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Det er i år 250 år siden forordninga om allmueskulen på landet vart gjevi.
For å markere jubileet, valde skulestyret våren 1985 ei nemnd til skrive soga
om skulen i Kviteseid kommune i desse åra. Til sogenemnd blei valde: Kjerstine Gundersen, John Skarprud og Tor J. Skarprud.
Arbeidet med soga var interessant, men baud på vanskar. Verst var det at
skulekommisjonsprotokollane heilt frå fyrst av og fram til 1876 var borte.
Den fyrste skulefundasen (skuleplanen) var heller ikkje å finna. Heldigvis var
fundasen sokneprest Windfeld fekk i stand i 1783, i orden. Denne fortel korleis skulen då blei ordna.
Frå 1837 då ordninga med formannskap byrja, laut alle skulesaker som
galdt pengar, leggjast fram for «herredstyrelsen» til endeleg avgjer. Kommunestyreprotokollane hjelpte difor med mange opplysingar om skuleordninga.
Frå 1876 til 1890 er skulekommisjonsprotokollane på plass, og frå 1890 då
ny skulelov innførde skulestyreordninga, gjev skulestyre-protokollane, saman
med kommunestyre- og dei krinsprotokollane ein fann, dei opplysningane ein
treng.
Skulesoga som no ligg føre, fortel sjølvsagt bare ein del av det som har
hendt, og slett ikkje noko om det «indre» livet i skulen/ane.
Pedagogisk/psykologisk distriktssenter for Vest-Telemark som kom i gang
i 1975 og held til i kommunen vår, er også ein del av skuletilbodet. Leiaren
ved senteret, Aslaug Mæland, har difor skrive litt om dette.
Me vonar at mange, både eldre og yngre, vil ha interesse av å lese om skulane både i gamal og ny tid.
For sogenemnda
Tor J. Skarprud
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Undervisning før 1739
Ei form for læring er å taka etter eller imitere. Det har mennesket og dyra
gjort til alle tider. Men planlagd undervisning er av nyare dato. Me veit lite
om undervisning av born i middelalderen. Kristenretten kravde at Credo
(Trua), Pater Noster (Fadervår) og Ave Maria (Mariabøna) måtte lærast. Me
veit godt som ingenting om opplæring og folkeopplysning i Vest-Telemark i
dei «mørke» hundreåra frå 1350 til ut i 1600-talet.
Etter lov og forordning skulle det vera ein klokkar (degn) i kvar bygd etter
at reformasjonen vart innførd i 1536. Bibelen skulle no vera tilgjengeleg for
alle. Då måtte folk lære å lesa. Frå 1552 skulle klokkaren ha ein gard av kyrkjegodset til bustad. Kvar bonde skulle ut med ei årleg avgift, den såkalla
klokkartollen. Men det drog ut før det vart tilsett klokkarar. Jens Nilsson
nemner ingen klokkar i Vest-Telemark i visitasbøkene sine i åra 1574-97.
Heller ikkje i Niels Glostrups visitasbøker frå 1617-37 er nemnde nokon
klokkar frå desse kantar av Telemark.
I 1661 opplyser Landkommisjonen at det då var klokkarar i Kviteseid og
Vinje, men utan at namn blir oppgjevne. Tov Gotuholt blir dregen for retten i
ei rettssak i 1671. Han hadde æresskjelt «klockerens quinde». Korkje klokkaren eller kona hans blir namngjevne i tingboka. Kanskje er dette eit teikn på
at klokkaren hadde låg sosial status på den tid.
Fyrste klokkaren i Kviteseid som me får vita namnet på heitte Wilhelm
Pedersen. Han vart tilsett kring 1688. Han hadde vanskar med å få inn både
klokkartoll og skyssgodtgjersle og førde jamvel sak med bøndene i Brunkeberg om dette.
Allmugen var uhuga på «å koste noko på slike unyttige karar», skreiv Rikard Berge. Det blir eit vanleg klagemål frå klokkarane frametter i 1700-åra
og lengre med om kor mykje plunder det var å få inn løna. Dei måtte sjølve
gå rundt og krevje. Klokkarane måtte forresten ta til takke med husmannsplassar til bustad framover til etter 1800. Jens Christen Schielderup, som var
klokkar frå 1718 til 1782, budde på «Lysagen» (Ljosåker), plass under Ståland, og Augustinius Brochmand, som var klokkar frå 1782 til 1806, budde
på Vesleøy, plass under Utsund. Det synest ha vore mange slag typer mellom
desse klokkarane, både halvlærde og ulærde. Ein av dei halvlærde var Jens
Schielderup. For å skøyte på klokkartollen dreiv han ei tid med å selje øl og
brennevin. Brochmand var presteson. Han tok til å studere til prest, men ser
ikkje ut til å ha hatt hovud til å fullføre.
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Klokkarane skulle for det fyrste gå presten til hande under gudstenesta og
leie songen. Difor vart dei seinare også kalla kyrkjesongarar. Namnet klokkar
skriv seg frå at dei frå fyrst av skulle ringje med kyrkjeklokkene. Ut i 1600åra kom det føresegner om korleis undervisninga skulle ordnast. Kvar sundag
etter preika skulle presten forklare ein del av barnelærdommen, kanskje ein
trusartikkel eller eit av boda. Preika måtte difor ikkje vera lang. Klokkaren
skulle så undervise ungdommen i katekisma til faste tider som soknepresten
bestemde. Å rekkje over eit prestegjeld så stort som Kviteseid med regelmessig undervisning i kristendom var ikkje råd. Jamvel etter at presten hadde fått
ein klokkar til hjelp kunne ikkje dette gjennomførast. I Kristian V's lov av
1687 blir denne undervisningsplikta til prest og klokkar innskjerpt. Biskopane var elles misnøgde med kunnskapane i kristendom hjå Kviteseidungdommen utetter i hundreåret.
Kristian V's lov sette ein stoppar for alt som kunne minne om organisert
sjølvstyre på bygdene. Tingplikta for allmugen var oppheva. Lagrettmennene, som tidlegare hadde vore formenn og organ for bøndene, vart etter
innføringa av eineveldet, redusert til ein flokk bisitjarar. Frå midten av 1700talet var administrasjonen bygd opp etter eit komplisert mønster av større og
mindre einingar — kommunar. Kommunar av lågaste orden var skule-, kyrkje- og fattigkommunar. Her opna lovgjevinga etter kvart for eit avgrensa
lokalt sjølvstyre. Me skal seinare sjå kva rolle dette kom til å spela når det
gjeld skulekommunen.
Kring 1750 kom den pietistiske rørsla frå Tyskland til Danmark-Noreg.
Ho sette fart i det religiøse opplysningsarbeidet der ho fekk makt. Kristian 6.
var pietist. I 1736 vart tvungen konfirmasjon innførd.
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Skuleordninga av 1739 og Placaten av 1741
Forordninga sa utrykkeleg at ingen måtte konfirmerast «med mindre de
tilforn ere holdte til Skole». Dette førte til at ei skuleordning måtte koma. 23.
januar 1739 kom «Forordning om skolerne på landet i Norge». Same dag
kom også «Instruks for Klokkere og skoleholdere paa landet i Norge». Både
forordning og instruks var lik for båe rika. Dette er fyrste skuleloven vår.
Med det tek allmugeskulen til. Om denne forordninga ikkje fekk så stor praktisk betydning, så slo ho i alle fall fast for fyrste gong at den allmindelege
folkeopplysninga var ei samfunnsoppgåve.
Men denne skulelova sette for store krav til folket med ein gong. Ikkje var
det råd å få bygt opp faste skular, kostnaden vart for stor. Og ikkje var det råd
å få så mange lærarar som trongst. Alt kravde pengar. Staten ville ikkje betale, og så velta ein av gamal vane byrdene over på lokalsamfunnet. Det vart
fastsett ein skuleskatt som skulle gå til skulekassa. Bygda sjølv måtte bera
alle utlegg. I 1741 kom det så brev frå regjeringa. («Placaten av 1741»). Etter
den skulle kvart sokn få setja lova i verk etter som soknet sjølv ville og kunne.
Kvart prestegjeld skulle ha sitt eige skulevesen og si eiga skulekasse. Presten skulle ha tilsyn med skulane i bygda. Alle vedtak skulle godkjennast av
amtmann og biskop. I røynda var det folket i prestegjeldet som hadde makta
over skulen. Sjølve skulelova frå 1739 vart ståande som eit slag mønster. Slik
skulle skulen ha vore.
Soknepresten var sjølvskriven formann både i skule- og fattigkomisjonen.
Var presten ein ihuga mann, kunne han få gjort ein god del. Hans Jacob
Bloch vart sokneprest i Kviteseid i 1731. Han hadde ein del vanskar med å få
inn prestereida dei fyrste åra, og bøndene nekta han skyss stundom. Men etter
kvart fekk bygdefolket age for presten sin, det vitnar nokre «positive» segner
som er knytte til namnet hans om. Det var i hans tid at «Placaten av 1741»
kom med påbod at innan 29. september 1742 skulle godkjende planar for allmugeskulen setjast i verk. Prestane skulle på førehand senda framlegg til
«skolefundas» (skuleplan) til prosten til godkjenning. Amtmann og bisp skulle sjå til at skuleskipnaden vart nokolunde lik frå prestegjeld til prestegjeld.
Ein har ikkje funne fyrste «skolefundas» for Kviteseid, så ein veit ikkje
om Bloch greidde å halde fristen. Historikaren Knut Tveit, som i 15 år har
arbeidd med norsk skulehistorie i dei fyrste hundre åra etter 1739, fortel om
biskop Kærup. Nyårskvelden 1745 sender han rapport til regjeringa om sku-
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leforholda i Telemarksbygdene. Han skriv: «- idet ieg ogsaa til denne Dag
kand takke Gud for med Hiertens Glæde at Stiftet nu er forsynt med troe og
gode Lærere saavel i Kirkerne som Skolerne». Det er liten tvil om at den
gode stemninga biskopen viser har sitt opphav i ein tilsendt «Copie» av skuleplanen for Kviteseid, som må ha vore mønstergyldig, legg Tveit til.
I 1746 vart Bloch prost. Straks etter skriv han til amtmannen og bed om at
det må setjast inn tvangsmidlar for å få eit skikkeleg skulevesen som lova
kravde. I 1752 skikkar han brev rundt til dei andre prestane i prostiet. Der
trugar han embetsbrørne sine med straff og mulkt for forsøming av skulevesenet. Dette tyder også på at Bloch hadde fått orden på skuleplanen for Kviteseid.
Ettermannen hans var Johannes Brochmand (1754-1776). I hans tid brann
husa på prestegarden. Det var om hausten i 1763. Einast drengjestoga vart
spard. Ho står der den dag i dag og skal vera over 400 år. Uthusa brann ikkje,
men er utskifte sidan. Inntil vidare måtte prestefolka flytte til Kråkenes i Vrådal som var enkesete for prestegjeldet. I 1766 skreiv Brochmand til amtet.
Det var ein løytnant Heide som ikkje ville sleppe fri mannskap «som på siste
session blev mig overladt til skoleholdere», skriv Brochmand. Skulehaldarar
hadde vore fritekne for militærteneste sidan 1739, og dette stod ved lag til
1886. Brevet syner at det i 1766 var fleire skulehaldarar i prestegjeldet.

