, Elling Hodnaneset og Odd, søskenbarnet mitt heime. Me
gjekk framom bøgarden til Nesheimen og var straks ved opninga i stein-
garden rundt skuleplassen. Taket i handa til far vart noko fastare etter
kvart som me kom nærare dette ukjende. Men så kjem Solveig i Stykkje
springande og skal helsa på. Ho går sjette året på Hagastølen og har
omsut for småkarar. Og der er Aksel som eg òg kjenner frå før, og han er
eg trygg på.

Første skuledagen

Læraren ser gammal ut, men er ikkje farleg, viser det seg. Han får
greie på kva eg heiter, og kor mange sauer me har heime, og etter kvart er
motet blitt såpass at eg blandar meg i leiken saman med Andreas Hetlelid
som også er nybyrjar på visdommens veg. Men Andreas er heldigare enn
meg. Han har to eldre søstrer på skulen. Elles var Andreas likevel litt
uheldig. Ved tavla heldt Kalve opp noko mjukt, på skap som ein brunost,
som han ville vita om me ferskingane visste namnet på. Eg kunne ikkje
svara, men Andreas visste det. «Da e� ein slamp,» forklarte han. Eg lo eg
òg, men eg visste ikkje kvifor. Men ein kunne jo vera uheldig nokon kvar
når noko skulle utleggjast om ukjende emne. Eg har tidt fått høyra om då
eg ved eit seinare høve la ut om dei urinane eg hadde kjennskap til
einkvan staden i utlanda. Det var visstnok Akropolis det hadde vore
snakka om. Og Sokrates, stakkar, han vart omtala som Sokkaraset. 

Far ruslar heim utan at eg bryr meg så mykje, og så er det å finna
plass inne. No viser det seg at eg ikkje har rett ABC i ranselen, men det
gjer ingen ting, for læraren gjev meg ei anna som er like fin.
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Dette første skuleåret mitt gjekk både små og store saman. Og læraren
stakkars måtte ro frå Skorpo til Skòtapøylo (i dag ved brufestet over
sundet til Skorpo) annankvar dag ettersom han hadde skule i både Skorpo
og Skjelevikjo. Det var samla skule i båe krinsane.

Elles har eg få minne av denne karen. Men eg hugsar han skulle læra
meg om vokalane. Då sette han tv framfor kvar av dei. Han stod attom
ryggen min og les føre, og så skulle eg herma. Og så gjekk det på tva, tve,
tvi, tvo …

Ein gong streva eg med teikning av eit troll. Det må ha godt smått, for
læraren kom og hjelpte til. Trollet fekk svart hatt, nasedropar og kvasse
tenner. Det hadde hår under armane og merkelege øyro. Det var ikkje slik
trolla såg ut, det visste eg, men det fekk så vera.

Så skjedde eit storhende. Eg fekk ei skrivebok med store ruter på
glatte sider. Her skulle det skrivast tal. I første rekkja vart det 11-tal, dei
var lette å få til, men eg streva og viska for å få dei fine nok. På
heimvegen den dagen, vart det fleire stopp under hatlebuskane, for eg
vart ikkje lei av å sjå på desse 11-tala. Og heime var mor overgjeven av
kva karen kom heim med.

Jau, det gjekk bra dette –.

Potifars hustru

Andre skuleåret var det ei ungjente frå Våge som kom ved kateteret på
Hagastølen. Ho skulle bu på søre lemen hjå oss i Kalvavikjo, og no kom
gode dagar både på skulen og heime. Av henne lærde eg små skrivebok-
stavar og om kona til Potifar. Då eg spurde kva gale det var ho hadde
gjort, så svara ho som sant var at ho ville liggja med Josef. Eg tykte ikkje
at det var så ille framferd, eg hadde jo lege i same senga som både mor og
søstera mi, men eg roa meg med svaret. Denne dama var jo til å lita på.

Så fekk me yngste utlevert penn, blekkhus og trekkpapir. Men dette
vart det mykje ugreie med ei tid. Det gjekk så beskjed heim til mødrene
om at dei skulle klippa tre-fire små rundingar av stoff og sy dei saman
med ein knapp på kvar side. Dette var til å turka av pennesplitten på.

