
Furu skole - bakgrunn og historie

Utviklingen av undervisningssystemet vårt utover landsbygden er en fascinerende 
historie. Her er søkelyset satt på en enkel liten bygdeskole, som nok viser likhet med 
mange, mange andre. Grunnen til at Furu skole er skildret, er at skolen har ligget på 
gårdens grunn i over hundrede år. Familien vår og skolen har vært knyttet til hverandre 
i hvert fall siden svartedauen, både som elever og lærere. 

Kristendommens innførelse var bakgrunnen for at opplæring og undervisning i offent-
lig regi efterhvert ble satt i system i vårt distrikt. Lærestedt var kirken – før, under og 
efter gudstjenesten – og læreren var presten, klokkeren og/eller kirkesangeren – også 
kalt degnen. Det var tre hovedelementer i opplæringen:

 1. Credo (trosbekjennelsen)
 2. Pater Noster (Fadervår)
 3. Ave Maria (Luk. 1 28-33)

Dette ble lært alle barn både på latin og norsk, og prøven kom når ungdommene 
skulle konfirmeres. Men også ved dåpen ble alle fadderne prøvet i disse tre hovedele-
mentene, for å vise at de var skikket til å lære dette videre til barnet.

I Veldre lå vel den første kristne kirke, der hvor det hedenske gudehov tidligere 
hadde ligget – nemlig på Vinju. Og der ble nok den første lærdom forsøkt banket inn. 
Kirken ble senere flyttet til Flisaker, og så ble det bygget ny i 1725-26, nesten på samme 
tomt som nuværende kirke står.

Men kirken og vårt sogn har alltid vært et anneks under Ringsaker hovedkirke, 
som er den eldste. I år 1600 var det gudstjeneste i Veldre kirke hver tredje søndag – idet 
Ringsaker da bare hadde en prest og en kokker. Ferdselsåren mellom de to kriker ble 
derfor meget brukt, og satt i bra stand. Den fikk navnet ”Præstvægen” – og det navnet 
har en av våre dikterhøvdinger, Alf Prøysen, senere gjort landskjent.

Det var en plikt for ungdommen å møte frem til undervisningen ved og i kriken, 
men lange avstander, likegyldighet og direkte  motstand mot barnelærdom, gjorde nok 
resultatet av denne undervisning temmelig tvilsom. Og efter svartedauens herjinger og 
nedgangen efterpå, ble det forfall i kirken og dermed også i undervisningen i mange, 
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mange år. Efter reformasjonen i 1539 kom man imidlertid sakte, men sikkert i gang 
igjen. Og omkring år 1700 kunne nok flere av ungdommene i bygda lese og skrive litt.

 
Efterhvert som folketallet øket igjen – ble den gamle undervisningsform med kirken 
som sentrum modifisert. Skoleloven av 23.1.1739 kom med påbud om omgående skole-
holdere – og undervisningsområdet skulle være religion, lesning, skrivning og regning. 
Prosten skulle ansette lærerne.

Dermed var grunnlaget for omgangsskolen her i Veldre lagt, og den holdt det gående 
i over 120 år. Stadig i forbedret utgave, men prinsippet var det samme hele tiden. Så 
sent som i 1853 var det fremdeles bare 82% av barna i Norge som gikk i omgangsskole. 
I Ringsaker og Veldre var det 100%.

Omgangsskolen var godt organisert. I 1839 hadde vi Veldre vestre, Veldre mellem-
ste og Veldre østre skoledistrikt. Hver av disse distriktene var delt i tre roder med et 
visst antall gårder i hver rode. Og hver gård var pålagt et bestemt antall skoledager. 
Tokstad, Simenstad og Bjørke hadde for eksempel 10 dager hver, mange gårder 5 dager 
– noen bare 2 ½  dag.

Fra prekestolen ble det opplyst når og hvor skolen skulle begynne, og så fulgte man 
oppstillingen i hver rode. Når alle hadde holdt det bestemte antall skole-dager i de tre 
roder, begynte man forfra igjen. Alle barn i roden, ca. 30 pr. rode, møtte der hvor det 
var skole – uansett alder, og flyttet seg fra gård til gård. Undervisningen var fem dager i 
uken, og begynte hver dag med bønn og sluttet med salmesang. Undervisningstiden var 
60 dager pr. rode pr. år, og en lærer hadde alle tre rodene. Det vil si at hvert barn skulle 
ha undervisning i 12 uker pr. år. Lærerne hadde noe lønn av kommunen, men hver gård 
måtte holde ham med kost og losji samt skolerom. Dessuten hadde elevene kost undr 
skoledagen.

Til gjengjeld fikk de voksne på gården anledning til å følge undervisningen, hvis de 
ønsket det, og denne ordningen var meget populær. Undervisningsmateriell var det lite 
av – det var stort sett Bibelen, salmeboken og efter 1814 også Grunnloven. Eldre folk 
har fortalt at omgangskolen her i kretsen var omfattet med meget stor interesse. Under 
skoledagene ble det arrangert omvisning i fjøs og stall, og efter skoletid fikk elevene 
anledning til å delta i, og lære praktisk gårdsarbeide – både inne og uten. Og enkelte 
arrangerte korsang efter skoletid, for dem som var interessert. Og Morgenbladet av 
29.1.1851 heter det: ”Lars Togstad av Ringsaker har paa sin Gaard i Togstad i Veldre 
Annex oprettet Søndagskole. Der frekventeres tredve til førti Personer fornemmelig 
Tjenestedrenge og Haandverkerdrenge. Skolen bestyres av herr Lars Togstad i Foren-
ing med dennes Huslærer samt en omgaaende Skolelærer”.