Niels Windfeld
Niels Windfeld kom til Kviteseid som huslærar på prestegarden i 1758.
Han var då nybakt teolog. I 1765 tilsette soknepresten han som personellkapellan, og to år etter gifte han seg med jomfru Anne Sophie Meldahl, syster
til fru Brochmand. Ho var 44 år og han 32 år. Giftarmålet var nok ein del av
avtala om prestekallet. Slikt var nokså vanleg i dei dagar. Windfeld sette spor
etter seg på mange måtar her i bygda. Det var tida for rasjonalisme og opplysning, og det finst mange døme på at han var ein varm talsmann for desse
nye ideane.
Som den praktiske mann han var, hadde han sans for det som interesserte
folk i det daglege arbeidet. I ei reiseskildring frå 1770-åra vart hagen på prestegarden særskild nemnd som eit døme på godt hagestell. Det vart også hevda
at Windfeld «.. . lærte Telemarkens bønder at dyrke kartoffer
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Sokneprest Windfeld saman med kapellan Storm og tre bønder
skreiv ny skulefundas 11. mars 1783.

Han fekk i gang eit leseselskap i Kviteseid. I 1803 var han mellom dei
prestane som søkte til biskopen om å få nytte frie tekster i kyrkja. Han ynskte
å taka i bruk den nye salmeboka (den evangelisk-kristelege salmebok). Frå
1776 finst ein rapport frå han om korleis skuleskipnaden då var bygd opp.
Windfeld skriv at «fra gammel tid» vart lærarlønene utlikna med 8 skilling
i året på kvar gardmann. Like mykje var det for dei husmenn som kunne
makte det, men det var svært få husmenn som greidde dette og difor hadde
dei sloppe. I Sundbygdi og Brunkeberg var årsløna for ein lærar omlag 2½,
men burde vore minst 3½dalar, meinte Windfeld. I Vrådal og Flåbygd var
årsløna 4 dalar og såleis høveleg etter hans meining. I den tida skulen varde,
var lærarløna omlag som for ein tenestgut. Ingen kunne leva av berre å vera
lærar.
Den 11. mars 1783 blir ein ny skulefundas arbeidd ut på Kviteseid prestegard, og dette dokumentet finst enno. Niels Windfeld var sokneprest den
gongen. Prestegjeldet vart delt inn i 9 skulerotar: 1. Sundsbygdi
(hovudsoknet), 2. Øvre Flåbygd (Fjågesund, Bergsto, Kilen), 3. Ytre Flåbygd,
4. Morgedal, 5. Brunkeberg, 6. Vrådal, 7. Nissedal, 8. Treungen (øvre), 9.
Treungen (ytre).
I 1845 vart Ytre Flåbygd lagt til Lunde, og i 1810 vart Nissedal og Treungen eige prestegjeld.
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Som før skulle det vera omgangs-skule og skulemeistaren skulle flytte frå
gard til gard, ei veke kvar stad. Han skulle ha gratis «Huus, Kost, Seng, Lys
og Brenne». Born frå gardar og husmannsplassar i nærleiken skulle så samle
seg til undervisning på garden. Det skulle vera ein omgangsskulelærar i kvar
rote, men i Sundbygdi var det vanleg to. Det var klokkaren og ein avløysar.
Skuleåret varde som før frå 10. januar til 14. april. No vart løna til skulehaldarane fastsett etter storleiken på roten og talet på elevar. Utgiftene vart utlikna på gardmenn og husmenn. Tenestgutar skulle betale 6 skilling og tenestjenter 3 skilling.
Skulefaga var lesing og kristendomskunnskap, til dels også skriving og
rekning «naar det forlanges» og mot betaling. Fattige born skulle hjelpast
med mat, og born som var bortsette på legd skulle også vera med i undervisninga. Skulebøker til fattige born skulle soknepresten kjøpe inn for dei
«tavlepengane» som kom inn når den såkalla «tavla» vart boren kring i kyrkja under gudstenestene frå april til utgangen av september.
Klokkaren hadde same lærarløn som dei andre. Men han hadde også betaling for klokkararbeidet. I alt skulle han få inn 17 tunner korn i året. Det var
klokkartollen, og svara i pengar til 68 dalar.
Offerpengar ved barnedåp, brurevigsle, konfirmasjon og høgtidsmesse
kunne koma opp i 70-80 dalar. Fjordeparten av dette gjekk til avløysaren som
stod for klokkartenesta i Nissedal og Treungen. Det vart utnemnd roteforstandarar til å krevje inn lærarlønene. Ombodet gjekk på omgang og helst i 3 års
periodar. Dette vervet var lite likt, for det var alltid plunder å få inn både
klokkartoll og lærarløner.
I 1808 vart Ole Bjørnsen klokkar. Han reiste i 1802 til Kristiansand for å
gå på lærarkurset som biskop Hansen hadde sett i gang. Han var der i 8 veker
og vart tilsett som lærar i Nes-Haukom krins same året. Både han og forgjengarane hans var klokkarar for heile prestegjeldet. Heilt til han døydde var
Ole skriven som klokkar eller kyrkjesongar som det etterkvart kom til å heite.
Men både han og klokkarane føre han leigde hjelp for eigne midlar. Jens
Schielderup fekk Tore Gunsteinson til medhjelpar frå 1765 til 1782. Ole
Bjørnsen fekk etter kvart så mykje å stå i at han leigde vikarar i lange tider.
I Brunkeberg fungerte Såmund Knutson (Sandland) frå 1831. Etter 1845
vart Såmund truleg verkeleg klokkar i Brunkeberg. «Sommond Klokkar»,
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som han helst vart kalla, heldt fram til 1865. Då overtok Halvor O. Sollid til
1872. Etter han kom Olav E. Sandland til 1875.
Klokkarvikarar i tida etter var Talleiv O. Passpå frå 1876-1881, så var Johannes Olafsen klokkar eit år og frå 1881-1888 var Lars N. Sæim klokkar.
I hovudsoknet vart Knut Taraldsen klokkar i 1848 og til 1883. Herlaug
Andvik overtok så til 1893. Svein Gundersen Straumsnes vart klokkar i Vrådal i 1847-48 heilt fram til 1892.
Prestane fekk ordne med utdanning av lærarar kvar i sitt prestegjeld. Denne lærarprøva var nokså enkel. Soknepresten og prosten eksaminerte. Krava
var ikkje store ved denne «prosteeksamen». Når ein skulehaldar las nokolunde godt i bok, kunne skrive toleleg bra, forstod dei fire rekningsartane og