Kvar einaste helg sykla ho heim til sine i Våge. Ikkje å undrast over at
jenta vart i god form. Og på måndagane kunne eg ofte gleda meg til
stunder med teikneseriehefta som bror hennar hadde lese ferdig. Heime
hadde dei piano, og då me var til skuletannlækjaren  over Tysnes Elektrik,
var me med henne heim. Då spela ho Grieg for oss, og noko av skrekken for
karen som kulle ha  herredøme over tanngardane, vart gløymd ei stund.

Og kona til Potifar fann eg ut av sidan –.

Nye vegar i skulestova

Tredje skuleåret kom så endå ein ny lærar – denne gongen ein ung kar
med lærarskule og tidlegare praksis. Han vart verande på Hagastølen i
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vél to år. Også han budde bu på lemen hjå oss. Dette var kar med driv og
tiltak i. Nye spanande undervisningsformer vart tekne i bruk. Han sette
opp ein bom i lærarkammerset der me turna. I Kalvavik-naustet laga han
ein hest med stopping og springbrett. På Kreklo vart sett opp hand-
ballmål, og det vart grave hoppegrop. I skulegarden la han nokre lange
plankar over sorpa som tillaup til lengdehopp, og ved Skjellevik-bryggjo
lærde me å symja ved hjelp av nokre bilslangar han hadde fått fatt i. Han
var svært song- og musikkinteressert, og det ljoma av song frå Gunneng’s
«Metodisk songbok.»

No er det eit liv og eit tidsfordriv, – 
hurra meg rundt, hurra meg rundt!
No kjem silda og gjeng mot land, –
kvalen han deiser i himmelrand,
nisa ho valtrar, og storseien vèd,
terna ho kved.

Sin eigen radio, ein «Radionette Sølvsuper», hadde han på skulen.
Dette var i ei tid med radiorøyr og batteri, og han kosta det sjølv. Så fekk
me skulekringkastingshefte frå NRK og høyrde om koldrift på Svalbard.

Han gjekk som sagt nye vegar i skulestova, og han leita etter metodar

I skulestova på Hagastølen 1954. Fremst sit Berit Bakkane og Gerhard Skaten.
Bak sit frå venstre Petra Oddny Hetlelid, Else Marie Bakkane, John Erik
Nesheim og Ivar Tore Skaten.
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som kunne gjera faga meir levande. Ein gong gjorde me såleis forsøk med
ein avskrapa beinknok han hadde fått på Bakkane. Knoken vart lagd i
saltsyre, og så fekk me sjå kva som skjedde når berre brusken vart att.

Men det hende òg at ikkje alt gjekk som det skulle. Eit par av desse
henda er godt hugsa.

Me skulle såleis ein dag ha ei nærare gransking av katten, og han fekk
låna ein halvvaksen katt til «anskuelighets-undervisning». Katten lika seg
ikkje, vart redd og gøymde seg under det store bokskapet. Ei mistenkjeleg
lukt nådde nasene våre, og me vart sende på dør, ja, me fekk endå til
slutta av for dagen.

Elles hadde me jo plansjar med litt av kvart å granska – alt frå
Abraham som skal ofra Isak, esel og sjiraffar til beingrinder og innvolar. 

Det er elles ikkje så mykje eg hugsar frå skulestova. Det må i så fall
vera når eg skulle læra leksa i kyrkjesoga og katekisma. Dette var fæle
greier for ein som hadde vanskar med å læra utanåt. Særleg var det dei
tre artiklane som valda bry. Sånn nokolunde gjekk det med den første og
den tredje, men den andre var svær med Luthers forklaring «Det er:» i
tillegg. Eg kom vel aldri til endes i den. Stort likare gjekk det heller ikkje
då eg fekk utlevert «Norsk grammatikk for folkeskulen». Aktive og passive
verb, preposisjonar og objekt –, det var ikkje å få meining ut av. Men me
hadde ein framifrå lærar, og med ekstra innsats frå båe  partar, fall det
meste på plass. Men til store gangestykker måtte eg ha hjelp av Margrete
i Stykkje, ho kunne slikt sjølv om ho var nesten eit år yngre enn meg. 

