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FORORD

utviklingen av undervisnings-systemet 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 t.il hver-
andre ihvertfalr siden svartedau€h, både som
elever og lærere . r år har en ny generas jon
begynt i føxste klasse, 09 aktualiserer denne
hist.orie.

Jeg vil gjerne si en hjertelig takk til
har h julpet meg rned dette. spesielt
skolesjefen og hans kontor i Ringsaker
biblioteket i Brumunddal, Clara E]ine p.

alle som
oma nevnes
kommun€,

Fa raa s en
og arle }ærerne og elevene som ieg har snakket
med.

originalene til de to e ldste bildene har jeg
dessverre ikke klart å skaffe frem , ag noen av de
eldste papirene som er gjengitt, var også delvis
defekte . Men j eg håper at det kan lese s . Atter
h jertelig takk.

Tokstad i oktober 199 1

Lars T. Platou



FURU SKOLE

Litt om bakgrunnen og historien

Kristendommens inn føre1se var bakgrunnen for at
opplær j-ng og undervisning i of f entlig reg j-
efterhvert ble satt i system i vårt, distrikt.
Lærestedet var kirken - før, under og efter guds-
tjenesten og Iæreren var presten, klokkeren
og/ eller kirkesangeren også kalt degnen. Det var
tre hovedelementer i opplæringen:

l- . Credo ( tro sbek j enne l s en )
2 . Pater Noster ( faOervår )

3. Ave lvlaria (r,un.1..-29-33)

Dette bIe lært arle barn både på latin og norsk,
og prØven kom når ungdommene skulle konfirmeres.
Men også ved dåpen ble alle . fadderne prøvet i
disse tre hovedelementene, for å vise at de var
skikket til å rære dette videre til barnet.

I Veldre 1å vel den første l<ristne 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 ti1
FIisaker, og

26.
så ble den nuværende bygget i L72S-
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Itlen kirken og vårt sogn har al ttid vært et anneks
under Ringsaker hovedkirke, som er den eldste. I
år 1600 var det gudstjeReste i veldre kirke hver
tredje søndag idet Ringsaker da bare hadde en
prest og en klokker. 'Fe:idselsåren melrom de to
kirker ble derfor meget brukt, og satt i bra
s tand . Den f ikk navnet 'r præs tvægen.,,- og det navne t
har en av våre dikterhøvding€r, A1 f prøys€fl,
senere gjort landskjent.

Det var plikt'fo.r ungdommen å møte frem til under-
visningen ved og i kirken, men lange avstander,
likegyldighet og dj-rekte motstand mot barnelærdom
g j orde nok re sur tatet av denne undervi- sni-ng
temmelig tvilsom- og efter svartedauens herjinger
og nedgangen efterpå,. ble det forfall i kirken og
dermed også 'i undervisningen i mange, mange år.
Ef ter tårormas jonen , i 1539 kom rnan imidlertid
sakte, men sikkert igang, igjen. og omkring år 1700
kunne nok flere av ungdommene
skrive litt.

i bygda lese og

OMGANGSKOLEN

Efterhvert som forketallet øket igjen bl e den
gamle undervisnin'gsform med kirken som sentrum-
modif isert. Skoleloven av 23 .1 , I73g kom med påUuO
om omgående skoleholdere og undervisningsom-
rådet skulIe være religion, Lesning, skrivning og
regni.ng. Prosten skurre ansette Iærerne.
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Dermed var grunnlaget. for omgangsskolen her i
Veldre lagt, og den hotdt det gående i over I2O

år. Stadig i forbedret utgave, men prinsippet var
det samme hele tiden. Så sent som i 1853 var det
fremdeles 82 Z av barna i Norge som gikk i
omgangsskole. I Ringsaker og Veldre var det 100 Z.

Omgangsskolen var godt
Veldre vestre, V€1dre
skoledistrikt. Hver av

i tre roder med et
rode. Og hver gård var
skoledager. Tokstad,
f . eks . 10 dager hver,
bare 2 L/2 dag.

organisert. I 1839 hadde vi
mellemste og Veldre østre

disse distriktene var delt
visst antall gårder i hver
pålagt et bestemt antal1

Simenstad og BJørke hadde

mange gårder 5 dager noen

Fra prekestolen ble det opplyst når og hvor skolen
skulle begynn€, og så fulgte man oppstillingen i
hver rode. Når alle hadde holdt. det bestemte
antall skoledager i de tre rod€r, begynte man

forfra igjen. Alle barn i rod'en, cd 30 pr. rode,
møtte der hvor det var skole uansett ald€r, og

ftyttet seg fra gård til gård. Undervisningen var
f em dager i uken, og begynte hver dag rned bønn og

slut.tet 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 LZ uker pr. år. Lærerne hadde noe

lønn av kommunen, men hver gård måtte holde ham

med kost og los j i samt skolerom. Dessuten hadde

elevene kost under skoledagen.
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Til gjengjefd fikk de voksne på gården anledning
til å f øIge undervisningefr, hvis de Ønsket det , og

denne ordningen Var meget populær. Undervis-
ningsmateriell Var det lj-te av det var stort
sett Bibelen, salmeboken og efter 1814 også

Grunnloven. Eldre folk har fortalt at omgangs-

skolen her i kretsen var omfattet med meget stor
int.eresse. Under skoledagene ble det arrangert
omvisning i f3øs og stall, og efter skoletid fikk
elevene anledning til å delta i, og lære praktisk
gårdsarbeide både inne og ute. Og enkelte
arrangerte korsang efter skoletid, for dem som var
interessert. Og i wlorgenbladet 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 føtL:- Personer fornemmefig

Tj enestedrenge og Haandverkerdrenge. Skolen

bestyres av herr Lars Togstad i Forening med

dennes Huslærer samt en omgaaende Skolelærer".