Men til tross for denne entusiasme blant mange, må man nok si at omgangsskolen 
her i Veldre i mesteparten av tiden dekket lovens minstekrav, men helle rikker noe mer. 
Men jeg føyer til en uttalelse fra prosten C. Heyerdahl efter at han overvar en eksamen 
i Vedre vestre distrikt i 1848:

Omgangsskolen
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Jeg har hittil ikke i Ringsaker overværet noen eksamen hvor jeg har funnet barnene 
således forfremmede i boklesning, kristendomskunnskap og salmesang som i dette 

skoledistrikt.

Mye av æren for denne fi ne attest må tillegges lærerne i kretsen. Disse var for 
det meste rekruttert blant bygdas egne ungdommer. De hadde nesten alle sine utdan-
nelse fra den private skolen til klokker Lars Jensen. Han var en foregangsmann i sko-
learbeidet i Ringsaker, og bl.a. lærte han i mange, mange år evnerike ungdommer fra 
kommunen opp til lærere. Klokker Lars Jensen var født 10. juli 1784 på Biri – og var 
husmannsgutt. Han ble klokker i Ringsaker i 1816, og giftet seg med enken på østre 
Tande. Der begynte han så sin privatskole. Han kjøpte senere Lille-Ringsaker og fl yttet 
dit med sin anerkjente skole. Han var stortingsmann fra 1833 til 1845.

Den første omgangskolelærer vi kjenner fra kretsen vår, er Hans Pedersen Frisli 
som døde før 1788. Derefter fulgte Lars Amundsen som bodde på Fliksakereie. Han 
sluttet i 1807. Så fulgte Ole Gundersen som sluttet i 1813 og Hågen Larsen som døde 
i 1833. Senere kom Johannes Olsen (død 1840), Amund Torgersen og Johannes Olsen 
Bjørke fra 1836. På denne tid begynte så de dyktige og anerkjente lærerne fra Stigen. 
Først Tollef Olsen Stigen, født 1817 på gården Stigen. Han arbeidet i kretsen til 1847, da 
han fl yttet til Eiker. Han var også en tid underklokker i Veldre. Stigen var meget ansett 
som lærer, og prosten Heyerdahl ga ham denne glimrende attest:

Tollef Stigen fortjener meget berømmelse. Hva fl id og duelighet angår, ansees han for 
den fortrinligste av alle prestegjeldets lærere.

Han ble i 1847 efterfulgt av sin bror Kristian Olsen Stigen, født 1825, og han ble en 
like dyktig og anerkjent lærer. Men i 1861 utvandret han til Amerika. Ole Larsen Ber-
gousteie – f. 1840 – efterfulgte ham, og ble den siste rene omgangsskolelærer i vår 
krets. Han var også klokker en tid og virket til 1876, da også han utvandret til Amerika. 
Ole Bergoust, var en ualmindelig fl ink lærer, ja likefrem en lærerbegavelse – sies det i 
boken om Johan Nordhagen.

Skulle vi trekke en konklusjon  om disse vel 120 år med omgangsskole i vår krets 
– så må det bli at den var velsignet med usedvanlig dyktige lærere som satte dype 
spor efter seg. Og den høye status denne skoleform hadde i befolkningen, skyldtes nok 
vesentlig dette forhold. Vel ble kretsenes og rodenes grenser noe justert i årenes løp 
– bl.a. på grunn av barnetallet, men størstedelen av kretsen – slik vi kjenner den i dag, 
var forbausende stabil. Kanskje det gode samhold vi alltid har merket i denne kretsen, 
skyldes disse tradisjoner.
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Men så bryter stormværet løs – nemlig den langvarige og bitre strid mellom fastskole 
og omgangsskole. Denne striden ble ført i hjemmene, skolekommisjonen, kommune-
styret og i Stortinget. Den var like følelsesladet og hard som den EF-debatten som kom 
100 år senere. Argumentene for fastskolen – altså et fast skolehus i hver krets – var 
vesentlig av pedagogisk art, og hensynet til elevenes undervisning. Man påberopte seg 
fremskrittet og utviklingen ute i Europa. Altså er intet nytt under solen. Argumentene 
mot var at man visste hva man hadde, elevenes skolevei ville bli lenger, kontakten med 
hjemmet ville bli dårligere, og elevene ville miste kontakten med det praktiske arbei-
det på gårdene. Dessuten ville fastskolen bli mye dyrere. Fast skole hadde vært på tale 
i Ringsaker bl.a. så tidlig som i 1816. Og i 1830-årene ble tilhengerne flere. I 1853 ble 
det flertall i skolekommisjonen i Ringsaker, og i 1857 ble Kirkedepartementet med på 
en ordning. Og fra høsten 1859 fikk Ringsaker sin første fastskole på Skarpsno. Siden 
gikk det fortere. Skoleloven av 16. mai 1860 satte krav om fastskole, når minst 30 barn 
søkte skolen. Dermed var det slutt på omgangsskolen som normalordning, og den hete 
debatten stilnet.