Praktisk arbeid

Noko med det gildaste var likevel når me var på skogplanting. Me
planta for Ulrik Skato, for Amund Hetlelio ovanom støa hans, og så planta
me gran over heile Todløyo. Då me planta ved Hetlelid-støa serverte
Hanna, kona til Amund, ferske wittenbergskiver med brunost på i
sjøhuset, og me fekk eta så mange me greidde –.

Granane me planta, står der med to plantegrevs avstand framleis.
Kvart år vart pultane flytta ut for å gje rom for høvelbenker. Jentene

var då i eine stova til Ulrik Skato der Lina Teigland lærde dei å sy. Sjølv
om eg heime for det meste hadde tilhald i båtverkstaden til onkel Jørgen,
så sleit eg med både grindsago og langhøvelen, men eit kvitmåla medisin-
skap med lås og nøkkel vart det då av det til slutt.

Skuletur til Bergen

Eit av desse åra var me på
skuletur til Bergen. Me reiste til
byd�n med «Kvinnherad» ein fin
junidag og tok inn på ungdoms-
herberget på Fløyen. Den Blystempel frå «Dagen».



110

gongen gjekk det tog til Nesttun, og me var ein tur til Nordåsvatnet og
bada. Ein kveldstur på tivoli vart det òg. Der var det karusell, og då viste
det seg at eit par av karane hadde teke for mykje til seg av sviskegrauten
til middag og misste lysten på vidare aktivitetar.

Me vitja dei fleste muséa. Eg hugsar eg stod lenge på fiskerimuséet og
studerte modellen av korleis havbølgjene rulla. På botanisk museum var
det særleg stas å trø inn i den tropiske avdelinga. Her gjekk me rett inn i
varm, rå jungel, og mellom mange ukjende vekstar såg ein bananpalme og
eit tre der blada klappa saman dersom me tok på dei. 

Det sværaste elles for oss frå taren og fjøresteinane i Flakkavågen og
Skjeleviksundet, var nok å få gå over landgangen til «Norefjord», ein av
Amerikalinja sine stykkgodsbåtar på vél 8000 tonn som låg til utrustning
ved verftskaien til BMV. Båten var bygd for å gå på afrikalinja. Her fekk
me gå både høgt og lågt, og sjansen vart nytta i fullt món.

Ei tur innom undertøysfabrikken PEDEK og avisa «Dagen» vart det òg.
Hjå «Dagen» fekk me kvart vårt blystempel med namna våre på.

På Ole Bull Kino såg me film om kroninga av Elisabeth II, og på

På granplanting i Skate-markjo i 1953. Bak f.v.: Annbjørg Hetlelid, Astrid
Hetlelid, Harald Helland, Inga Johanne Skjellevik, Elling Hornenes Skartveit,
Odd Skjellevik, Andreas Hetlelid.
Framme f.v.: Grim Sveinung Skjellevik, Olav Skjellevik, Inger Hetlelid,
Gerhard Skaten (framfor Inger), Margrete Heldal Magnhild Skaten, Nils
Møllerup Skaten.
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Brann stadion var det heimekamp mot Hardy. Dette var den aller første
fotballkampen eg såg. Brann vann kampen.

Siste året på Hagastølen

Ut på hausten då eg gjekk i femte klasse, kom endå ei ungjente på
lemen i Kalvavikjo. Ho var den siste læraren min på Hagastølen, men
berre vel eit halvt år ettersom me flytta til Onarheim rett over påske i
1954. Ho kom òg frå Våge og var søskenbarnet til ho som først hadde budd
på lemen. Ho var av akkurat same slaget som søskenbarnet sitt.