Kisten som alt
oppbevart i, og som

I(isten oppbevares nu

undervisningsmat.eriellet. ble
ble k j ør:t f ra sted ti t sted .

c_på fiuru sl.ro I e .
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Men til tross f or denne entusi-asme blånt mange, må

man nok si at omgangsskolen her i Veldre i
mesteparten av t,iden ,dekket lovens rninstekrav, men

heller ikke :floe Tner. Me.n jeg føyer tif en

uttalelse fra prosten C. Heyerdahl efter at han

overvar en eksamen

1B4B:

i 'Ve1dre vestre distrikt i

"Jeg har hittil ikke i Ringsaker overværet nogen
eksamen hvor jeg , har funnet barnene således
f orf remmede 'i' boklesning i kristendomskunnskap og

salmesang som i dette skoledist::ikt " .

I{ye av æren for denne fine attest må tillegges
l-ærerne i kretsen. Dis,se var for det meste
rekruttert' blant, bygdas egne ungdommer. De hadde
nesten alle sin utdannelse fra den ,private skolen
t i I klokker Lars Jens,en . H?r var en f oregangsmann
i skolearbe j-det i Ringsaker, og bl . a . Iærte han i
mange, mange . år evnerike ungdommer fra kommunen

opp til 1ærere. Klokker 'Lars Jensen var født 10.
j ur i L7 Ba på Biri' - og var husrnannsgutt . 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-R,ingsaker og

flyttet dit med sin anerkjente skole. Han var
s torti-ngsmann f ra 18 3 3 til 184 5 .

Den første omgangskolelærer vi kjenner fra kretsen
vår, €r Hans Pedersen ,Fris1i som døde f ør 17BB .

Derefter fulgte La'rs Arnundsen som bodde på

Flisakereie. Han sluttet ' i 1807 . så fulgte ole
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Gundersen som sluttet i 1813 og Hågen Larsen som
døde i 1833. senere kom Johannes olsen (oøa r84o),
Amund Torgersen og Johannes olsen BJørke fra 1g36.
På denne tid begynte så de dyktige og anerkjente
Lærerne f ra Stigell . F ørst TolIef Olsen Stig€o,
født 1817 på gården stigen. Han arbeidet i kretsen
til LB47 , da han fryttet tir Eiker. Han var også
en tid underkl'okker i Vel-dre. Stigen var meget.
ansett som læref, og prosten Heyerdahl ga ham
denne glimrende attest:

'rTollef Stigen fort jener rnegen berømmelse. Hva
flid og duelighet angår, ansees han for den
f ortrinligste av a1le presteg jeldets lærere,,

Han ble i LB47 efterfulgt av sin bror Kristian
Olsen St,i9€n, født 1825, og han ble en like dyktig
og anerkjent lærer. Men i 1861 utvandnet han til
Amerika. ole Larsen Bergousteie f. lB4o-
efterfulgte ham, og bl,e den siste rene omgangs-
skolelærer i vår krets. Han var også klokker en
tid og virket ti1 7876, da også han utvandret til
Amerika - 01e Bergoust var en ualmindelig flink
1ær€T, ja likefrem en lærerbegavelse sies det i
boken om Johan Nordhagen.

Skulle vj- trekke en konklusjon om disse vel LZO år
med omgangsskoLe i vår krets r så må det bli at
den var velsignet med. ,usedvanlig dyktige lærere
som satte dype spor efter seg. Og den høye status
denne skolef orrn hadde i bef olknirq€h, skyldtes nok
vesentlig dette forhold. VeI ble kretsenes og
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bl .a.rodenes grenser noe justert
på grunn av barnetallet,
kretsen slik vi kjenner
bausende' stabil. Kanskje
alltid har merket i denne

tradisjoner.

rOi årenes løp
men størstedelen av

den i dag, var for-
det gode samhold vi

kretsen, skyldes disse

FRA OMGANGSSKOLE TIL FASTSKOLE

It{en så bryter storrnværet løs nemlig den

langvarige og bitre strj-d mellom fastskole og

omgangsskole . Denne striden ble førL i hjemmene,

skolekommisjonen, kommunestyret og i Stortinget.
Den var like føIesesladet og hard som den E. F. -
debatten som kom 100 år senere. Argumentene for
fastskolen altså et fast skolehus i hver krets-
var vesentfig av pedagogisk art , og hensynet til

e levenes undervisning . Ivlan påneropte seg f rem-

skrittet og utviklingen ute i Europa. Altså er
intet nytt under solen.' Argumentene mot var at man

visste hva man hadd€, €levenes skolevei vi11e bli
leng et , kontakten med hjemmet vil1e bli dårligere,
og elevene vil1e miste kontakten med det praktiske
arbeidet på gårdene, Dessuten ville fastskolen bIi
mye dyrere. Fast skole hadde vært på tale i
Ringsaker b1.a. så tidlig som i 1816. Og i 1830-

årene ble tilhengerne f1ere. I 1853 ble det
flertall i skolekommisjonen i Ringsaker, og i 1857

g ikk Kirke-departemente t. med på en ordning . Og f ra
høsten 1859 fikk Rlngsaker sin første fastskole på

Skarpsrlo. S'iden gikk det fortere. Skoleloven av
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16. mai 1860 satte krav 'om fastskole, når minst 30
barn' søkte skoren. De.rmed var det,
omgangsskolen som normal0rdnirg, og
debatten stilnet.