I en overgangstid leiet man skolehus. De første steder som ble leiet her i kretsen, 
var hus på Dæhli og Rud. Ganske snart ble lokalene på Dæhli oppgitt og flyttet til Stigen. 
Johan Nordhagen, en annen landskjent kunstner som også var født langs ”Præstvæ-
gen”, i 1856, begynte sin skolegang på Rud gård i 1863 – med Ole Bergoust som lærer. 
Han ble senere elev ved Veldre Høyere Almueskole som holdt til Klokkergården. Den 
ble nedlagt i 1894. Efterhvert ble det for langt mellom de to leide skolerom på Stigen 
og Rud. De lå i skolekretsens ytterkanter, og man så seg om efter et mer sentralt sted. 
Valget falt på Nyhus. ”En pent beliggende husmannstue under gården Jønsrud vestre”. 
I 1867 ble delkretsene slått sammen til en krets – og den fikk navnet Jønsrud med fast 
skolested Nyhus.

I ni år virket Ole Ber-
goust som lærer her. 
Men i 1876 ble, som han 
efterfølger, Ole R. Nord-
torp ansatt. Nordtorp 
var født 28. februar 1857 
i Østre Slidre, og var 
lensmannssønn. Han ble 
ferdig utdannet lærer 
ved Hamar seminar i 
1876, og ble samme høst  
ansatt i fast stilling i 
Jønsrud skolekrets. Han 
skildrer selv så fint hvor-
dan ha begynte i Nyhus:
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I denne stue traadte jeg høsten 1876 – den gang 19 aar gammel – ind som lærer til en 
barnefl ok der i spænding ventet paa at faa se, hvordan mon den nye lærer var tilsinds 

og saa ut. Møtet var, tror jeg, tilfredsstillende for begge parter, ti forholdet dem imellem 
forblev alltid det beste.

Nordtorp ble her i kretsen som lærer i hele 48 år, og kom til å bety uendelig mye 
for skolens utvikling. Han var en meget dyktig lærer – og var også organist i Veldre 
kirke i 38 år. Han var sangkordirigent, og arbeidet energisk for fattig- og sykepleien. 
Han var streng, men rettferdig, og ble meget avholdt av befolkningen. I syv år arbeidet 
Nordtorp som enelærer i Nyhus skolestue, men lokalet ble efterhvert for lite og trangt. 
Men Nordtorp sier selv at ”saavel lærer som elever har fra skoledagene der mange lyse 
minder”.

Allerede i 1877 ble det satt i gang et arbeide for å få bygget et eget skolehus med egen 
skolejord. Og i mars 1878 ble det nedsatt en komité på tre medlemmer: Chr. Dæhlie, 
Anton Tokstad og Johannes Hjelmstad, som skulle utarbeide en plan for ”eget skolehus 
med familiebekvemmeligheter”. Komiteen avga sin innstilling i juni 1878 – tegninger 
med omkostningsoverslag ble utarbeidet av arkitekt Aschenbach. Og efterat skole-
kommisjonen og Herredsstyret hadde vedtatt planene, ble de første bevilgninger gitt 
på budsjettet i 1881. Skolekassen kjøpte skoletomt for kr 2 400,- av Tokstad. Det var 
Olsenengen og Kvernstuløkken, som fi kk bruksnummer 4 under gardsnr. 135, og hadde 
et areal på 30 dekar til sammen. Tomten lå like ved ”Præstvægen” og meget sentralt i 
kretsen. Det ble antatt et anbud fra Anton Tokstad om bygging a skolehus og uthus for 
kr 5 200,- med ferdigstillelse 24. juni 1883. Anton Tokstad fi kk ikke selv oppleve innviel-
sen, idet han døde året ør. Men høsten 1883 ble den nye skolebygningen innviet og tatt i 
bruk, og lærer Nordtorp fl yttet inn.

Navnet på kretsen ble endret til Furu skolekrets, efter det kolossale furutreet som sto 
like ved skolen. Nordtorp sier selv efter innfl yttingen: ”Stedet er meget vakkert. Dertil 
bidrar væsentlig det midt på gaardspladsen staaende furutre, der i omkreds i brysthøide 
maaler 4 m, ved roten 4,74 m”. Treet ble senere fredet, og i 1991 kåret til Hedmark fylkes 
største bartre.

Denne skolebygning eksisterer fremdeles (1991) – idet den senere ble solgt til 
Opsal gård, hvor den ble oppført på stedet Kroken. Den gamle skolestuen og lærerens 
leilighet er praktisk talt inntakt.