Tysdag, torsdag og laurdag var det dei minste som var på Hagastølen.
Då fekk ho ikkje alltid hjelp til å ausa færingen. Og vintersdagen låg det
ofte is på Vikjo, og då måtte ho hogga seg gjennom den på veg til
Skjellevik-bryggjo. Vel framme i skulestova kunne ho så koma til mørkt og
kaldt hus, og det gjekk ofte langt ut i første timen før ho hadde fått så
pass skikkeleg greie på veik og lòge i Alladin-lampen og nok varme frå
omnen til at ungane kunne ta av seg yttertøy og vottar og gjere det dei
skulle på skulen. Du verda for ein debút i yrkeslivet –.

Og så kunne skuledagen opnast:

Sjå dagen sprett
i austerætt!
Han livet upp vil yngja.
Sjå skuggar fly,
og solglytt ny
no gyllar sky,
og tusund munnar syngja!

eller

Syng i stille morgonstunder,
syng Gud Fader lov og ros!
Sjå, han gjerer nytt det under:
Kallar fram or myrkret ljos!
Sjå hans sol all skapning gylla,
alt med liv og lovsong fylla,
sjå hans kjærleiks smil i sky,
sjå kvar dag hans nåde ny!

Friminutta

«Grim Sveinung går i myro!»
Me skal slå ball, og nede i eine hjørna av skuleplassen hadde Grim

Sveinung fast plass på utelaget. Kvifor han alltid vart utplassert der, veit
eg ikkje i dag, men han var ein snill og godsleg kar og fann seg i det.
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Kanskje me hadde funne ut det lett kunne bli protest og konflikt dersom
andre vart utpeika. Dei minste fekk vera med, men berre på «kjøt og
flesk». Det galdt ikkje dersom dei vart stukne eller slo hys. Elling var
snøgg i vendinga og god å springa, så han var det viktig å ha på laget. Her
var det klåre reglar og lite rom for konfliktar, men det hende likevel at det
vart noko usemje om kor vidt ein hadde forlate «rotto» eller ikkje, eller om
ballen hadde «vore borti». To ting gav respekt: Å slå ballen heilt ned til
steingarden og å kunna ta hys. Det siste var det jentene som var best til,
men til gjengjeld var me karane noko betre enn dei til å «stikka».

Elles gjekk det mykje på «Gje vink». Då skulle ein av oss «stå» med
hendene framfor augo inn mot skulehusveggen medan resten sprang bak
nóver, steinar og brakje for å gøyma seg. Så ropa den som «sto» etter vink
og kika kring seg kor det vart vinka frå. Det galdt å leita opp og ta dei
som hadde gøymt seg, men som kanskje hadde flytta plass sidan vinken.

«Å hiva selto» var også populært. Ei selta (balltre) vart plassert på ein
stein ved veggen, og no òg skulle ein «stå». Selto vart kasta avgarde så
langt ein greidde, og medan den som «sto» henta henne inn att, gøymde
resten seg. Så var det å leita dei fram. Vart nokon oppdaga, var det vill
flukt mot steinen, for det galdt å rekka å slå den tre gonger med selto.
Dersom nokon greidde å lura seg fram og slå på steinen uoppdaga, vart
dei inntekne frie. Den stakkaren som ikkje sprang snøgt nok kunne «stå»
heile dagen.

I regnvêr heldt me til i vedhuset eller på skulelemen. I vedhuset stod
det skrive med krit på veggen «La øksa ra i re!». Fire bokstavar mangla,
men me visste vél kva som var meint. Det var ho som hadde ansvar for
skulevask og fyring som hadde skrive meldinga. Ho var plaga med bruk av
øksa i skuletida og skreiv på veggen at me fekk la henne vera i fred. På
skulelemen var det pultar, oppstabla langbenkar, gamle tresko og flagger-
musskit. Her var ikkje så mykje å ta seg til, men me heldt oss i minsto
turre. Før mi tid vart det utøvd storverk her. Det var sotluke i pipa, og inn
i den vart det stappa massevis av mose. Det var visst ikkje vondt meint,
men Samson Gongste hadde eit svare strev med å fyra opp neste dag.
Endå verre var det å få ut mosen.