slutt på

den hete

r en overgangståd leiet, man , skotr-ehus . De f ørste
steder som ble Leiet her i', kretsen, . var hus på
Dæhli og Rud . Ganske snarit ble lokalene på Dæhli
oppgitt, og f lyttet t,il stigen . Johan Nordh,agen r orr
annen landsk j ent kunst,nelsom også var f ødt langs
'tPræst-vægen" , L 18s6, begynte sin,. skol.egang på
Rud gård i 1863 - med ole'.,Eergoust som lærer. Han
ble senere elev ved Vel'd:re Høyere Almueskole som
holdt, ti1 i Klokkergården. Den ble ,nedlagt i 1894.
Efterhvert ble det for 3-angt mellom de to leide
skolerom på Stigen og Rrid ., De 1å i skolekret,sens
ytterkanter, og man så ,,seg orn ef ter et mer
sentrart sted .' va lget . f alt, på Nyhus . ,,En pent
beliggende husmannst,ue ulnder gården Jønsrud
vestre. ft I 1867 btre delikret,sene s,Iått sammen til
en krets - og den fikk ,navnet Jønsrud med fast
skolested Nyhus r
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3';.clestuen Nyhus under gården Jønsrud vestre



11

-rusmanns f olk - Johan Nordhagens berømte radering

ira l9l4 . tvtotivet er hentet f ra husmannsprassen

-etapperucl under Vin ju, og det er Agnethe og Nil s

Stapperud (også kalt ':.i.epperud-svenslcen) som her

eT avbirdet. Bildet i:i.i ': stitt ut i Venezia, 09

:nnkjøpt av det ital ii:r":.-lke kongehus.
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.oI nl år virket Ole Bergoust Som lærer her. Men i
187 6 ble , sorn hans ef terf Ølg€f , OIe R Nordtorp
ansatt. Nordtorp var født 28. februar 1857 i Østre

Sfid Ta, og var lensmanns-SØnn . Han ble ferdig
utdannet Iærer ved Hamar seminar i LB7 6 , og ble
sanime høst ansatt i fast stilling i Jønsrud

skolekrets. Han skil-drer selv så f int hvordan han

begynte i Nyhus:

rr I denne stue 'Lraadte j eg hø s ten IB7 6 dengang 19

aar gammel ind som lærer til en barneflok der i
spænding ven'tet, paa at f aa Se, hvordan mon den nye

lærer Var tilsindS og saa ut. Møtet var, tror jeg,
Lilfredstillende for begge parter, ti forholdet
cem imell-em forblev alltid det beste'. "

l,ordtorp ble her i kretsen ' som |ærer i hele 48 år,
cE kom til å bety uendelig mye for skolens
:tvikl ing . Han .var en meget dyktig lærer og var

oEså organist i Veldre kirke i 38 år. Han var

sangkord'irigeni-.- og arbeidet energisk for fattig-
3E sykepleien , F{an var streng, men rettf erdig ' og

bl-e meget avhoidt av be f olkningell . De t lever i dag

:ange som har lratt ham på skolen, og al-le som er

{cntaktet f remirever hans dyktighet og rettskaf f €n-

[et. I syv år arbeidet Nordtorp som enelærer i
l,'rrnus skolestue, men lokalet ble ef terhvert for

-jte og trangt. lvien Nordtorp sier selv at rr saavel
'ærer som elever har fra skoledagene der mange

* 5" s e mindg rtt .
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FURU GAMLE SKOLE

Allerede i LB77 b1e det satt igang et arbeide for
å få bygget et eget skolehus med egen skolejord.
og i mars 1878 bre det nedsatt en komite på tre
medlemmer: Chr. Dæhlie, Ariton Tokstad og Johannes
H j e lms tad , som skulle utarbe ide en plan f or ,,ege t
skole-hus med familiebekvernmeligheter',. Komiteen
avga sj.n innstilling i juni 1878 tegninger med

omkostningsoverslag ble utarbeidet av arkitekt
Aschenbach. og efterat, skolekommisjonen og
herredsstyret hadde vedtatt planene, ble de første
bevilgninger gitt på budsjettet i 1gg1. skorekas-
sen kjøpte skoletomt for ' kr z AaO , - av Tokstad.
Det var olsenengen og Kvernstuløkken, som fikk
bruksnummer 4 under ' gardsnr. 135, og hadde et

oareal på 30 dekar tilsammen. Tomten 1å like ved
'Præstvægen" og meget r sentralt i kretsen. Det ble
antatt et anbud fra Anton Tokstad om bygging av
skolehus og uthus for kr 5.200, - med ferdigstil-
lelse 24. juni 1883. Anton Tokstad fikk ikke selv
oppleve innvielseh, idet han døde året før. Flen

høsten 1883 ble den nye skolebygni-ngen innviet og
tatt i bruk, og lærer Nordtorp flyttet inn.

lSavnet på kretsen ble endret til Furu skolekrets,
efter det kolossale furutreet som sto like ved
skolen.
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Nordtorp sier selv efter innflyttingen:

",-stedet er meget vakkert. Dertil bidrar væsentlig
Cet midt på gaardspladsen staaende furutre, der i
cmkreds i brysthøide maaler 4 m, ved roten 4,74
-r ll
l,-! .

- reet ble senere fredet, og

:iedmark fylkes største bartre.
i 1991 kåret til

Denne skolebygning eksist.erer f remde les ( f g91 ) -
- cet den senere ble solgt til Opsal gård, hvor den

cle oppføtt- på stedet Krol<en. Den gamle skolestuen
3E lærerens leilighet er praktisk talt inntals,t.