Undervisningstiden og -omfanget ved Furu skole ble efterhvert utvidet, og der-
til kom at barnetallet i kretsen holdt seg høyt. I 1895 var det 124 elever. Omgangs-
skolens langbord forsvant, og man fi kk pulter og kateter. Også veggtavler og kart kom 
efterhvert. Historie, sløyd, håndarbeide, geografi , naturkunnskap og sang ble egne fag. 
Senere kom gymnastikk inn i skolen. Skoletiden var 33 timer pr. uke med 6 timer pr. dag 
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og 3 timer lørdag. Alt dette gjorde at det måtte ansettes en lærer til, og i 1884 ble Anna 
Hvalstad Ljungberg ansatt. Hun ble i kretsen i 11 år.

Men plassen i den nye skolen ble også snart for liten. Lokale til småskolen ble leiet 
på Tokstad, senere hos gartner Sigstad på Furuseth (det nuværende Dalheim). I 1912 
kjøpte Martinius E. Krogsgård eiendommen og døpte den Dalheim. I 1891 ble det vedtatt 
ny kretsinndeling i Ringsaker – uten at Furu krets ble berørt. Antall barn i alderen 7-15 
år i kretsen var da 146. Skolen ble femdelt.

I 1895 årene ble Dovrebanen bygget like forbi skolen, og da den nye bygdeveien 
høyere oppe i Løkendalen ble planlagt i 1904, den ble tatt i bruk i 1906, begynte man å 
arbeide for en ny og større skole ved den nye bygdeveien. Skoletilsynet drøftet 9.1.1907 
spørsmålet om å fl ytte skolen, og anbefalte at den ble fl yttet opp til den nye veien, ”idet 
den gamle (Præstvægen) er nedlagt”. I 1908 ble den første bevilgning gitt på budsjettet, 
og i 1909 ble byggekomité oppnevnt. Det ble Ole Storlien, Ole Løken og Syver Rustad-
bakken, senere avløst av Dagfi nn Kampen. Det ble gjort et makeskifte med Tokstad 
gård, som solgte ny tomt br.nr. 6 til kommunen like ved den nye veien.

Byggmester for den nye skolen ble byggmester Anders Haugli fra Brumund, og byg-
gesummen ble i alt på kr 9 550,- inkl. ovner. 29.11.1910 ble den nye og betydelig større 
skolen innviet og tatt i bruk. Det ble holdt en stor innvielsesfest, og Nordtorp diktet føl-
gende sang i anledning dagen:

Furu skoles indvielse - 29de november 1910
Som vingede skarer

 Aand fra det høie,
Kom nu selv tilsted!
Hjerterne bøje!
Fyld os med din glæde!
Dagen er kommen,
Barnehelligdommen.
Vies nu ind med Guds ord.

Sign du vor tanke.
Og alt ædelt virke!
Hjertet lad banke
Varmt for skole, kirke!
Over os raade
Herren med sin nade!
- Jesus er børnenes ven.
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Ole R. Nordtorp, 1857-1945

Furu nye skole

Signet er skolen.
Bygd i Herrens ære.
Sign lærestolen!
Sign de unge kjære!
Signet er stunden,-
Lov fra barnemunden,
Fader, bered du dig her.

Herre, giv lykke.
Til vor gjernings møie.
Skolen du smykke, -
Og lad barnet tøie
Sig op mod lyset!
Ind i Paradiset
Gaar vi med glæde 
engang.

Fred over sæden!
Fred med ordets lære!
Gud, und os glæden:
Meget frugt at bære.
Fremad, vi stige
Op mod lysets rige
- Himlen er børnenes maal.

Børnenes fædre
Og I mødre blide.
Lær barnet hædre
Herrens ord i tide.
Kun dette borger.
Seir i Livets sorger
- Evig du eier dit barn.



 Det gamle skolehus ble varsomt tatt ned og solgt til Opsal gård, hvor det ble reist 
igjen på Kroken – og hvor det fremdeles står. Den nye skole fi kk tre klasseværelser, to 
lærerleiligheter, kontor og materialrom. Det var – efter sin tid – et imponerende bygg 
som ruvet i landskapet.

I avtalen om det nye bygget var det bestemt at det skulle graves halv kjeller under 
den nye skolen. Skolestyret ba imidlertid om full kjeller, og byggmester Haugli gjorde 
det. Men ved byggeoppgjøret nektet kommunen å gi ham ekstrabetaling for dette. Haugli 
spikret derfor en solid lem over inngangen til denne halvåart. Denne lem ble først fjer-
net ca. 20 år senere!

Tømmeret til den nye skolen ble levert fra Storlien og Løkens skoger. Byggmester 
Hauglies eldste sønn Lars, født 1886, var med som tømmerkjører, og satte opp en sag 
like ved byggeplassen. Der ble alt tømmeret skåret og laftet.

Men det var med vemod man tok avskjed med den gamle skoe, som hadde gjort god 
tjeneste i 27 år. Nordtorp selv skriver om dette:

Det behøves ikke at siges, at det var med vemod der blev sagt farvel til dette vakre sted. 
De 27 aar i ly av furutræets mægtige grene rummer et væld av farverike stemnings-
fulde toner, og en mangfoldighet av kjære minder fra arbeidet med og for barnene, som 

ikke vil kunde utviskes, minder der mægtig bidrar til at holde motet oppe under vanskelige 
tilfælde og bevare det idealitetens skjær over lærerkaldet, slik som det fremstillet sig for 
ens indre blikk engang for længe siden.