kunne stille «fornuftledende og oppbyggelige Katechisationsøvelser over Religionen» hadde han dei kunnskapane han trong. Ja, dette hevdar ein sokneprest så seint som i 1824.
Det er lite å finna av namn på lærarar frå denne tida. Som me tidlegare
nemnde hadde det vore og var eit lågstatusyrkje. Etter kvart arbeidde det seg
fram til høgare rang. At skulehaldarar til liks med t.d. postførarar var fritekne
for militærteneste om dei heldt ut i sju år, var nok ein spore for mange til å
halde ut. Av etternamna ser me at fleire av desse lærarane tok arbeid i heim-
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soknene sine. Gunnar Ådneson Lønnegrav var lærar i Vrådal frå 1769 til
1778. Så kom Andres Olavson Vrå. I Morgedal overtok samstundes Tarjei
Aslakson Sudbø etter Aslak Hansson Svanajord. Zacharias Gravdal var lærar
i Åsgrend, Sandlandsgrend, Ordal og Dalane i 1778. Høye, sonen hans, vart
lærar i Brunkeberg. Han var styrar for kornmagasinet der ei stund. Seinare
vart han lærar i Lårdal og til slutt vart han lensmann i Vinje.
Omgangsskulen vart godtsom einerådande her i landet i meir enn hundre
år framover. «Der kjem skulen», kunne borna seie når skulehaldaren kom til
gards. Skuleborna sat rundt langbordet i stoga. I same romet dreiv husets folk
med sine gjeremål. Det hende nok at skulen ikkje var særleg velsett somme
stader, men det hende også at han vart møtt med stor velvilje. Å gå i ein slik
skule var som å vera «gjest hjå kjennsfolk», skriv Arne Garborg (1851-1924)
i sine minne frå gutedagane.
Fyresdalsforfattaren John Lie (1846-1916) har ei skildring av omgangsskulen i boka «Ståle Storli». Lie hadde opplevd omgangsskulen som barn og
var sjølv lærar i fleire år. Ein merkar at forfattaren skriv med ein ørliten
skjelm i augnekroken, men skildringa verkar ekte:
«Etter at bordet var rydda, tok skulemeisteren opp av lomma ein liten nykel og opna det raudmåla skuleskrinet. Sakte og tenksamt la han «inventaret»
opp. Det var ei mengd stavetabellar, heile, halve og fjerdedels, Hallagers
Læsebog, mange Grøgaards Læsebøger nær på nye, En from Kristens
Nathue, Taarepersen, nokre Herslebs Bibelhistorie, Horsters Bibeludtog,
Kongebogen, nokre nytestament, ein bibel, nokre tavlebrot utan ramme —
det var alt. Men likevel, inst i kroken saman med ein trekvart tobakksrull,
løynde det seg nokre Junkers Regnetabeller, Fortenatus Krønike, Tristan og
Indiana. Av desse bøkene las skulemeisteren stundom opp for husfolket om
kveldane.
Utpå dagen kom seks, åtte born dragsande med store nisteskrepper. Nokre
bad om å få halde til på Storli med skulen var der. Nisteskreppene vart sette
ut i ein kove. Borna samla seg i stoga, stille og blyge. Meisteren sat ved bordet og skreiv. Så tok skulen til. «Fyrst syng me ein salme», sa meisteren og
sette i med ei røyst så veldig at det klingra i tallerkar og koppar borti hylla.
Han var byrg av den sterke songrøysta si, og fortalde om då han song saman
med ni klokkarar og hadde teke ein tone over dei alle. Somme av borna las i
det nye testamentet, nokre i Grøgaard, somme stava, alle høgt og på ein
gong.»
Det var vanleg å taka til i omgangsskulen i 7-8 års alderen og slutte av ei
stund før konfirmasjonen i 13-14 års alderen. Men det var også dei som måtte
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prøve seg i fleire år før dei «slapp fram for presten». Det skulle lærast mest
mogleg utanboks frå Erik Pontoppidans forklaring til Luthers katekisme.
Denne boka «Sandhed til Gudfrygtighed» av Pontoppidan var forma som 759
spørsmål og svar. Dette er nok den læreboka som har hatt lengst levetid i
norsk skule. Den har plaga mange norske born med sitt snirklete og uforståelege danske språk. Det heitte i folkehumoren ved omskrivning om Pontius
Pilatus: «Pint under Erik Pontoppidan».
Vart det vanskeleg å sleppe fram på grunn av det boklege, og dersom ein
høyrde til dei meir velståande i bygda, kunne ein gjera som det står i boka
«Storegut» av A. O. Vinje: «Kast boki min gut og gjev presten ein sau, så
slepp du frå all denne lærdom.» Slik kunne ein også kjøpe seg til plass framover på kyrkjegolvet på konfirmasjonsdagen. Sameleis kunne meir velståande
folk kjøpe seg fri frå militærteneste. Derfor vart det tala om «smørkapteinar»
og «osteprestar». Ein måtte konfirmerast innan ein fylde 19 år. I lange tider
var det jamvel straff for dei som ikkje var det.
Noko av det verste for skulen utover gjennom 1700-talet og 1800-talet
med var skorten på brukelege lærarar. Frå statens side vart ingenting gjort før
ikring 1790. For bonden var religion og lesing og lite grand skriving og rekning nok. Meir lærdom var skadeleg, vart det hevda. I 1791 vart Blaagaard
lærarseminar sett i gang på ein gard som låg litt utanfor København. I Noreg
vart det ingen lærarskule enno. Trass i lærarnauda så gjekk riksstyret i København i mot å gje løyving til slike skular i Noreg. Det såg ut som meininga
var at norske lærarar skulle få si opplæring i Danmark. Likevel måtte mange
norske prestekall etter 1805 betale frå 50 dalar til 100 dalar i «seminarskatt» i
året. Pengane gjekk til lærarskule i Danmark.
Kring 1800 var mange prestar i Noreg oppglødde for tankane i opplysningstida. Dette kom også fram i arbeidet for skule og folkeopplysning. P.
Hansen, bisp i Kristiansand frå 1798 til 1803, var ein av dei ivrigaste. Han
gav eit mørkt bilete av skulestellet i bispedømet. På ei visitas-reise kring i
prestegjelda talde biskopen lærarane til å koma til Kristiansand og få opplæring i 6 veker. Det kom 102 lærarar, omlag alle på eigen kostnad. Bispen
sjølv hjelpte til med lærararbeidet og var godt nøgd med kurset.