-niervisnings-tiden og -omfanget ved Furu skole
: l-e ef terhvert utv j-det, og dertit kom at barnetal-

-et i kretsen holdt seg høyt. I 1895 var det L24

:1ever. Omgangsskolens langbord forsvaflt, og man

::Kk putter og kateter. Også veggtavler og kart
.:.3iT'r efter-hvert. Historie, sløyd, håndarbeide,

lc 3gra ft , naturkunnskap og sang b1e egne fag .

Se:ere kom gymnastikk inn i skolen. Skoletiden var
i 3 timer pr. uke med 6 timer pr. dag og 3 timer

-?:cag. A1t dette gjorde at det måtte ansettes en

-ærer til, og i 1BB4 bte Anna Hvalstad Ljungberg
a:satt, Hun ble i kretsen i 11 år,



. - = Il.. Nordtorp 1857 -1945

I *:. p tas sen i den nye skolen ble også snart f or
'*^F rckale tit småskolen ble leiet på Tokstad,E-. r IJI

: i: e:e hos gartner Sigstad på Furuset ( Oet

ærende Dalheim) . I L9L2 kjøpte lvlartinius E.

, : : I s,Eård eiendommen og døpte den Dalheim. I 1891

- å ^'{- vedtatt ny krets-inndeling i Ringsaker-,-. - = '-"rC L

^ + Furu krets ble betørt. Antall barn i- -:.l' cl L



alderen 7 -I5 år i kretsen var
femdelt.

da L46.

L7

Skolen ble

I 1895 årene ble Dovrebanen bygget like forbi
skolen, 09 da den nye bygdeveien høyere oppe i
I"økendalen b1e planlagt i 1904 , den ble tatt i
bruk i 1906, begYnte man å arbeide for en nY og

større skole ved d,€n nye bygdeveien. Skoletilsynet
drøftet 9.1.1907 spørsmålet om', å flytte skolen, og

anbefalte at den ble flyttet opp til den nye

veien , "idet den gamle ( Præstvægen)

19OB ble den føtste bevilgning gitt
er

opa

nedlagt". I
buds jettet,

og i 1909 bte byggekomit,e oppnevnt. Det ble O1e

storlien, ol-e Løken og syver , Rustadbakken-

senere avløst av Dagf inn Kampen. De't ble giort et
makeskif te med'. Tokstad gård, som solgte ny tomt

Itr . nr . 6 t il kommunen ''låke ved den nye ve ien '

FURU NYE SKOLE

Brggmester f or den nye skolen bl-e byggmester

lnders Haugli fra Brumund; og byggesummen ble ialt
på kr 9.55Or- ink1 . ovner. 29.11.1910 bl-e den nye

41g betydelig større 'skolen innviet og tatt ibruk '

Det b1e holdt en stor innvielsesfest, og Nordtorp

illktet f ølgende sang i anledning, dagen :
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.;1'r *
a.

{ Ftrru skoles,."indvielse
..t'

f. .\

'29ehe november I 910.

sorlrer
eicr dit

h for skole, kirke I :

O;r oc raade

-Ilnun trd .qin'naade!

- jcno er børnenes uun.
{ir

hl oilEr sæden I

ffil md ordets lærc !

OJotsffi os gtæden:

- LEEtr frugt at bære.

ftirrd;Yi Sige

i!åoø siv' Iykke;: '' ,
Til vor; gjernings moie.

;:S.kolen'hu-3mykke, .-.
Og lad"barnct toic
Sis tip.trlgd Ipcrr
lnd' i t åuddiset

Oaar vi nred gllede crtgpng.

J$l_.nod lysets rige

ler bornenes

w,i;;:rn. r;::-p{; '.lr:.

N.
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D,et gamle skolehus bte varsomt tatt ned og solgt
t,il Opsal gård , hvor det ble reist ig j en på Kroken

- og hvor det fremdeles står. Den nye skole fikk
t,re klasseværels€f , to lær:erleiligheter, kontor og

naterialrorn. Det var efter si-n tid - et
inponerende bygg som ruvet i landskapet

I avtalen om det nye bygget var det bestemt at. det
silrulle graves hatv kjeller under den nye skolen.
Skolestyret ba imidlertid om full kjeller, og
'frryggmester Haugli g jorde det. Flen ved bygge-

61ppgjøret nektet komrnunen å gi ham ekstrabetaling
for dette. Haugli spikret derfor en solid lem over

Snngangen tit denne halvpart. Denne lem b1e først
ffjernet ca, 20 år senere !

Irrmneret tit den nye skolen b1e levert fra
Storlien og Løkens skoger. Byggmester Hauglis

CIld,Ste SØnn Lars, født 1886, var rned Som tømmer-

fjrrer, og satte opp en sag like ved byggeplassen.

&r b1e a1t tørnmeret skåret og laf tet.

rcm det var med

gmnle skole, som

vemod man tok avsk j ed rned den

hadde gjort god tjeneste i 27 år -

mrCtorp selv skriver om dette :

r. Det behøve s ikke at, sig€ s , at det var med vemod

,&r blev sagt farvel til dette vakre sted. De 27

a1ilr i Iy av furutræets mægtige grene rufirner et

il"d av farverike stemningsfulde tonat , og en
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:angfoldighet av kjære minder fra arbeidet med og
jrr barnefl€, som ikke vil kunde' utviskes, minder
:er mægtig bidrar til at holde mot.et oppe under
'-:rlske f-ige tilfælde o.g bevare det idealitetens
: *' - ær over lærerkaldet r' slik som det, f remstillet,
=-g for ens'indre blik'engang for 1ænge sid€r.'l

tii:nt,. 'ra'..'
I r.-q'. '

!..r..5.' .. '#i$dfiil I.:'. . ::lii,iti
i;,,.-r';t:.::,:;1;,.,-'. ..':::.r'.::;:!