Den nye skolen har også fått en meget vakker beliggenhet, sier Nordtorp, og ”maa 
i det hele siges at tilfredsstille alle rimelige krav til et praktisk og hensigtsmæssig skolehus 
paa landsbygden, og fyldestgjør ogsaa nutidens sanitære fordringer til lys- og romforhold i 
klasseværelserne.”

Fra 1917 hadde skolen sju klasser. Mange lærere ble efterhvert  ansatt i kretsen. 
De som hadde vært her mer enn fem år inntil 1920 var Karoline Rød (1899-1904), Ragna 
Nordby (1905-1910) og Konstanse Solli (1913-1919).

I budsjettet 1918/1919 ble det bevilget penger til ny skåle og stabbur for i alt 
kr 500,-. I 1920/21 ble det bevilget penger til utvendig paneling – 117 m2, med sagfl is 
som isolasjon og maling i alt kr 1 560,-. I 1921/22 ble vann og kloakk påkostet, samt en 
del innvendig maling – i alt kr 2 360,-. Skolen fi kk også efterhvert fi re klasseværelser 
og tre lærerleiligheter. Even Haugli var byggmester med Petter Dalseng som sin høyre 
hånd. Anders og Even Haugli var begge fra Brumund, men var ikke nær slekt.

Anders Haugli f. 1861 kjøpte for øvrig i 1918 Stapperud, efterat svensken Nils 
Andersen og Agnete Skansberg (se Nordhagens radering) var borte. Stapperud ble da 
revet, og bygget opp igjen som Bakkerud. Anders Haugli bygget bl.a. det første sagbru-
ket i Veldre Almenning.

Senere ble klasserommene efterhvert panelt og malt, lekeplass planert (1926). 
Elektrisk lys ble også installert ca. 1919.
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I 1922 ble Ole M. Storås ansatt i Furu, og to år efter i 1924 gikk Nordtorp av om før-
stelærer, og Storås overtok. Han skulle få ha ansvaret for skolen frem til våren 1945 – i 
23 år. Storås var født 12.4.1890 i Norddal, Sunnmøre, og hadde sin utdannelse fra Volda 
Lærerskole. Han døde i 1965. Han førte videre tradisjonene fra de fremragende lærere 
som tjenestegjorde i Furu krets. Samme år overtok Aagot Sørlien – ansatt fra 1919 – 
som annen-lærer. Hun var født 21.9.1896 og utdannet ved Hamar Lærerskole, og hun 
arbeidet i kretsen helt til 1941.

Savnet av Nordtorp var stort. Ved sin avskjed fikk han Kongens Fortjeneste-med-
alje, og flyttet til Gjøvik, hvor han døde 21.4.1945.

Det går fremdeles frasagn i kretsen om hans interesse for katter, og hans sorg da 
en av hans yndlingskatter fikk kuttet alle bena i slåmaskinen på Båberg. Han bygget 
egen kattestige opp til sin leilighet i annen etasje, hvor ha og hans husholderske Kris-
tine Bråten sørget for dem på beste måte.

En annen epoke i skolens historie ble også avsluttet med Nordtorp. Allerede da 
fastskolen ble organisert, ble det vedtatt at skolejorden skulle drives av læreren, og 
utgjøre en del av vedkommendes lønn.

I 1885 heter det i skolekommisjonens vedtak bl.a.
- Punkt 1 – Lærerjorden er avgiftsfri inntil et beløp av kr 80,-
- Punkt 4 – Lærerjorden ska brukes landbruksmessig. Furasje eller gjødsel må   

      ikke bortføres av gården.

Og da Nordtorp flyttet inn i Furu skole i 1883, kjøpte han efterhvert et par kuer, 
noen griser og høner. Jorden skaffet fôret, og i tillegg hadde han poteter og en stor kjøk-
kenhave. Da skolen ble flyttet opp til nyveien i 1910, fortsatte gårdsdriften som før. Det 
nye uthuset hadde båser til to kuer, foruten plass til gris og høner. Elever fra den tiden 
forteller at Kristine Bråten var veldig flink til å melke og stelle, og at de elevene som 
ønsket det, fikk lære denne kunsten av henne. Noen elever som gikk på skolen fra 1910 
til 1916, kan ikke huske ku på skolen, mens elever senere godt husker fjøsdrift. Det er 
vel derfor sannsynlig at husdyrholdet varierte noe de første årene, men det ble avviklet 
bortimot 1930, og jorden ble bortforpaktet til Tokstad.

Mellomkrigstiden ble en rik tid for Furu skole. Elevtallet i 1925 var 149, og det er vel det 
høyeste som skolen noen gang har hatt.