Windfeld og Kviteseid lærarseminar
I 1793 døydde Anne Sophie, og alt neste år vigde Windfeld med Christense Paus, dotter til sorenskrivar Hans Paus. Ho hadde same positive syn for
opplysning som mannen. Windfelds personlege økonomi må ha vore god. Eit
presteembete på den tida kunne gje gode inntekter. Windfeld var nøyen i å
utføre sine embetsplikter, men også nøyen i å krevje inn det han hadde til
gode, seier M. B. Landstad.
I 1793 testamenterte Windfeld 1000 riksdalar til Kviteseid skulekasse.
Rentene skulle brukast til «Undervisningens Forbedring».
Han hadde enno ikkje konkrete planar om korleis legatet skulle brukast.
Fyrst frå 1807 får ein meir greie på kva desse planane var. I eit brev til kongen skreiv Windfeld at han ville bruke pengane til å byggje eit skulehus. Han
ville gjerne sjå arbeidet fullført medan han levde. Pengane som vart til overs
skulle bli grunnlaget for ei høveleg løn til læraren ved skulen. Som lærar
ynskte han å tilsetja ein dyktig seminarist.
Etter krav frå Stiftsdirektionen sende Windfeld desse opplysningane om
skulestellet i Kviteseid i 1801. Inndelinga i 9 skuledistrikt frå 1783 har no
vorte utvida til 11. Han fann dette meir praktisk og lagleg. Med undatak av
nokre heigardar og einbølte gardar, blir ikkje avstandane større enn at skuleborna kan bu heime. Dei 11 skuledistrikta var:

1. Sundbygdi (hovudsoknet) ………………. med 22 skulehaldsgardar
2. Øvre Flåbygd (Fjågesund,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bergsto og Kilen) ……………….............. med 9 skulehaldsgardar
Ytre Flåbygd ………………………….…. med 18 skulehaldsgardar
Lundevallsgrend og Dalane …………..…. med 21 skulehaldsgardar
Morgedal ……………………………...… med 21 skulehaldsgardar
Ordal, Sandland, Åsgrend …………....…. med 21 skulehaldsgardar
Vrådal ………………………………....… med 19 skulehaldsgardar
Nissedal (øvre) ………………………….. med 24 skulehaldsgardar
Nissedal (ytre) …………………………... med 23½skulehaldsgardar
Treungen (øvre) ………………………… med 17 skulehaldsgardar
Treungen (ytre) …………………………. med 15 skulehaldsgardar

Kvar av desse gardane skulle halde hus for skulen ei veke. Mindre gardar
kunne gå saman om ei vekes skulehald. Skulen vart då halden på ein av gar13
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dane, og den eller dei andre betalte sin del av utlegget. Skulen tok no til i
midten av oktober og varde frå 4 og opp til 7 veker føre jol. Så tok han til att
like etter nyår og varde til utgangen av april. Faste skular meinte Windfeld
ikkje ville høve etter denne inndelinga. Avstandane var for store og fattigdomen i distrikta var også eit alvorleg hinder for det å få bygd og halde ved like
faste skular. I 1799 kjem likevel Windfeld inn på tanken om ein fastskule i
Sundbygdi i eit brev til høgare styresmakter.
I leitinga etter ein passeleg stad for bygging av skulehus og lærarbustad
for ein lærarskule, stansa Windfeld ved den benifiserte garden Kyrkjegroven
i Brunkeberg. Denne garden hadde høyrt til Kviteseid prestebol frå midten av
1600-talet. Windfeld får positivt svar frå stiftsdireksjonen og like eins blir
risset han sender av skulehuset godkjent som arbeidsteik-ning for bygget. Så
startar byggearbeidet på Ni-Kosi, som var plass under Kyrkjegroven. Huset
skulle vera ferdig i 1810, men byggearbeidet vart seinka. Windfeld døydde
sommaren 1810. Han fekk ikkje sjå planane sine fullførde. Christense, kona

hans, sette opp sitt testamente den 30. juli 1810 og der gjev ho 1000 riksdalar
til løn for lærar ved seminaret.
Windfeld hadde alt vald ut læraren for den nye skulen. Det var Thore Thoresen, sonen til kyrkjesongaren i hovudsoknet. I mai 1806 reiste han til Blaagaard seminar og kom attende i 1809 som ferdig seminarist. Då han reiste var
han 17 år. I ventetida på at seminaret skulle bli ferdig fekk han seg ymse huslærarpostar.
Frå tankar om opplæring av skulehaldarar berre for Kviteseid, har planane
til Windfeld vakse til å gjelde heile øvre Telemark. Det kjem fram i testamentet som fru Windfeld sette opp i 1810. Det var diktarpresten Jens Zetlitz som
fylgde etter Windfeld som sokneprest i Kviteseid. Han var også fyld med
ideane i opplysningstida og arbeidde for betre opplæring og kunnskap. Zetlitz
tok etter stutt tid opp arbeidet med å føra vidare planane om fastskule og seminar. I 1812 skreiv han til bispen og minde om legatet og la fram ein plan
for undervisninga. Bispen vende seg då gjennom prost Kaurin til sokneprestane i prostiet.
Alle desse sa seg viljuge til å vera med og skyte inn pengar til lærarløn
mot å få utdane skulehaldarar til sine eigne prestegjeld ved den nye skulen.
Etter dette forfatta Kaurin ein detaljert plan for igangsetjing og drift av skulen. Brevet vart sendt i 1812 og stila til kanselliet. Som alle slike brev måtte
det vegen om bisp og stiftsdireksjon. Tidlegare granskingar har kome til at
søknaden ikkje har vore framme til handsaming anten for stiftsdireksjon eller
kanselli. Mistanken om at søknaden vart liggjande uekspedert i stiftsdireksjonen er sterk. Stiftamtmannen hadde av bestemte årsaker tenkt seg Nissedal
som skulestad, så denne søknaden kom på tverke for han. Kanskje var søknaden avslegen og lagt til side. Dei danske styresmaktene hadde aldri vist interesse for norsk lærarutdanning, og lagt vanskar i vegen for alle slike tiltak frå
norsk side. Spørsmålet om denne søknaden er enno uløyst, men i allefall vart
arbeidet med skulen mykje seinka. Elles var spørsmålet om skulestellet nær
knytt saman med dei økonomiske problema Noreg den gong stod midt oppe i.
Så kom 1814, og med det lausriving frå Danmark. I 1816 vart det lagt
fram ei innstilling der det vart peika på kor viktig det var med dyktige lærarar. Det vart gjort framlegg om å skilje mellom to former for lærarutdaning,
ei for fastskulen og ei lågare for omgangsskulen. Vidare kom det ei lov om at
skulekassa i kvart prestegjeld skulle syte for midlar så lærarane kunne få den
opplæring dei trong og høvelege løner. Lova fekk direkte innverknad for lærarseminaret i Kviteseid.
I 1817 vart prost Kaurin beden av stiftsdireksjonen om å arbeide ut skule-
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Når det var flaum, trongs det hjelp.

plan for seminaret. Kaurin var rask. Fire veker etter var planen ferdig og vart
godteken. Prosten og soknepresten i Kviteseid skulle føre tilsyn med skulen.
Spørsmålet om lærarløn stod sentralt. Etter mykje att og fram, vart støtta 260
specidalar frå alle skulekassene i prostiet til saman, og dessutan i tillegg frå
Kviteseid skulekasse 8 tunner bygg av klokkartollen. Med det var økonomien
sikra nokre år. Zetlitz kom med framlegg til undervisninga i 1812. Ein liknande fagplan hadde biskop Hansen for lærarkursa i Kristiansand. Kaurin hadde i
1817 båe desse framlegga å bygge på.
Minst ein elev kunne sendast frå kvar av dei ni prestegjelda årleg. Ungdomane fekk fri undervisning i desse faga:
«Stavelæren, Reenlæsning, Bibelhistorie og Religion, Skrivning, Regning,
Norsk Sproglære, lidt Geographie og Naturlære.» Praktiske øvingar i undervisningarbeidet fekk dei ved fastskulen som heldt til i same huset. Lærarskuleelevane måtte vera minst 17 år og konfirmerte. Utgifter til opphald måtte
elevane koste sjølve. Skuleåret var delt i 3 semester: Frå januar til april, frå
juni til medio juli og frå oktober til desember. Det var undervisning 3 timar
føre og 3 timar etter middag. Før nokon vart oppteken måtte dei prøvast av
læraren medan prosten var til stades.
Borna frå grendene rundt måtte møte på fastskulen. Det vart langt å gå for
mange. Dei skulle ha vanleg fagopplegg, men skuleruta fylgde skuleruta for
seminaret. Kaurin rekna med at lærarane framleis vart rekrutterte frå småkårsfolk. Onnetidene vår og haust var ikkje laglege til skulegang. Difor fylgde ein
denne spesielle inndelinga i tre terminar. Dei fyrste åra strekte kursa seg over
6 til 7 månadar.
Skulen starta opp 19. januar 1819. Det møtte opp 14 elever frå prestegjelda
i prostiet. Frå gardane ikring møtte borna fram til fastskulen, den fyrste fastskulen i Øvre Telemark. Thore Thoresen var einaste læraren ved skulen.
Mange av elevane vart seinare leidande menn i styr og stell rundt i bygdene i
Vest-Telemark og vidare med.
På gravsteinen til Niels Windfeld står at han «skipa fyrste lærarskulen i
Noreg». Legg ein til at det var etter førebuing i den offentlege administrasjonen er denne karakteristikken dekkjande. Tiltak før denne tid var stuttare lærarkurs som var sett i gang av privatpersonar og varde i beste fall eit par år.
Skulelova av 1827 kravde ikkje stort meir enn 1739-lova. Eit framsteg var
at bibelsoga kom med i fagkrinsen og like eins song etter salmeboka. Skriving og rekning vart faste læreemne. Dessutan kravde lova at det skulle bli
sett i gang lærarskular. Skuletida for borna skulle vera 3 måneder om året.
Minstekravet var 2 månader.