ifåI#;t"i;:;!i ,i:l'iiirii

:{ s3 Cen nye skolen ut ef'ter
:r'.:;runnen. Bildet er ta'tt av

:j:{:i:;.i 'r..-'.' .- .+ J:'.:.:r:',r:-.ii
!::lat._-r ': t .:. 'J i :.:, r 

' 
-.

tå$,ixr i':iii*ti#

innvielsen. Båberg

OIe Løken ca LgL?.

i.
I ':#

,:::;;iiifj*:itig ii:'i,,'rj i' .,;',
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Den nye skolen har også fått en meget vakker
'beliggenhet, sier No'rdtorp, og "maa i det hele
lniges at tilfredsstille alle rimelige krav t,il et
praktisk og hensigtsmæssig skolehus paa landsbyg-
den, og fyldestgjør ogsaa nutidens sanitære
ffordringer til lys- og romforhold
uil[relserne. tt

klasse-

ffira I-917 hadde slqol-e'n 7 klasser. Mange lærere ble
efterhvert ansatt 'i kretsen. De som hadde vært her
rer enn fem år innt,it L92O var Karoline Rød (f e99-

n9O4) , Ragna Nordby ( fg05-1910 ) , og Konstanse

solri (1913-1919).

I bmdsjettet 1918/1919 ble det bevilget penger til
my skåle og stabbur for ialt kr 500,-. I L92O/2I

lUil.e det bevilget penger ti'I utvendig paneling-
Ut[? nr2, med sagflis som isolasjon og maling ialt
tu 1.56O,-. I L92I/22 ble vann og kloakk påXostet,

rut, endel innvendig 'maling ialt kr 2.364,-.
skrolen fikk også efterhvert fire klasseværelser og

'Uare lærerleiligheter ; Even Haugli var byggme ster
rud ktter Dalseng som sin høyre hånd. Anders og

&uerr Haugli var begge f ra Brumurid, men var ikke i
m slekt.

Mers Haugli f . 1861 k jøpte f otøvrig i 1918 Stap-

Wcuud, efterat svensken Nils Andersen og Agnete

,$gåmsberg ( se Nordhag'ens radering ) var borte .

Sr6apperud ble da rev€t , og bygget opp ig j en som

tnkkerud.
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-.lvq

Iiaugli bygget bl .a
Ai:ienni-ng.
bie klasseromrnene

I ekeplas s planert
installert ca 1919

22

det første sagbruket. i

e fterhvert pane It og
( rg 26) . Elekrrisk lys

OIe M. Storås 1890-1965
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f f-922 ble ole lll . Storås ansatt i Furu, og to å r
cfuer i L924 gikk Nordtorp av som førstelærer, og

Suorås overtok. Han skulre få ha ansvaret for
akolen frem til våren 1945 i 23 år. Storås var
ffit L2 .4 . L89o i Nordddl , sunnmØre, og hadde sin
ntUCannelse fra Volda Lærerskole. Han døde i 1965.
mrur førte videre tradis j onene f ra de f rernragende
iltrsnere som t jenesteg jorde i Furu krets. Samme år
onertok Aagot Sørlien ansatt fra 1919 - som

lt[Dunen-1ærer. Hun var f ødt 2I .9.1896 og utdannet.
rnd Hanar Lærerskol€, og hun arbeidet i kretsen
]hlt r.iI L94L.
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r\Ørrenren gar pa sliolen
lUetrxti: Johar.r oian /, l, / : ,q/f Qry"en.

25a

thr ldf Db hrn sld av $etl, ha1 lkal spi. sc lre
G[tr C D?

konglehø og

hD - rgur han stal ene

GDm
og en gemmel Lrå$gi,r.Nrue-frø}'en Skjæ.rc

G?

llltrlmpr,'*rurmr's&r derl, hiørre -
Gl fc

li ; ten sverer: eNei da
G?C

jeg cr

lffi lnr'tc ten: .Her cr leg.D

Nil.nditen bor i toppen på er tre,
hm cr aldri ferdig når han skal av sred,
h- +{ spise fire konglefrø og danse lite grann,
froo slal erte Føken skjære og en gammellråkemann.

rW;ttditen,r sier mamma, ser du der?>
!{frleliren svarer: .Nei da, jeg er her.*

Og hopp og sprerr og tjo og hei
og fire kvister deler seg.

Frrummer Nørteliten: <Her er jeg.*
i

,ffilrbnemma,.du må gå.

rQ;f:r'mq fiint med skolevegen nå,
rlffi1f;lhrrillcr, du kan spise fpr du går,

rilth|llrilu:Fcm pl srubben din til skoleklokka slår.o

lilemtnrJeda, jada, ja,

ilSttdrm Filirg må rtikke, ha det bra,"
qiihry ogsprcn og tjo og hei
,rythrlilirrlr d"lo t g.

!,nrtTrr !{fradiæn: .Hei på deg.>

Itrrurngr rlnengerarehoPP
lhf,d;r[E {f, silllrxxDe ned og oPP,

t 1ffimlr*fu o6 dct hele, han gjør kast og sPrett og sprell,

illffirmrlr froe nøtrer, han er nøtteknekker selv.

ll)illhhm ar skonekbkka slår,

ilhtflli,n*hnehalcn sdr,
rqrllry oG lprerr og tjo og hei,
rqpllhn h dcn har ringt fra seg

arnu hno på srubben: .Her er jeg."

h, q lr;lpo3ryneirotljooghei og fi. rc Lviner delcr
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Drmet efter Nordtorp var stort. Ved' sin avskjed
:Glllk han Kongens Fort j ene stemedal j e , og f lyttet
ftn.l, Gjøvik, hvor han døde 2L .4.L945 .,

mb går f remdeles f rasagn i kretsen om hans

ilrucresse for katt€r, og hans sorg da en av hans

,fdtingskatter fikk kut,tet altre .bena i slåmaskinen

11ll nfiberg. Han bygget egen kattestige opp til sin
D{i.I;igftet i annen etas j € , ," hvor han og hans

1bolderskeKristineBråten.sØrgetfordempå
]btre uåte.