Elevstatistikk:
 1895 1900 1905 1920 1925 1930 1935
  124  105  102  139    149   140     134

I 1924 ble Ragna Arntzen ansatt som lærer. Hun var født 1.7.1898 i Våler, og utdan-
net ved Oslo Lærerskole. Hun arbeidet ved skolen helt til hun døde 15.1.1959. Hun fikk 
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altså 35 års tjeneste – den lengste tjenestetid på Furu skole efter Nordtorp. Disse tre – 
Storås, Sørlien og Arntzen satte sitt solide preg på utviklingen frem til 1945. De var alle 
tre fremragende lærere og meget avholdt både av elever og befolkningen. Skolebygnin-
gen ble holdt godt vedlike, og alle de tre nevnte lærere bodde på skolen hele tiden

I 1922 begynte Alf Prøysen i første klasse på skolen. Han ble utekseminert i 1929. 
Han er beskrevet som en meget flink, men beskjeden elev, som like seg godt på skolen. 
Men han var flinkest i skriving og tegning – sløyd var det verste han visste. Som hans 
karakterer viser, var han nok også en meget flittig elev. Hans sangstemme ble imidler-
tid bare vurdert til G!

Prøysen ble efterhvert så flink til å skrive stil, forteller en av hans klassekamerater, 
at han fikk 10 øre av sine medelever for å skrive for dem. Men alle stilene var forskjel-
lige, og det vidner om fantasi og fortellergleder. Alf Prøysen glemte ikke sin gamle skole, 
og gjestet den senere ved flere anledninger, efterat han ble berømt og landskjent.

I 1929 begynte Anne Cathrine Schulerud, senere Anne-Cath Vestly, på skolen, hvor 
hennes bror Menz allerede hadde gått et par år. Familien bodde da på Bolstad, men 
efter noen tid flyttet de til Jessheim.

Lærer Storås havnet dessverre på feil side under krigen, og da freden kom, fikk han 
avskjed. Den som overtok som skolestyrer, var Jarle Bjørnstad, f. 25.10.1906 i Alvdal, og 
utdannet ved Elverum Lærerskole. Han hadde vært ansatt ved Furu fra 1941, men alle-
rede i 1949 forlot han dessverre skolen. Han var, i tillegg til sine fremragende lærereg-
enskaper, en helstøpt kulturpersonlig-het. Dette satte sitt preg på skolearbeidet i årene 
efter krigen. Mange husker hans medvirkning til feiring av 17. mai i disse årene. Da gikk 
elever og foreldre i tog helt fra Furu skole til Veldre kirke. Skolemusikk hadde man ikke, 
men Bjørnstad visste råd. Han tok sin fiolin – spilte opp – og førte an med fin musikk og 
allsang oppover de mange bakkene.

Bjørnstad har fortalt en interessant historie fra skolen under krigen. Fra et tysk 
fangetransporttog på vei nordover rømte ca. 30 russiske krigsfanger i bakkene oppover 
mot Rudshøgda. Tyskerne slo storalarm, Storås informerte de andre lærerne og ba dem 
være på vakt. En av disse stakkars fangene kom plutselig springende inn i Bjørnstads 
klasserom midt i en undervisningstime med ca. 25 elever. Han pekte på et kart, og for-
søkte å fortelle at han var fr Kaukasus-området. Det var like før det store frikvarter, og 
Bjørnstad fryktet for at Storås da skulle få øye på mannen. Han ba ham derfor springe 
videre oppover bakkene til Båberg, og mannen la i vei. I det samme ringte skoleklok-
ken, og Storås fikk se ryggen til mannen oppe i bakken. ”Hvem i all verden er det?”, 
spurte han. ”Det er bare Ole Kvissellien som har vært på butikken”, svarte Bjørnstad, 
og med det slo Storås seg til ro. Efter krigen ble det klart at denne russeren kom vel-
berget til Sverige, efter å ha blitt satt i kontakt med den organiserte flyktningeruten over 
grensen.

Men det mest interessante var at ingen av alle de elevene som opplevet russeren, 
og ingen av de foreldrene som sikkert ble informerte, sa et ord om saken. Det viser litt 
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av det samhold og den solidaritet som hersket i kretsen under krigen.
Da Bjørnstad forlot Furu i 1949, overtok Einar Eidsvoll som skolestyrer fra 12.4.1950. 

Han er født 6.8.1909 i Hustad på Møre, og er utdannet ved Elverum Lærerskole. Eidsvoll 
hadde ansvaret for Furu skole helt til 1.8.1974 – i nesten 25 år. Han var også en frem-
ragende lærer, som var meget høyt respektert i kretsen. De gamle tradisjoner fra de 
mange, dyktige lærerne på Furu skole, ble altså ført videre. Men elevtallet var dessverre 
synkende. Da Eidsvoll overtok ledelsen, var det 108 elever på skolen, men det gikk ned 
til nesten det halve på de neste 25 år.

Dette førte til at kommunen igjen tok opp spørsmålet om å nedlegge skolen, og 
overføre elevene til andre skoler. Forslaget vakte en voldsom reaksjon blant folk i kret-
sen, som reiste seg til kamp for sin kjære skole. Furu skoles foreldrelag ble stiftet i 
1953, og førte an i kampen for å beholde skolen. Laget samlet inn penger på mange 
måter – bl.a. ved en historisk fotballkamp på Asla-sletta i 1954. ”Hele bygda var med”.

 Tydeligvis la man sterk vekt på skjønnskrift på Furu skole, for maken til pene 
besvarelser som dem man finner i ærer Storås’ bok, må man lete lenge efter.