Vintersdagen med snø kunne det gå heitt for seg med snøball. Det var
oftast gutane mot jentene og byrja som leik, men enda ofte med tårer og
sinte ord. Ved slike høve var det ofte reine frelsa å bli kalla inn til time.

Skulehuset står om lag som det stod i mi tid, men Grim Sveinung har
ingen ting i myro å gjera. Skuleplassen er overvaksen med bjørk og ikkje
brukande til å slå ball på.



113

Glimt frå Skorpen skule
i 1950-åra
Av Harald O. Skorpen

Fram til 1902 hadde i lang tid ei stove på Skorpetveit tent som skules-
tove for Skorpo, men i 1902 stod skulehuset ferdig.

På 50-talet var det todelt skule i krinsen, – eitt år «samla skule» (1. –
7. klasse saman),  men utover 60-talet minka det med elevar, og i 1969
blei skulen nedlagt, og elevane gjekk no på Onarheim skule.

Huset

Skulehuset i Skorpo ligg på Klovnesteinshaugen, til dagleg kalla
Skulehaugen og er ein tradisjonell, kvitmåla trebygning med store stein-
heller på saltaket og to inngangsdører i eit tilbygg på langsida. Eine døra
fører inn til lærarbustaden, den andre til skulestova.

Elevane på Skorpen skule ca. 1955/56.
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Lærarbustaden har kjøken, stove og kammers nede og to soverom
oppe. Oppe er det også ein større sal som vert kalla «flogesalen» av di det
var så mykje fluger der. Denne vart stort sett nytta til lager, men også ein
del til sløydsal. Det er kjellar under ein del av huset. Det viktigaste interi-
øret i skulestova var gråmåla kateter og pultar med skråstilt bordplate
med plass til blekkhus, og hylle for bøker under. Eit stort, gult skap med
plass for både skrive- og lesebøker stod i eine kråa. Her var og plass for
anna utstyr pluss heile skuleboksamlinga. Ei svart og godt brukt tavle
prydde framveggen. På veggene hang kart over Noreg og heile verda. Det
fanst og plansjar med både naturfaglege, bibelske og historiske motiv.

På bakveggen stod ein stor, rund omn som vintersdagen gav frå seg så
mykje varme at dei som sat nærast måtte bli verna av eit skjermbrett.
Brensel var for det meste kol. Kvar haust kom Vattedals-karane med
«Vatterøy» og selde kol, og Hans’n (Hans Skorpen) kjørte kolet i hus med
hest og kjerre. Han skaffa og ved til oppfyring. Kol og ved vart lagra i eit
uthus som var plassert i eine hjørne av skuleplassen. Fram til først på 50-
talet stod dette huset på langsida av skuleplassen, om lag tvers for
inngangen, men vart flytta i samband med planering av skuleplassen.

Førsta på 1950-talet vart skuleplassen planert. Her står nokre av elevane på
den nylagde pukksteinen. Frå venstre Johan Knutsen, Magny Skorpen, Harald
O. Skorpen, Kjell Knutsen og Sverre Espevik.



115

Uthuset hadde tre utedører. To av dei førte inn til kol- og vedlager for
læraren og skulen. Den tredje døra førte inn til do. Her var igjen tre dører.
Den i midten var til lærardo, dei to andre til jente- og gutedo. I skulen var
det innlagt vatn, men vintersdagen når vatnet fraus, drakk alle av ei
sinkbytte med sinkause.

I Skorpen skulekrins var det så få elevar at skulen var to-delt. 1. – 3.
klasse gjekk saman og skuledagane var tysdag, torsdag og laurdag, 4. – 7.
klasse gjekk dei andre kvardagane. Eitt år var skulen samla, og 1. – 7.
klasse gjekk saman. 