D tnnen 'epolce ' i skolens" historie ble også

hnnttet med Nordt,orp. Allerede da fastskolen
organisetL, ble det ved-tatt at skolejorden

drives av Iæreren, og utg JØre en de1 av

es lønn.

,!trO5 heter det i skolekommis jonens vedtak bl .a.

I - tærerjorden
aY kr 8O, -

er avgiftsfri inntil et

I - Lærerjorden skal brukes Iandbruksme s s ig .
ikke bortføres aveller gjødsel må

db tordtorp flyttet inn i Furu skole i 1883 '
han efterhvert et par kuer, noen griser og

o Jorden skaffet f6r€t, og tillegg hadde

gnteter og en stor k jøkkenhave. Da skolen b1e

opp til nyveien i 19 10, fortsatte
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flruUsAriften som fØr. Det nye uthuset hadde båser
ilEilJ, t'o kuer, f oruten plass t,il gris og høner .

U[tcrer fra den tiden forteller at Kristine gråten
m veldig flink t,il å melke og st,elIe, og at de

; dfinreme som ønsket det , f,ikk lære denne kunsten av

,hre. iloen elever som gikk på skolen fra 1910 ti1
:!O[16, kan ikke huske ku på skolen, mens elever
rntme godt husker f Jøsdrif t. Det er vel derf or
|n!Byn1igathusdyr-ho1detvariertenoedeførste
,lhur, nen det ble helt avviklet bort,imot 1930, og

ilFdGn ble bortforpaktet til Tokstad.

;@igstiden ble en rik tid for Furu

iD5ruallet i 7925 var L49, og det er
som skolen noen gang har hatt.

tistikk:
189 5 1900 L92A L925

n935

akoles elevtall: L24 105 139 L49

ry L34

ilJDO ble Ragna Arnt zen ansatt som lærer . Hun var
f . ?. l89B i Vål€r, og utdannet ved Oslo

le. Hun arbeidet ved skolen helt til hun

|,5.1.1959. Hun fikk altså 35 års tjeneste-
Lemgste tjenestetid på Furu skole efter

- Disse tre - Storås , SØrlien og Arntzen
sitt Solide preg på utviklingen frem til

De var a1le tre fremragende lærere og meget

Uåde av elever og befolknj-ngen. Skolebyg-
ilrle holdt

skoIe.
vel det

1905

LA2

ll

ii,,
't,r
li;"
liLll ,t:!. .

t:; : .

lrl;t'

:i

'i



f,edlB vedlike, og alle
il ukolen hele tiden.

f !9:02 lregynte Al f Prøysen i
Han ble uteksaminert

2B

t,re nevnte Iærere bodde

første klasse på

i L929. Han er
'beskjeden elev,

han var flinkest

de

t5l,m.
t som en meget flink; m€ri

llLi-kte seg godt på skolen. , lVlen

;ilaqf,rming og tegning 's1øyd var det verste han
*

rrt/3Å3-

iH- f åf;Så I$fl,

Tr,*J,i?i"rfT\r|?,\!lf 
=

ham6 karakterer viser, var
fl'ittig elev. Hans sangstemme

urrrrdert til G !

han nok også en

ble imidlertid

tt*
qhl'
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lrle efterhvert så f link til å skrive stil,
er en av hans klassekamerater, at han f il(k

'lme av sine medelever for å skrive f or dern. lvlen

stilene var forskjellige, og det vidner om

il @g fortellerglede. Alf Prøysen glemte ikke
gm}e skole , og g j estet den s enere ved f lere

€r, efterat han ble berømt og landskjent.

n$29 begynte Anne Cathrine Schulerud, senere

Vestly, på skolen, hvor hennes bror Menz

hadde gått et par år,
bodde da på Bolstad,

de til Jessheim.
men efter noen tid

Storås havnet dessverre på feil side under

og da freden kom , f.ikk han avsk jed . Den

r@rs@t:tok Som skole s Lyrat , var Jarle BJørllstad ,

p15.1l"0,1906 i Alvdal, og utdannet ved Elverum

le. Han hadde vært ansatt ved Furu fra
ren al lerede i L9 49 f orl-ot han des sverre
r Han var, i tillegg til sine fremragende

kaper, en helstØpt kulturpersonlighet.
satte sitt preg på skolearbeidet i årene

krf-gen, Mange husker hans medvj-rkning til
av L-7 . rnai i disse årelle. Da gikk elever

ffiM,Gr],cre i tog helt fra Furu skole til veldre
Sltrclemusikk hadde inan ikke, men BJørnstad

råC. Han tok sin fiolin spilte opp -og
,&lftrlr med fin musiki{ og allsang oppover de

bakkelle.
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--=:-= BJørnstad

" : - : :::a1 t en interessant historie fra
'-- j 

-^=- ..1..,.,:ER, Fra et tysk fangetransporttog
. : "," :: i'Øi'.it€ ca . 30 russiske krigsf anger

: ; ! c:.:e r mot Rudshøgda ' TYskerne s1o

-::::as informerte de andre lærerne og
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lb,fui ryflsre på vakt. En av disse stakkars fangene

il5E, pJ,ut,selig springende j-nn i Bjørnstads
fUlrucron mr-idt i en undervisningstime med ca. 25