Embetsmennene hadde fleirtal på stortinget. Mange av dei meinte at bonden ikkje hadde godt av for mykje opplysning. Bøndene sjølve hadde ikkje
vakna og sett at «kunnskap er makt». Det var fyrst etter at formannskapslova
av 1837 hadde fått verka ei stund at det gjekk opp for dei.
I 1837 gjekk 87% av norske born i omgangsskule og i 1853 var det 82%.
Prosenten i 1866 hadde minka ned til 22% og i 1900 gjekk berre 1% i omgangsskule og resten i fastskule. I 1837 fekk 1/5 av skuleborna undervisning i
skriving og 1/10 undervisning i rekning.
Alt før 1837 hadde det rådd eit visst kommunalt sjølvstyre innom skuleog fattigstell, i styring av kornmagasin og i kyrkjesaker der bygda sjølv åtte
kyrkja. Allmugen spela også ei ikkje så lita rolle ved utlikning av skattar. I
1837 kom det ei ordning som vart kalla «kombinerte formannskap». Der sat
heile den gamle skule- og fattigkommisjonen (utan valmennene) og heile det
nye formannskapet. I det kombinerte formannskapet var presten ordførar.
Elles vart ordet «kombinert formannskap» lite brukt. Som før tala ein om
skule- og fattig-kommisjonar. Oppgåvene var i hovudsak dei same som i dei
gamle kommisjonane.
Det kunne haldast ein viss kontroll med undervisninga. Loven sa at medlemer av kommisjonen skulle vera til stades ved årlege eksamenar, ved overhøyringar og katekisasjonar. Allmugeskulen på landet vart administrert etter
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Salmodikonen var til god hjelp.

loven av 1827 heilt til 1860. Det ser ikkje ut som dei kombinerte formannskapa var meir verksame enn dei gamle skulekommisjonane.
Sokneprest Castberg skriv i 1828 i melding til bispen at han meiner at lærarane som hadde gått på seminaret («Kosa-skulen») var dyktigare enn dei
hine. Mange av elevane var frå fattige heimar og måtte slutte av økonomiske
grunnar. Kombinasjonen av fastskule og seminar hadde den positive verknaden av den nære kontakten seminaristene fekk med praktisk skulearbeid. På
den andre sida måtte ein ta så mykje omsyn til kvarandre når ein heldt skule,
at undervisninga vart «noget mat» som han skriv. Det er lett å skjøna. Det
kunne vera opp til 84 born i fastskulen. Mange av borna hadde lang veg, så
det vart mykje skofting. Det var også vanskar med å få inn alle tilskota frå
heile prostiet.
Magnus Brostrup Landstad vart sokneprest i Kviteseid i 1834. Han var
ivrig i arbeidet for skulen og hadde sans for folkeleg song. Eit interessant tiltak var at prestedottera Olea Crøger frå Heddal hadde song- og musikkundervisning ved skulen. Det var nytt og dessutan vart ho den einaste kvinnelege
læraren ved seminaret. Frå 1838 var ho hjelpelærar i song og bruk av salmodikon. Opplysningsvesenets fond ytte 20 dalar i løn for arbeidet. Ho slutta
ved seminaret i slutten av 1840 åra.
I 1839 vart Holt seminar oppretta. Departementet rekna kanskje med at
behovet for lærarar vart dekt med det. Ein rekna nok også med ei mykje raskare utbygging av fastskular på bygdene enn tilfellet vart. I 1842 hadde fleirtalet i kyrkjekomiteen felt dødsdomen over seminarverksemda på Kosi. Men
dette fann ikkje støtte i stortinget. Kviteseidingen Ole Bjørnsen, som då var
stortingsmann for Bratsberg, la saman med representanten Soelberg fram eit
votum der dei gjekk mot komiteen på fleire punkt. Resultatet vart at eit
einstemmig storting gjekk inn for at tilskotet vart verande som før.
Sokneprest Landstad la fram utkast til nye planar for seminaret. Det burde
byggast bustad for elevane og fastskulen burde flyttast til Sundbygdi. Det
skulle vera eigen øvingslærar. Landstad fekk ordne eit makeskifte med eigaren av Kyrkjebøen, Sveinung Auverson, mot at han fekk eit mellomlegg på
600 dalar. Husa på Kyrkjebøen kunne nyttast til bustad for lærar og elevar.
Det einaste var at ein måtte flytje skulestoga som Windfeld i si tid hadde
bygd på Kosi ned til Kyrkjebøen. Flyttinga skjedde i 1846/47. I 1847 vart det
skipa til songkor ved lærarskulen. Olea Crøger leia koret. Ho hadde laga tone
til ein koral som var skriven av Landstad. Framføringa var like etter flyttinga
til Kyrkjebøen. Omkring 1870 vart det innførd orgelspel ved seminaret og
korsong vart ein del av undervisninga.

Halvor Folkestad vart ny sokneprest i Kviteseid i 1849. I åra som fylgde
arbeidde han ut ulike planar for seminardrifta. Både seminar og fastskule vart
flytt til kommunehuset på Moen i 1857. Seminarkursa vart samstundes toårige. Prost Folkestad frå Kviteseid var også med i kommisjonen i 1858 som
skulle arbeide ut nye føresegner for allmugeskulen på landet.
Då seminaret flytte frå Brunkeberg til hovudsoknet, flytte fastskulen med.
Det vart nok ikkje bra å gå over til omgangsskule att. Alt i 1850 er det fastskule i Kyrkjestoga i Brunkeberg.
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Skulelova av 1860
I 1860 kom ny skulelov. Den opna veg for «verdslege» fag i allmugeskulen på landet. Dei torde ikkje gå til serskilte timar og lærebøker enno. Men
det offentlege skulle syte for eit leseverk med utvalde stykke frå soge, geografi og naturkunnskap. Før hadde leseøvingane vore knytte til testament og
katekisme. Det var til like stor skade for religionsopplæringa som for leseopplæringa, sa Hartvig Nissen.
Også i fastskulen etter 1860 la Pontoppidans forklaring beslag på ein stor
del av tida, men andre bøker kom til å spela ei større rolle enn før. I ei serstilling stod «Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet» som var redigert av
stiftsprost P. A. Jensen og kom ut i 1863. Her var lesestykke både frå skjønnlitteratur, historie, geografi og naturfag. Ei ny verd vart opna for elevane i
allmugeskulen og mange vart levande interesserte.
Det kom til å stå ein kvass strid om dette leseverket. Verst for mange var
at her var teke med eventyr og stykke om dei gamle norrøne gudane, og like
eins nyare norsk litteratur. Jamvel dei faglege stykka hadde dei imot somme
stader. Sonen til P. A. Jensen vart tilsett som styrar ved Kviteseid lærarseminar i 1871. Han var då berre 27 år gamal. I 1860 vart kvart prestegjeld delt i
skulekrinsar mot før i rotar. Men styret for skulen i kvart prestegjeld var
framleis skulekommisjonen med presten som sjølvskriven formann. Over
skulekommisjonen stod prosten, så stiftsdireksjonen og over det heile Kyrkjedepartementet. No kom også det viktige lovvedtaket om bygging av skulehus
der det var så tettgrendt at minst 30 skulepliktige born kunne koma frå heimane til skulen kvar dag. No vart det fart i bygging av skulehus. Om få år var

piret var så dyrt og vanskeleg å få tak i, vart ei hindring både for skrive- og
rekneopplæringa. Det er ingen fabel at folk nytta innsida på bjørkenever å
skrive på.