Faga

Dei viktigaste faga var norsk og rekning. Ragnhild Sohrs rekneverk
vart nytta frå 1. – 7. klasse. I norsk brukte 1. klasse ABC-boka. Frå  2.
klasse vart Nordal Rolfsens lesebøker nytta. Etter kvart kom Egners
lesebøker inn for dei første skuleåra. Nytt system vart brukt for å læra
løkkeskrift, seinare Alvhild Bjerknes sitt skriveverk Formskrift. Faget som
i skulen i dag vert kalla geografi heitte landkunne, og boka var Landkunne
for landsfolkeskulen av Horn-Schulstad. Vi ære en nasjon heitte boka som
vart nytta i soge (historie), og så Naturfag av Gunnar A. Berg.

I 50-åra var nok nynorsk opplæringsmål i alle skulene i Tysnes. Men
på krinsmøte i Skorpo vart det alt i 1902 sett fram ønskje om nynorsk –
mot ei røyst. Det gjekk likevel om lag 20 år før det vart innført.

Salmevers

I Onarheim sokn vart Landstads Reviderte Salmebok nytta. Slik også
på Skorpen skule. Nokre av lærarane kravde at leksa skulle framseiast
utanboks ståande ved sida av pulten. Dette gjaldt tekstar både frå
bibelsoge og katekisme – og sjølvsagt salmevers. Kvar dag starta med
salmesong og fadervår. Dei mest brukte morgonsalmane var Sjå dagen
sprett, Syng i stille morgonstunder, Sjå, dagen renn i aust på ny og Lova
Herren. Til sluttsalme vart nytta Fager kveldsol og No soli bakom blåe fjell.
Velsigninga høyrde også med. Til bordvers brukte me Gud signe maten.

Friminutta

Etter at skuleplassen vart planert, vart det betre plass for leik og spel.
Dei aktivitetane som var mest populære var Slåball, Tikken, Fanga trollet,
Jippa pinne og Dei fem steinane (stela egg). Og dei store granane som
omkransa skuleplassen var fine å klatra i. Det var sjeldan me var
gjerandslause i friminuttane. Dei som gjekk heim og åt middag i storefri,
hadde hastverk med maten for å koma attende til leiken.
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Skulevegane
Til vanleg starta skuledagen klokka ni. Men på grunn av vanskeleg

skuleveg for mange, starta skulen vintersdagen klokka halv ti.
Elevane frå Flornes, Espevik og Barmen måtte i båt for å koma seg til

skulen. Dei minste vart skyssa med robåt eller motorbåt. På Flæ kunne
det vera hardt å kryssa i dei verste sønnavindsstormane. Nokre dagar
måtte elevane halda seg heime. Sverre Espevik gjekk med motorbåt sjølv
frå tredje klasse. Han disponerte ein båt med ein 3 HK Sabb semidiesel.
Denne motoren sa Sverre det berre var han som «kunne med». Han hadde
reparert og improvisert både ved hjelp av hesjastreng og bandjarn. Men
sjølv hadde han aldri problem med å få start på «Sabben».

Elevane frå Laukhamar gjekk den vel 3 km lange vegen til skulen. Så
lenge det berre var ein stig å gå på, hende det at dei vart for seine. Ein
gong var grunnen ein brunstig hjort som jaga dei opp i eit tre. Nokre
gonger var det så mange forvitnelege ting å sjå i stranda at dei vart hefte
av det. Det hende og at Skiftesbekken var så stor at dei ikkje kom på
skulen. Når vegen vart planert og Skiftesbekken lagd i røyr, vart skule-
vegen lettare.

Skulehuset i dag. Dei store granane er kanskje like gamle som huset.
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Elevane frå Skorpetveit hadde ein vanskeleg gangveg gjennom
utmarka. Det hende dei gjekk heile vegen, men ofte vart dei skyssa til
Klubben eller Leirdammen og gjekk resten. Etter skulen vart dei henta på
same strekningen.

Lærarar

Mange av lærarane på Skorpen skule var studentar, men nokre hadde
utdanning. Dei fleste var frå Tysnes: Vermund R. Hope og Martin
Bruntveit frå Reksteren, Kjellaug Håland frå Hålandsneset og Anna-Karin
Døssland (Steen) frå Våge. Jon Solheim var ein nyutdanna frisk pust frå
Fjellberg, og Aud Folkedal var studentlærar frå Bergen. Og så hadde me i
to år ein ein 55 år gammal ungkar frå Naustdal ved namn Reinhart
Bruflot.