1.,f,;uu- Ban pekte på et kart, og f orsøkte å
ilIruuclil,Le at, han var fra Kaukasus-olllrådet. Det var

nru frou det store f rikvart €t , og B3ørnstad

iffiffirrlU, for at Storås da skulle få Øye på mannen.

i,lul"h h,elm derfor springe videre oppover bakkene

llroqL lD$bnrg" trg mannen Ia i vei. I det samme

i,rffiucg0cc1ek1okk€fI,ogStoråsfikkseryggenti1
@Urye i bakken. "Hvem i all verden er det?" ,

hmro. *Det er bare Ole. Kvi-Ssellien Som har
på b6ut.iXcken", svarte Bjø'rnstad, og med det

,mrorum,s seg til ro. Ef ter krigen ble det klart
rfu !:r.T,,sseren kom velberget til Sverige, ef ter

lhu l&ilui1,fr.u, satt i kontakt med den organiserte
il:erten over grensen.

,ftffi" oe,st, :-nteressante var at ingen av alle de

$m opplevet russere rI , og i.ngen av de

ord om

soli-
scm silckert ble inf ormert, sa et

@tru, viser litt av det samhold og den

hersket i kretsen under krigell .

l forlot Furu i 1949, overtok Elnar
fiOm skole-styrer fra L2.4.L950. Han er

r6,-i6,-ilr$@ i Ilustad på Flø-i- e , og er utdannet ved

llll"ryurcrskole. Eidsvoli- hadde ansvaret for

r$6r *g hlelt til l.B.Lg74 i nesten 25 år. Han

'ryfl em f remragende lære;:'å Som var rneget høyt
,i L kreLsen. De ga*iie tradisjoner fra de

@nk,r.lge Lærerne på Fiiru skole, ble altså

m

.ll

i

i,

'ii'li

,t

L'
I

,t;
rli,ir i,



ffiilu, wir"dere.

ifiilfuC,e. Da

- ffit ceil.'eryer på

tffi MLve på

lvlen

Eidsvo 1d

skol en,
de neste

33

elevtallet var dessverre
overtok ledelsefl, var det

men det gikk ned til nesten
-aF 

gz3 ar.

forte ti1 at kommunen igjen
et om å nedlegge skolen, 09

t,j.L andre skoler. Forslaget
reaksjon blant folk i kretsen,

l&x1il. kemp for sin k jære skole.
J,es ble stiftet i 1953, og

fic,r å beholde skolen. Laget
6na mange måter bI. a. ved en historisk

på Asla-sletta i 1954. "Hele bygda var

r Hi-nar Eidsvoll

tok opp

ove rføte
vakte en

som reiste
Furu skoles
førte an i
samlet inn
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påStil skrevet av

Furu skole 26.
Alf Olafsen Prøysen fra eksamen

april L929 .



Tydeligvis
Furu skole,
man finner
ef ter.

36

1a man sterk veJct på sl<jØnnskrift på
for maken ti1 pene besvareLser som dem

i rærer storås ' bok, må man le t,e lenge

t..::.:.:.:..:{

E::::.:?il

... t....--.-'....-.....-.. . -..,
:ieii :.:'..:.:.:.:.: :.- :.:': ::
llfY l l i l :1:1:':1i il;: i i
9 :.:.r:.11t:.:'tt:':.:.:.

åI*..:::.:':::::.::::::.:....

En del av
kanrpen på

Furus 1ag fra den
Aslasletta

istoriske f otba11-
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Opptoget, f oran f otballkampen. Fanen
var laget av Borghild Kaashagen.
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1

I

i

i

3B

Hvert år var det tradisjon med basar to kvelder,
hvor det kom inn flere tusen kroner. Alf Prøysen
holdt konsert, og billettinntekten gikk t,il skolen
v /Poreldre1aget. Laget finansierte også flere
skoleturer .

Det var vanskelig å få kommunale bevilgninger til
innk JØp av orge1, lydfilm og lysbildeapparat,
o.1. Men da foreLdrelaget tilbød . seg å betale
kommunens andel på L/4 -
gikk innkjøpene i orden.

og fylket betalte 3 / 4-

undervisning i engelsk begynte ved Furu skole i
1954. Undervisningen var frivillig for 6. og 7 .

klasse r soffi 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.
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Protestene mot nedleggingen ble efterhvert meget
sterke , og forslaget b1e også heldigvis trukket
tilbake . Skolen var for eLøpig reddet .

lvlen efter initiativ av dette energiske foreldrelag
bl-e det så, i samarbeide med skolestyreren, satt
igang et arbeide for å ruste opp serve skolen.
Dette arbeide ga også gode resultater. Vannfor-
syningen ble ordnet ved borevann, vannklosetter
ble lagt inn, kloakken modernisert, kjøkken ble
innredet, klasserom modernisert og isolert, Iærer-
være1se, klasserom og nytt. inngangsparti ble
bygget til, 09 skolen fikk en bra idrettsplass.
Lærerleiligheten i annen et.as je ble ombygget tit
et brukbart håndarbeidsrom, bj-bliotek og material-
rom, Alt takket være stor dugnadsinnsats fra
foreldre og andre interesserte.

Skoleidretten fikk en bred plass i disse årene.
Skjoldkonkurranser ble holdt i friidrett for
gutter og jenter. Det var også skjoldkonkurranser
på ski: hopp for gutter, og slalom for nåde jenter
og gutter. Skjoldkretsen var: Furu, Kirkekretsefl,
Fagerlund , Btumund, Brennlien, og senere lvlauseL .