Fastskulen var eit stort framsteg.

det fastskule i nær sagt alle krinsane i bygda. Men desse fyrste skulehusa var
kalde og trekkfulle og einaste oppvarming kom frå skorsteinen.
Det er ein del faste uttrykk me brukar den dag i dag, som har opphavet sitt
i fortida. Det heiter «å strø sand på» og «å fara over med ein harelabb». Før
trekkpapir kom i bruk, strødde dei sand på når ei skreiv med penn og blekk.
Blekket kunne bli laga av knutar som veks på briskerøter. Dei måtte kokast
før dei gav frå seg fargestoffet. Harelabben vart brukt som svamp på veggtavla. Bakstekjerringane brukte også ein fugleveng til å pusse inn mjølet med
på bordet når dei baka.
På gamle dokument kan stå m.p.p. (med påhalden penn). Det var for folk
som ikkje var skriveføre. Dei heldt i penneskaftet på førehand for å vise at
dei samtykte i underskrifta. Ein annan skreiv namnet deira. Jamvel ved eit av
namna under grunnlova på Eidsvoll i 1814 står m.p.p. Før 1750 ser det ut
som rosemålarane ikkje kunne skrive med penselen. Men frå siste halvdelen
av 1700 talet kjem kunstferdig gotisk fraktur- og kursivskrift på ølbollar,
kister og stogevegger. Skriveopplæringa kom seinare enn leseopplæringa.
Rekning vart drive som hovudrekning og med finger eller pinne i sandkasse.
Når eit stykke var ferdigt, vart sanden jamna til att til eit nytt stykke. At pa-
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Ein som gjekk på skulen i Kviteseid i 1880 åra har skrive ned eit og anna
frå si skuletid. Skulehuset hadde berre eit rom. Der var ikkje omn berre skorstein. På høgre sida av døra stod eit stort skåp. Det var sju-åtte lange skulepultar i to rekkjer med eit gangrom i mellom. Framom kateteret stod eit lite
bord med ein skuff i. Ei vassbytte med ause stod bakom jentebenkene. Alle
drakk av same ausa, men var like friske. Så var der ei lita veggtavle og eit
sone-kart. På ein annan vegg hekk «Metrisk mål og vekt» og eit kart over
Palestina og eit over Skandinanvia. Men oppe på skåpet stod ein liten globus
ved sida av ein salmodikon.
Inne i skåpet var mange Jensens lesebøker, nytestament, skrivebøker og
Ole Johannesens reknebøker, dessutan forskrifter til skjønnskrift og bibelske
biletplansjer. Når ein så tek med tavlene som elevane rekna på, har ein truleg
fått med det meste. Nedom husveggen var ein liten hage med fire-fem aplar
og nokre stikkelsbær-runnar. Haust og vår slo dei ball eller sprang på hamne
(post og røvar) mellom dei store furene nordom skulestoga. «Sist på hamn er
røvar!» ropte dei og sprang til leikeplassen.
På kalde vinterdagar brann eit stort bål på gruva. Ofte spurde nokon: «Må
eg fram og varme meg?» Det kunne stå to-tre framfor gruva med ryggen mot
elden og varme seg. I songtimane sat læraren på kateteret og strauk med bogen på den einstrengja salmodikonen. «Fol' er så liten vokser til hest, gutt kan
med tiden blive til prest,» eller «Glede og lyst toner fra bryst».
Middagstunda varde ein times tid. Somme av ungane hadde flesk og jordeple med seg. Ved skorsteinen hekk tre-fire steikjepanner til bruk, så det kunne ange som frå det likaste kjøken. Så lydde det: «Kva har du i dag?» «Brød
og smør,» vart det svara. «Men du då?» «Flesk og jordeple,» «Skal me eta i
hop?» spurde då gjerne dei som hadde brød og smør.
Som før nemnt varde middags-stunda ein heil time. Då var læraren som
oftast ned til ein gard i grannelaget. Dei sa han hadde eit godt auga til ei jente
der. Ein gong han kom inn i skuleromet etter ein slik tur, var det eit fælt ståk.
Ungane sprang over benkene og rundt kateteret og bråka verre og verre. Så
steig skulemeisteren inn. «Sveinung! Ut og finn ei bjørkeviu!» Jau, Sveinung,
den glibben, kom att med ei liten kvist. «Ut att og finn ei passeleg stor viu!»
lydde det frå læraren.
Dei køyrde tømmer forbi skulestoga og la att dei store vreistane oppå sku22

Fyrste skulestoga i Øvre Dalane var frå 1860-åra.

lestogebakken. Sveinung kom inn att med ein slik ovstor vreist. På døra måtte
han tredje gongen, og no greidde det seg. Så var det stryk, men Sveinung berre lo heile tida. «Bort i skamkroi!» «Talleiv! Ut og finn ei viu!» Og han fann
ei som høvde fyrste gongen. Og juling fekk han også. «Bort i den kroi der!»
Men så kom turen til Gunnar, stakkar. Han gret og krauna heile tida. Og no
var det att berre ei kro, men der stod skorsteinen. «Det var einaste gongen eg
såg prylestraff i skulen,» slutta forteljaren.
At det vart mykje skofting, er lett å skjøna når ein tenkjer på dei lange skulevegane somme av elevane kunne ha. Her er nokre døme på det. Så langt
attende som då der var fastskule på Ni-Kosi (lærarskulen i Brunkeberg),
gjekk det born dit heilt frå Lundevallsgrendi. Frå Groa lengst ute i Bergsto,
gjekk dei til skulen i Fjågesund. Der var fire elvar å koma over dersom dei
ikkje rodde fjorden. I 1854-56 gjekk skuleborn frå Sæli (ved Sundsbarmvatnet) til skulen i Ordal. Dette var likevel så langt at dei måtte bu borte må ein
tru. Frå Hurrong måtte dei ned dei bratte liene og så ro over fjorden og til
slutt gå opp bakkane eit par kilometer til skulen på Brauti. I uføre og på
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Elevar og lærarar ved Kviteseid seminar i 1869
Frå Kviteseid finn ein desse: Framme frå venstre: Christoffer Blom,
Andre rekkje frå venstre: 3. Tallak Passpaa, Kviteseid, 4. Sokneprest Peter M. Selmer
(tilsynsmann), 5. Knut Taraldsen, (hjelpelærar), 8. Olav (?), .
Tredje rekkje frå venstre: 6. Halvor Berge, 8. Bjørgulv Berge,

ubrøyta vegar og i kalde, mørke vintermorgonar var det hardt for 7, 8 og 9
åringar å koma fram. Klede og skor var det nok ofte så som så med. Det hende nok at foreldre eller eldre sysken måtte fylgje dei på vegen. Fastskulen
heldt til på Kyrkjebøen dei fyrste åra etter 1847. Dette var ikkje noko god
løysing. Då nytt kommunehus stod ferdig i 1857, bygde dei så stort at fastskulen og seminaret fekk rom i andre høgda. Seminaret vart lagt ned i 1889.
Då fekk skulen bruke heile andre høgda.
I 1878-79 fekk me eit vedtak om at den munnlege undervisninga skulle
vera på talemålet til elevane, og i 1885 vedtok stortinget at nynorsk og bokmål, eller som det heitte den gong, landsmål og riksmål, skulle sidestillast i
undervisninga.
Ved kongeleg resolusjon av 7. april 1859 vart det gjeve løyve til skipa realskule ved seminaret. Det var tenkt å vera eit tilbod til dei som ynskte vidaregåande undervisning utan å knyte den til lærarutdaninga. Naturfag og gym24

nastikk kom med i undervisningsplanen for seminaret i 1864. I 1865 var hus
for gymnastikkundervisning ferdigbygd. I 1870 kom frihandsteikning med i
planen, og frå 1885 kom også sløyd. Hagedyrking var truleg siste faget som
kom med i planane.
Kviteseid lærarseminar var i verksemd i 70 år frå 1819 til 1889. Det vart
uteksaminert til saman omlag 570 lærarkandidatar. Av desse var ei kvinne.
Det var Anna Dorothea Florentz frå Kviteseid. Ho vart teken opp som elev i
1885. Styraren fann å måtte søkje stiftsdireksjonen om råd. Det vart gjeve
løyve. Ho fekk eksamen i 1887. I 1869 kom den såkalla «lærarinne-lova»,
men dette var ei lågare prøve som berre galdt utdaning for lågare klasser. Det
var fyrst i 1890 den lova kom som gav kvinner same rett som menn til utdaning ved seminara. Frøken Florentz var såleis ei føregangskvinne.
Kviteseid lærarseminar vart lagt ned i 1889. Same året kom også nye viktige skulelover. Det er folkeskulelovene av 1889. Namnet allmugeskule, som
var for dei lågare samfunnsklassene (allmugen), blir bytt ut med folkeskule,
som galdt heile folket. Skulekommisjonen blir bytt ut med skulestyre. Dette
får eit mykje vidare saksområde. Det skulle tilsetja lærarar og fastsetje skuleplanar. Presten var ikkje sjølvskriven formann lenger.
John Skarprud

Ski og skiføre gjorde skulevegen lettare.