Hvert år var det tradisjon med basar to kvelder, hvor det kom inn flere tusen kro-
ner. Alf Prøysen holdt konsert, og billettinntektene gikk til skolen v/Foreldrelaget. Laget 
finansierte også flere skoleturer.

Det var vanskelig å få kommunale bevilgninger til innkjøp av orgel, lydfilm og lys-
bildeapparat og lignende. Men da foreldrelaget tilbød seg å betle kommunens andel på 
¼ og fylket betalte ¾ - gikk innkjøpene i orden.

Undervisning i engelsk begynte ved Furu skole i 1954. Undervisningen var frivilllig 
for 6. og 7. klasse, som eftermiddags-undervisning. Interessen blant elevene var stor, 
og det måtte søkes om ekstra-bevilgning fra skolestyret hvert år. Furu skole var blant 
de første i distriktet som begynte med undervisning i fremmedsprog.

Protestene mot nedleggingen ble efterhvert meget sterke, og forslaget ble også 
heldigvis trukket tilbake. Skolen var foreløpig reddet.

Men efter initiativ av dette energiske foreldrelag ble det så, i samarbeide med sko-
lestyreren, satt i gang et arbeide for å ruste opp selve skolen. Dette arbeide ga også 
gode resultater. Vannforsyningen ble ordnet ved borevann, vannklosetter ble lagt inn, 
kloakken modernisert, kjøkken ble innredet, klasserom modernisert og isolert, lærer-
værelse, klasserom og nytt inngangsparti ble bygget til, og skolen fikk en bra idretts-
plass. Lærerleiligheten i annen etasje ble ombygget til et brukbart håndarbeidsrom, 
bibliotek og materialrom. Alt takket være stor dugnadsinnsats fra foreldre og andre 
interesserte.

Skoleidretten fikk en bred plass i disse årene. Skjoldkonkurranser ble holdt i frii-
drett for gutter og jenter. Det var også skjoldkonkurranser på ski: hopp for gutter og 
slalom for både jenter og gutter. Skjoldkretsen  var: Furu, Kirkekretsen, Fagerlund, 
Brumund, Brennlien og senere Mauset.
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Furu fikk en meget fin uttelling. Skolens jenter tok for eksempel vandreskjol-
det på ski ti ganger på rad, og både gutter og jenter gjorde det meget skarpt 
både sommer og vinter. Disse idrettskonkurransene betød veldig mye for 
elevene, men også for foreldrene. Elevene gledet seg til disse store dagene, 
og folk i kretsen sluttet mannjevnt opp om arrangementene. Dette skapte en 
glød i hverdagen, som var meget verdifull. Ved de store idrettskonkurran-
sene på jordene rundt skolen om vinteren, var det den rene Holmenkollstem-
ning. Foreldrelaget ydet pengebidrag, da Veldre Idrettslag bygget hoppbakke 
med flomlys og dommertribune i Løkendalen. Også skolens fane ble betalt 
av foreldrelaget. Det var Ole Storlien som da var formann, og som tok initia-
tivet. Oddvar Bye laget tegningen, og Ole Berntsen, født 1901 i Vang, broderte 
silkeduken. Fanen ble innviet 17. mai 1961. Berntsen er en meget anerkjent 

kunstner innen sitt fag, og har også brodert for Kongehuset. 
I 1953 ble det innkjøpt en Tandberg båndopptaker, som det første av de moderne 

hjelpemidler som efterhvert skulle prege all undervisning. Senere kom lysbilde- og lyd-
filmapparat, orgel og radio med høyttalere i alle klasserom.

De fleste lærerne bodde på skolen, men Eidsvoll kjøpte i 1957 en del av skoletom-
ten av kommunen og bygget sin egen bolig i 57/58. Tomten fikk g.nr. 135, b.nr. 10 og 
Eidsvoll plantet en flott frukthave rundt huset.

Den någjeldende skolelov ble vedtatt i 1969. I denne loven ble bl.a. navnet folke-
skole byttet ut med grunnskole. Den ble delt i et 6-årig barnetrinn og et 3-årig ung-
domstrinn – med et frivillig 10. år.

Høsten 1974 ble Moelv ungdomsskole satt i drift, med lb.a. elevene fra øverste 
klasse på Furu. Dermed ble det bare seks årskull igjen på skolen. Men Ringsaker kom-
mune var den siste kommunen i landet som innførte 9-årig grunnskole, og samtidig den 
kommunen som hadde de siste elever i 7-årig folkeskole og realskole.

Fra høsten 1974 til 19-- hadde rektor Bjørn Hagelund ansvaret for Furu skole. Han 
var like dyktig og anerkjent som sine forgjengere. Men elevtallet har dessverre ikke ste-
get noe vesentlig. I 1991 var det vel 40 elever, og skolen var 3-delt.