Furu f ikk en meget f in uttel.f ing. Skolens jent.er
tok f.eks. vandreskjoldet på ski ti ganger på rad,
og både qutter og jenter g_; iirde det meget skarpt
både sorr"rrft€r og vinter. Diss* idrettskonkurransene
betød veldig mye for e1r:yene, men også for
foreldre:-ie, Elevene gledet seg tif disse store
dagene, *'j folk i kretsen ::,;iuttet mannjevnt opp
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Omarrangementene.Dett'eskapteenglødi
hverdagen, som var meget verdifurr. ved de store

idrettskonkurransene på jordene rundt' skolen om

vinteren var det den rene Hormenkotlstemning'

Fclretdreraget ydet. pengebidråg, da Veldre

Idrettslagbyggethoppbakkemedflomlysog
dommertribune i Løkendaren. også srcolens fane ble

betalt av f oreldrelaget ' Det' var OIe Storlien som

da var f ormarrfl r og som tok initiativet ' oddvar Bye

laget tegning€o, og ole Bernt'en, født 1901 i

vang r broderte sirkeduken. Fanen bre innviet L7 '

mailg6I.Berntsenerenmegetanerkjentkunstner
innen sitt fag ' 09 har også brodert for Konge-

huset. Han bor nå på Veldre alderssenter '

-c*-Å
-rbi\

€*u**
5å{*fæ

Furu skoles
fane



42

I 1953 b1e det innkjøpt en Tandberg båndopptak €t ,

som det først€ av de moderne hjelpemidler som

efterhvert skulle prege all under-visning. Senere

kom Iysbilled- og lydfilm-apparat I argel og radio
med høyLLalere i alle klasserom. :

Av de mange meget dyktige lærerkreftene som skolen
og elevene nød, godt av i denne tiden må Spesielt
nevnes:

ansatt fra L952Margit Staff
ril 196 1

Kari Borge
ril 196 5

f.2Q.9.1899

f .27 .11. 1922

Hun ble senere rektor i Sarpsborg.

meget vel ansett.

ansatt fra 19 59

De var begge to

t

Talås'en f. L2.11.L928
Hun ble senere ansat,t i

fedrenegården. En meget

Anne Frøysnes ( liflemor )

ansatt fra 1961 til 1965.

Trysil, der mannen overtok
dykt,ig lærer.

Andre 1ærere 'med

vært fru Hådem t fru
Fredriks en .

De fleste lærerne

ko'rtere funks j onstid har bl . a .

'Berkåf, fru Thorheim og Åse

bodde 'på skolen ' men Eidsvo 11

kjøpte i Lg57 en det av skoletomten av kommunen,

og bygget sin egen bolig i 57 / 58. Tomten fikk
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g. nr . 13 5, br. nr. 10, og Eidsvorl plantet en fLott
frukthave rundt huset.

Den någjeldende skorerov ble vedtatt i 1969. r
denne loven ble bI. a. navnet folkeskole byttet ut
med grunnskole.' Den ble delt i et 6-årig barne-
trinn og et 3-årig ungdomstrinn med et frivillig

oIU . ar.

Høsten L974 ble Moelv ungdomsskole satt i drift,
rned bl .a. elevene fra Øverste klasse på Furu.
Dermed ble det.bare seks årsku11 igjen på skolen.
lvlen Ringsaker kommune var den siste kommunen i
landet som innførte ,9-årig grunnskol€, og samtidig
den kommunen som hadde de siste elever i 7 -å.rig
folkeskole og realskole.

Fra høsten I97 4 har rektor Bj Ørn Hagelund hatt
ansvaret for Furu skole, og det har han i dag. Han

er like dyktig og anerkjent som sine forgjengere,
og nyder stor anseelse i kretsen. It{en elevtallet
har dessverre ikke steget noe vesentlig. I 1991 er
det vel 40 elever, og skolen er 3-delt.

I dag arbeider lærerne Ingvar Haagaa Dalen fra
1966 Gunvor Bengaust fra L97O og Valborg
Gitlestad fra 1970 på Furu skole.

Kommunen har igjen tatt opp tanken om nedleggelse
av skolen. La oss inderlig håpe at denne gam1e,

tradis jons-rike skole fortsatt skal være et



midtpunkt i kretsen, og

videre i nye slektstedd

44

dens hi-storie kan føresat

' :. ..: ' .rii'.i:':
'' .: l ll-.l:f!:ll!

..2W9:

--. . -:t. $*i*t*.

.:;.:!::1?fiiE#r:9.

Bi ldet er tat,t, av E . Enemo ca L97 5
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Ele\ier og lærere våren 1991.

s:år bak til venstre.

16

Rektor B1ørn Hagelund



Kildemateriale :

Ringsaker kommunearkiv v/Gunvor saugstad
Veldre Bygdebok
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Trond Røhnebæk

Ringsake r
Ringsaker
Ringsaker
Ringsaker
Ringsaker

.Hedmarksmuseet

Skolevesenet i
Ringsaker 183 7 -LBB9
Ringsaker FoIke-
skoles historie
A1f Prøysen
Johan Nordhagen
Lappeteppe fra en

barndom

Etter Præstvæga

1915 nr.1
1 .5 .27 , 23.3 ,36 og

23.3.56

Skolesjef i Ringsaker
Bibliotekar Sølvi Sandvig
Rektor B3ørn Hagelund
Tidl. rektor Einar Eidsvoll
Tidl. rektor Jarle B3ørnstad
Pens jonist Magna lrlæhlum

Fotograf Jqr Haug

Sigurd Hess

Dlartin Haugen

Viken og Haug

Haakensveen - -
Vestlyr Anne Cath

Thorbjørn Ekern , -
Norsk Skoletidende -
Hanar Stif t,stidende a

Samtaler med tidligere elever og Iærere.