Skulelova av 1860 sa at landkommunene skulle inndelast i skulekrinsar og
at det skulle byggast skulehus, eller leigast rom til fastskule om elevtalet i ein
krins var over ei viss grense. Det var og lovfest at amtet skulle bera ein del av
utgiftene til bygginga. Frå fyrst av var det vanleg med 1/4 del, men seinare
blei det auka til 1/3 del. Dei fleste krinsane i Kviteseid kommune fekk frå 40
til 75 Spd. i tilskot.
Fyrste fastskulen i kommunen var på Ni-Kosi i Brunkeberg. Denne skulen
kom i gang i 1819 og var øvingsskule for seminaristane. Dette var fyrste fastskulen i VestTelemark. Skulekrinsen femnde over Brunkeberg og Lundevall
krinsar og jamvel litt av ytre Morgedal. Det blei mange elevar. Det meste var
84 med 60 i andre avdeling og 24 i fyrste.
Då seminaret i 1847 flytte til Kyrkjebøen, måtte Brunkeberg krinsen på

nytt til med omgangsskule. Krinsen, som i mest tretti år hadde hatt fast-skule,
lika ikkje nyordninga.
Skulekommisjonen hadde ansvaret for skulestellet i heile kommunen. Soknepresten var sjølvskriven formann og hadde som regel mest å sei. Det ser ut
som dei fleste, kanskje alle, gjorde godt arbeid for skulane.
Protokollen/ane av kommisjonen fram til 1876 er ikkje å finna, diverre,
men då skulesaker som det fylgde utlegg med, måtte leggjast fram for
«herredstyrelsen», finn ein ein del opplysningar der.
Mange av skulekrinsane var omkring 1860 svært huga på å bygge skulehus, eller Rodehus, som var gamle namnet. Det var fleire årsaker til det.
Mange skjøna at det blei ei betre skuleordning. Andre var kanskje leie bråket
av mange born som fylde stoga, og leie omgangsskulelæraren som skulle ha
«hus, kost, seng og brende» dei dagane han heldt skule i huset.
Av krinsane var kanskje nordre Morgedal den fyrste etter kyrkjekrinsen.
Eit dokument frå 12. juli 1859 fortel at «to uvillige Menn» då var på «Gården
Haugen i Morgedal ved den under bygging stående Skolestue» for å fastsetja
tomteleiga. Bygginga hadde då kome godt i gang. Leiga sette dei til 1 Spd. i
året.
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Skulekrinsar og skulehus fram til 1889

Skulekommisjonen hadde ein del makt, men då pengesaker måtte leggast
fram for «herredstyrelsen» var det den som hadde det avgjerande ordet. I
1861 er mange skulesaker framme i kommunestyret. Ein kan nok rekne med
at vedtak der i dei fleste sakene fylgde vedtak i skulekommisjonen. Til saman
hadde dei stor makt, men dei kunne ikkje tvinge krinsane i alle saker. Det ser
me i 1861 då skulekommisjonen vil ha Brunkeberg-krinsen til bygge eige
skulehus. Dei var nok ikkje fornøgde med romet i klokkarbustaden. Det endelege vedtaket blei slik: «da Kredsens Invånere haver erklærede sig uvillige til
at opføre skolelocaler, så kan formodentlig ikke Skolekommisjonens Beslutning i så henseende tages til følge.»
Same året står det i protokollen av «herredstyrelsen»: — «I de 5 Kredse i
Brunkeberg er opførde Rodestuer for egen Regning». Dei fem krinsane må
vera Ordal, Sandland, Åsgrend og nordre og ytre Morgedal. Det står også at
«det skal opføres skolestuer i Tvedt og Juve Kredse i Dhalene.» Amtet yter
tilskot til båe. Om dei fem krinsane får amtstilskot, står det ingen ting. Men
seinare får Lundevall, Roeid, Haukom og Fjågesund med Kilen som blei rekna ein krins, tilskot. Alle desse skulestogene blei bygde før 1865.
Endå var det att ein krins som ikkje var nemnd. Det var Næs — som me
no kallar Setflot. Der ser det ut som at både krinsen og skulekommisjonen og
kommunestyret var samde, og vedtaket i kommunestyret blir slik: «Dersom
det blir bygd Skolehus i Kredsen vil Eleverne fra de fleste Pladse få omtrent
3/8 mil Skolevei. Skolen bør holdes i leiede localer, nemlig på Prestegården
og Gården Næs.» Men det går likevel ikkje lenger enn til 1871 før krinsen får
eige skulehus.
Om den skulestoga fortalde Gunnhild Sinnes som var konfirmant i 1912:
«Me konfirmantane frå Vrådal møtte til førebuing i skulestoga i Setflot. Det
var endå Bergland som var prest då. I varme sommardagar sende han to konfirmantar til fjorden etter ei bytte vatn. Vatnet skulle dei tøme på golvet for å
få det svalare i stoga. Vatnet rann fort ned i kjellaren gjennom dei store glisune mellom golvborda.»
Det var ikkje bare i Kviteseid skulestogene var dårlege. Dei fleste var nok
lite tess. For å få betre hus, gav Departementet i 1863 reglar og teikningar for
bygging av skulestogene. Minstemålet vart sett til 25 m² og det måtte vera
minst 81 kubikkfot luftrom til kvar elev. Likevel var det nok skorsteinen som
sytte for det meste av frisk luft. Det var få eller ingen som hadde omn frå
fyrst av. Fyrste skulen i kommunen som fekk omn, var nok seminaret. Den
neste var Straumsnes som fekk kakkelomn i 1871. Der etter kom Brunkeberg
i 1876.
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Utsyn frå Kyrkjebøen i 1873

Foto: K Knudsen

I øvre Vrådal heldt dei lenge på med omgangsskule. Ingen tok opp spørsmålet om fastskule før sokneprest Holst gjorde det i 1881, same året som han
kom til Kviteseid. Soknepresten var enno sjølvskriven formann i skulekommisjonen eller skuleformannskapet som det heitte då. Holst kalla inn til fellesmøte for krinsane Vrå, Hægland og Flatland for å drøfte fastskule og skulehusbygging. Dei frammøtte var ikkje større huga på endringar. I protokollen
frå møtet står det: «Opsidderne fra de tre Kredserne var tilstede, men har Betenkeligheder med de store Udgifter som forvoldes ved et Skolehus Opførelse
på Østsiden af Vandet for de mindre Kredserne og ønsked Sagen på ny behandled i et senere sammenkaldt Kredsmøde».
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Klokkargardar
Degnen (klokkaren) fekk etter kvart litt høgare status enn ein vanleg lærar
og så skulle han ha klokkargard. Det blei det no så som så med, lenge. I Kviteseid fekk ikkje klokkaren «gard» før kyrkjelyden i 1792 kjøpte Vesleøy i
Sundkilen til han. Vesleøy var ein liten og vesal husmannsplass og einaste
degnen som budde der, var Augustinius Brochmann. Han døydde der i 1806.
Var presten ein myndig og stri kar, var det ikkje så lett å vera klokkar.
Men som regel gjekk det bra. Presten Otto Stoud var mykje vanskeleg å
koma til med. Han var så ille at kyrkjelyden reiste sak mot han og ville få han
avsett. I samband med rettsaka kom det i 1726 fram at Stoud hadde nekta den
80 år gamle klokkaren Ole Thrane å gå til altars i Vrådal kyrkje, men i Brunkeberg kunne han få gå. Den gamle klokkaren stavra av stad og greidde koma
til Haugland i Brunkeberg. Der blei han sjuk og døydde før det vart messe.1)
Ole Bjørnsen blei i 1808 tilsett som klokkar i alle 3 kyrkjene i Kviteseid.
Ein har ikkje funne korleis dei ordna klokkartenesta i Vrådal. Ole hadde eigen gard og leigde bort Vesleøy. Då Bjørnsen døydde i 1845, blei klokkartenesta endra, så det skulle vera tre klokkarar, ein i kvart sokn. Det blei også
vedteke at det skulle vera fastskule i dei tre kyrkjekrinsane med klokkaren
som lærar.
Formannen i skulekommisjonen, prost Høy, foreslo i 1846 at «den såkaldte Klokkargård Lilløen» skulle seljast og betalinga gå inn i skulekassa. Dette
blei gjort og Vesleøy selt attende til Utsond for 25 Spd.
Men så var det klokkargardar då. I Vrådal leigde dei den gamle husmannsplassen Straumsnes. Der var kje brukelege hus så det måtte byggast alt, både
bustad og skulerom og uthus. Den nytilsette klokkaren/læraren tok på seg
arbeidet som blei ferdig hausten 1848.
I hovudsoknet kjøpte dei husmannsplassen Lauvstad. Husa der var kje så
rare, men kommisjonen fann at dei var gode nok.2) Fyrst i 1857 blei det bygd
ny klokkarbustad lenger nede i jordet. Fastskulen her kom i gang i 1847 i
samarbeid med seminaret som i Ni-Kosi.
I Brunkeberg bygde dei klokkarbustad på Kyrkjevollen som då høyrde
til Brunkeberg kyrkje. Her fylgde lite jord med, og her var kje hus så det
måtte byggast både bustad og rom for fastskulen. Husa var visstnok ikkje
ferdige før i 1850 for då fyrst byrjar fastskulen der.
Både i Vrådal og Brunkeberg var klokkargardane for små til fø to kyr,
som reglane kravde og det måtte seinare kjøpast tilleggsjord til båe.
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1) J. I. Qvisling: Til Øvre Telemarkens historie, s. 39.
2) S. 0. Thoresen skriv i hovudoppgåva si i historie om: Hviteseid Seminar
at Lauvstadstoga blei nytta som skulestoge for fastekulen. Det måtte bare
vera vinteren 1847/48 for i 1848 flytte den nytilsette klokkaren inn der.