Kommunen tok igjen opp tanken om nedleggelse av skolen. La ss inderlig håpe at 
denne gamle, tradisjonsrike skolen fortsatt skal være et midtpunkt i kretsen, og at dens 
historie kan føres videre i nye slektsledd.
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Furu Steinerskole ble opprettet i 2001 i de gamle lokalene etter Furu Skole som holdt 
til her fra innvielsen i november 1910 til nedleggelsen våren 2001. Bygget hadde en lang 
historie i bygda, og den ville vi ivareta ved fortsatt å bruke Furu som en del av det nye 
navnet. ”Furu” representerte en forbindelse til fortiden, til historien, og ”Steinerskole” 
representerte det nye vi skulle arbeide videre med inn i fremtiden.

Vi startet opp høsten 2001 med 15 elever fordelt på de laveste trinnene, høsten 2004 
startet det første ungdomsskolekullet, og våren 2007 avsluttet 10. klasse sin skolegang 
hos oss. Da var det totale elevtallet 43.

Steinerskolen bygger på de pedagogiske idéer som østerrikeren Rudolf Steiner 
(1861-1925) utviklet ved begynnelsen av forrige århundre, og på erfaringer som er gjort 
i steinerskoler over hele verden siden den gang. Steinerskolens pedagogikk er i Norge 
godkjent som et ”faglig-pedagogisk alternativ”. Steiner selv betegnet den som ”oppdra-
gelseskunst”, og gjennom antroposofien (fra gresk – ”visdom om mennesket”) formid-
let han en utvidet innsikt i barns og ungdoms utvikling, og ga samtidig læreryrket en ny 
inspirasjonskilde. De unge i dag ønsker gjerne at en skapende fantasi gjennomtrenger 
undervisningen. Det kunstneriske står derfor sentralt i steinerskolen og formidler et 
ideal for lærerens måte å undervise på.

Elevene i steinerskolen lærer alt som forventes av dem fra det offentlige skole-
verk, men de lærer det på en annerledes måte. I tillegg har de  fag som andre skoler 
ikke har, nemlig formtegning og bevegelsesfaget eurytmi. Den bærende idèen er troen 
på  enkeltmenneskets uendelige muligheter. Steinerskolen vil vekke og utvikle disse 
potensialene i hvert enkelt barn på en kreativ måte, der barnet får lære med alle sine 
sanser – med hele seg. Elevene skal ikke fylles med fakta og opplysninger og bli ensi-
dig intellektuelt stimulert, men utvikle et kreativt forhold til sin egen læring og modnes 
helhetlig som menneske. I motsetning til offentlig skole har vår læreplan vært forskå-
net for en ikke ukjent reformiver, men har hatt mer ro og  dermed også forutsigbarhet 
rundt seg.

Undervisningen foregår i perioder på opptil 3-4 uker, der man hver dag i hovedfag 
(dobbelttime som starter dagen ) fordyper seg i et bestemt fag. Det gir anledning til 
grundig og konsentrert  bearbeidelse av undervisningsstoffet i tilknytning til et hoved-
fagstema. Livet i en steinerskole er preget av rytmer og fordypning, både i hovedfags- 
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timene, men også  i fagtimene. Den enkelte time er komponert etter et mønster av lyt-
ting, aktiv bearbeiding, bevegelse og ro. Rytmen er et av livets grunnleggende prinsipper. 
Den gir forutsigbarhet og trygghet og den forbinder menneskene med alt annet rytmisk 
liv –  med naturen. Derfor er rytmen et viktig prinsipp også for undervisningen.

Læreren må kunne alt undervisningsstoffet utenat, og står ikke og leser rett fra 
lærebøkene. Han er på en måte en skuespiller som må kunne sitt manus fullt og helt, 
og i tillegg må han kunne beherske improvisasjonens kunst dersom noe uforutsett 
skulle skje.

Steinerskolen er en karakter- og eksamensfri skole. Hvert år får foreldrene en 
fyldig karakteristikk av barnets faglige og sosiale utvikling kalt vitnesbyrd. Når elevene 
går ut av 10. klasse får de  i tillegg til avgangsvitnesbyrdet også et vitnemål med karak-
terer. På dette grunnlaget kan de søke seg inn på offentlige videregående skoler på lik 
linje med  elever fra offentlig skole. Elever fra videregående steinerskoler får vitnemål 
som  gir allmenn studiekompetanse.

Gamle Furu skole var mitt barndomshjem de to første årene av livet mitt – fra 1956 til 
1958 – da vi flyttet inn i eget hus på nabotomta. Skolen var også min folkeskole gjennom 
7 år, og hadde bl.a. høstens basarer og søndagsskolen som små lyspunkt i tilværelsen.
Etter en periode på over 20 år i Oslo der jeg bl.a. arbeidet som lærer på Steinerskolen 
på Hovseter fra 1986 til 2001, vendte jeg tilbake til hjembygda og til Furu for å være med 
på oppstarten av steinerskole i de gamle lokalene høsten 2001. Det føles litt spesielt, 
men også veldig bra, å være tilbake og bokstavelig talt gå i fars – Einar Eidsvolls – fot-
spor på skolen, selv om pedagogikken vår er noe helt annet enn den han arbeidet etter.  
Veldig bra føles det også å bo i barndomshjemmet. Dessuten slipper jeg å bruke bil på 
jobben! En liten sti over jordet forbinder hjemmet og en spennende arbeidsplass  full av 
oppgaver og utfordringer.
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