Huset i dag

I dag er skulehuset i Skorpo i Skorpen Grendahuslag si eige. Veggen
mellom skulestova og stova i lærarbustaden er fjerna. Likevel er plassen i
minste laget når til dømes den årvisse basaren på skjærtorsdag vert
halden. Veggen mellom kammerset og kjøkenet i lærarbustaden er også
fjerna, så kjøkenet er blitt romslegare. I uthuset er gjort mykje dugnadsar-
beid for å få betre sanitære tilhøve. Det som før var tre «utedo» er no blitt
eitt med «snurredass» og innlagt vatn. Vegen opp er forsterka og ein del
utvida.
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Anuglen/Seløy skule
Øyane Ånuglo og Seløya ligg i Onarheimsfjorden slik at ein må kryssa fjor-
den for å koma til Onarheim. Heilt fram til 1952 hadde borna på desse
øyane sin eigen skule, rett nok utan skulehus, men som «omgangsskule.»
Frå 1952 blei borna overførte til Onarheim skule med båtskyss over fjorden
kvar dag. Det var då tre elevar der, dei tre «Ånuglejentene» som
Onarheimsborna kalla dei for. I 1967 gjekk den førebels siste Ånugleeleven
(Ingunn Moss) ut frå Onarheim skule.

Skulestova på Ånuglo var i bustadhuset til høgre.
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Ånuglo Skule –
ein spesiell skule
Av Håkon Anuglen – Elev 1945 - 52

Skular i bustadhus

Skulen sitt fulle namn var Anuglen Seløy skule. Det spesielle var at
skulen ikkje hadde eige skulehus. Skulen flytta mellom dei to øyane kvar
fjerde veke, og på grunn av lågt elevtal var det inga klassedeling. Me
gjekk på skulen i to veker, og så hadde me fjorten dagar fri.

Skulestovene – det var ei på kvar øy – var stover i bustadshus der det
også budde ein familie. Utstyret i skulestova var det vanlege utanom at
der var ikkje kateter, men så hadde me ei stor kiste til skulemateriell.
Kista flytta med skulen mellom øyane.

Som ein forstår, dette var ikkje ulikt den gamle omgangsskulen.

Gode kjøtkaker på Seløyo

Læraren budde på den øya som skulen til ei kvar tid var, men elevane
måtte pendla mellom øyane. Sundet mellom Anuglo og Seløy er svært
verhardt, og det var nok mange dagar at borna ikkje kom på skulen. Av og
til kom dei ikkje heim om kvelden på grunn av veret. Då måtte dei
overnatta i skulestova om dette var på Seløy, for der var det knapt om
husrom. Men om det mangla husrom, så var det mykje hjarterom. Og
kjøttmiddagane på Seløy går det framleis gjetord om mellom dei som var
med på dette.

Lærarar som ikkje kunne syngja

Læraren hadde høg status og blei berre omtala som læraren. Først når
det kom ein ny lærar fekk han att sitt rette namn. Ingen av dei fem
lærarane som eg hadde på skulen i Ånuglo, hadde lærarskulen. Tre av dei
var studentar, og to hadde berre realskulen. Sjølv om dei var unge og
mangla pedagogisk utdanning, var dei gode lærarar.

Ein av desse lærarane hadde eit lite problem: Han kunne ikkje syngja.
I to år blei det ikkje sunge ein einaste song i Ånugloskulen utanom at
læraren prøvde seg på «Blåmann, Blåmann bukken min» i den første
timen han var hos oss. Ansiktsuttrykka våre fortalde nok tydeleg at han
ikkje heilt hadde treft med tonen. Og han prøvde seg aldri meir med ein
song føre morgonbøna.

Ein annan lærar gjekk ein av dei første dagane han var på Anuglo,
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bort til mannen som budde i huset der skulestova var. Mannen stod i
skykkjo og kløyvde ved.

«Det er no kjekt at me har fått ein lærar som kan så mange fine
songar,» sa mannen. «Den førre lærarinna me hadde kunne berre ein
song.»

«Å, kva var det for ein song?» spurde læraren.
«Jo, det var den der: «Lykksalig, lykksalig,» sa mannen.
«Ja, men det er jo ein fin song,» meinte læraren.
«Jo, men da må no vera måte på lykksaligheten og,» svarte mannen.

Ikkje alltid greitt med samla skule

Å vera lærar i ein klasse med elevar frå første til sjuande skuleåret er ei
vanskeleg oppgåve, sjølv om det berre er 5-8 born i klassen. At dei fleste av
lærarane våre aldri hadde undervist før, gjorde ikkje arbeidet lettare. Dette
var nok verst for dei yngste elevane som fekk lite hjelp, då undervisninga
for det meste var retta mot elevane frå 4. klasse og oppover. Dei fleste av
ungane kunne lesa når dei byrja på skulen. Og det som skulle lærast dei tre
første åra, var i stor grad ei oppgåve for heimen (foreldre og eldre sysken).

Ei lita historie kan syna kva manglande klassedeling kunne føra til: I
dei to frivekene hadde me mykje lekser, og alltid ein norsk stil. Også
søster mi, som gjekk i første klasse, skulle skriva stil. Eg, som gjekk i

Skulen var i eine stova i huset på Seløyo.
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andre klasse, blei beden om å hjelpa henne med å skriva denne stilen. Eg
skreiv stilen, men eg skreiv så stygt at mor bad Lars, ein eldre bror, om å
skriva den inn i stilboka. Då me fekk att stilen, fekk syster mi ros av
lærarinna for kor fint ho skreiv. «Ja, Håkon skreiv så stygt at Lars måtte
skriva den om att,» sa syster mi. Lærarinna hadde ingen kommentar til
dette, så ho såg nok at stil ikkje var noko høvelig lekse til en førsteklassing.

Fullt på høgde med andre skular

Ja, det var ikkje lett å vera lærar når timeplanen og timetal er likt for
første til sjuande klasse, og det blei nok mykje teikning og skriving for dei
minste dei tre første åra. Men om undervisninga var mindre god dei første
skuleåra, var den langt betre i dei siste. Me var få elevar og fekk all den
hjelp som me ba om, og når me gjekk ut frå skulen, var me fullt på høgd
med elevar frå andre skular.

Mykje pugging

Ein stor del av heimeleksene me fekk, var pugging av bibelhistorie,
kyrkjehistorie, forklaring til Luthers katekisme og salmevers. At dette var
pugging av ord, og at meininga bak orda var mindre viktig, vil eg visa med
ei lita historie:

Det er lenge sidan det sat skuleborn i Seløy-huset no.
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Ein av trusartiklane, med forklaring, var leksa. Etter at ein av elevane
hadde ramsa opp sjølve artikkelen, skulle ein annan høyrast i forklaringa.
Forklaringa byrja med orda: «Eg trur at eg ikkje av eige vit og forstand.»
Stakkaren som skulle komma med forklaringa hadde mista eit lite «av» i
puggeprosessen. Han reiste seg og proklamerte: «Eg trur at eg ikkje eige
vit og forstand.» – «Nei, det trur ikkje eg heller,» var læraren sin
kommentar.

Pugging var nok vanleg på alle skular i den tida, men i andre fag som
Norges historie, geografi og naturfag, kunne me bruka eigne ord når me
vart høyrde i leksene.

Fine år å minnast

To fag som ikkje stod på timeplanen i Ånugloskulen var sløyd/hand -
arbeid og kroppsøving. Disiplinære problem hadde me ikkje, og eg har
aldri høyrt om at noko form for straff eller refs blei brukt i vår skule.
Mobbing visste me ikkje kva var, og erting var det lite av. Ulik alder og få
elevar var nok grunnen til dette.

Før eg skreiv dette, snakka eg med fleire andre som og har gått i
Ånugloskulen.

Alla sa direkte eller indirekte dei orda som eg vil slutta med: Ja, dei
åra i skulen på Anuglo, det var ei fin tid.
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