Skulekrinsar og skulehus frå 1889 til 1945
Det var grisgrende og små skulekrinsar og lange avstandar i øvre Vrådal.
Dette var nok viktigaste årsak til at det blei utsett å bygge skulehus i øvre
Vrådal i 1881. Dei aller fleste var klar over at det måtte byggast, og det så
snart som råd. Skulelova av 1889 gav også ein kraftig puff. Straks nyordninga med skulestyra var ordna i 1892, vedtok sokneskulestyret for Vrådal å
be soknestyret å bygge skulehus med lærarbustad både i Lunden og Hægland
og skulestoge i Homme. Dei meinte alt kunne byggast på tre år «dog således
at Strømsnes og Lunden opføres først.»
Skulestoga i Lunden var ferdig i 1893/94 og i Homme i 1901. Soknestyret
hadde også vedteke å bygge i Hægland, men dette blei det ikkje noko av.
Lunden og Homme blei eigne krinsar i 1909 og fekk då medlem i skulestyret. Men så mange elevar at det blei todela skule, fekk desse krinsane aldri.
Etter siste krigen minka elevtalet i Homme så skulen måtte leggjast ned i
1948 og elevane overførde til Sinnes. Lunden krinsen greidde seg til 1957,
men då var elevtalet også der så lite at skulen blei nedlagd og elevane måtte
til Vråliosen.
I skuleplanen av 1892 stod det «Hægland kreds, omfattende gården Naper
på vandets vestside og fra Vråliosen og til og med Hægland og pladse på vandets østside» og «skolen holdes i fast skolestue i nærheden av Vrålistranden».
Den faste skulen var i leigde rom skiftevis på tre gardar. Frå fyrst av vart
krinsen kalla Hægland, men etter kvart skifte det til Vråliosen.
Gunnar Naper (f. 1898) fortalde at då han byrja i skulen, heldt dei til i
Strandheim. I 1910 flytte skulen til Stoiodden der dei fekk rom i andre høgda
i huset der handelslaget byrja handle det året.
I 1920 vedtok skulestyret at Vråliosen skulle vera eigen krins og at det
skulle byggast skulehus i «Steinhagen i den såkaldte Driftshagen ovenover
Vråliosen gård, om vandspørsmålet ikke stiller for store vanskeligheder».
Frå Austheii kom det i 1921 spørsmål om samarbeid om skulehus. Vråliosen krins la spørsmålet fram for skulestyret «som anbefaler planen på det
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varmeste». Båe skulestyra vel medlemer til fellesnemnd for å drøfte samarbeidet. Nemnda arbeidde seint og legg fyrst i 1924 fram ein uferdig plan.
Tomta skal vera på 10-12 mål.
Eigaren skal vera viljug til selje og Krossli er nemnd som skulestad. Meir
høyrer ein ikkje til samskulearbeidet. Krinsen arbeider vidare for eige skulehus og får laga plan. Skulestyret har synfaring og finn tomta vel skikka. Petter Flatland var viljug til selje og byggearbeidet kom snart i gang og skulehuset stod ferdig i 1925/26.
I Sinnes krinsen bruka dei i mange år kyrkjestoga til skulehus. Denne stoga var lite teneleg og ikkje var der leikeplass. Krinsen skurar og vil få skulehus og skulestyret vedtek å bygge både skulehus og lærarbustad. Krinsen vil
ikkje ha bustad. Dette heldst dei om til dei blir samde om å bygge skulehuset
slik at det seinare kan byggast bustad inntil. Skulestoga var ferdig i 1922/23
og var i bruk til elevane vart overførde til Straumsnes i 1962.
Skree krinsen var liten og elevtalet vart aldri stort nok til to-deling. Krinsen måtte difor alltid ha lærar saman med ein annan krins, mest Sinnes eller
Lunden. Skulestoge fekk dei aldri, men leigde rom på gardane. Frå 1912 og
lenge framover, leigde dei hus på Kloppmyr av Hans Skretveit. I siste krigen
dagpendla læraren mellom Sinnes og Skree. Så minka elevtalet og elevane
måtte over fjorden til Sinnes til det i 1955 vart nok elevar til samla skule att.
Då var skulestoga på Kloppmyr borte, men dei fekk leige husrom til elevane i
1962 vart overførde til Straumsnes.
Krinsane på vestsida av Vråvatn var lenge veglause og stengde både av det
og i lange tider av året også av meinis og vind.
Lislekos blei eigen krins og fekk både skulestoge og lærar i 1912. Dette
stytte vegen for mange, men elevane frå Findreng og Steane hadde likevel att
lang veg og fekk difor ha dei fire «ekstra ugene» nokre år. Lislekosplassen
hadde i mange år vore tilleggsjord for klokkaren. Då det blei buande lærar i
Lislekos, gjekk klokkaren med på at læraren på Lislekos fekk overta plassen
mot at klokkaren fekk 100 kroner i årleg vederlag.
Skulestoga i Brunkeberg kyrkjekrins, den eldste i soknet, var lita og kald.
Det same var klokkarbustaden. Det blei klaga på båe, mange gonger. Ny skulestoge var ferdig i 1896, same året som Ordal fekk ny. Klokkarbustaden blei
det ikkje gjort noko med. Han var like kald, men det hjelpte på storleiken då
det gamle skuleromet blei lagd inntil.
Etter at planen for skulehuset og tomta for nytt skulehus i Ordal var godkjend av skulestyret, amtmannen og krinsen blei det likevel strid i soknestyret. Planen var å bygge nytt skulehus på ny tomt, men i soknestyret tok eit par
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Siste skuledagen i Tveitgrend våren 1882 (?). Nr. 4 frå v. er læraren Halvor Aabø, nr. 5 er
syster hans, Gunhild.
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Skulestoga i Kilen 1934 (til venstre)

medlemer saka oppatt. Dei meinte at det gamle huset ikkje var så dårleg at
det ikkje kunne flytjast og, om det trongst, byggast inntil. På den måten ville
ein spara pengar, meinte dei. Fleirtalet heldt fast på tidlegare vedtak. Mindretalet kravde sitt framlegg ført i protokollen. Då måtte også fleirtalet få ført inn
sitt syn. Alt i alt fyller saka tre sider i protokollen. Og så gjekk tida med
krangel og strid. Til slutt blir ordølene leie og tek saka i eigne hender. Dei
baud seg til bygge nytt skulehus etter den godkjende planen mot å få amtstilskotet og 300 kroner av soknestyret. Det får dei og bygger huset på gamle
tomt a. Krinsen får litt meir pengar av soknestyret seinare. Skulen i Ordal blir
nedlagd i 1963 og elevane overførde til Brunkeberg.
Fyrste skulehuset i Sandland stod i bakken ovom vegen til Ordal ved Vollen. Der var det så bratt at det var uråd å laga leikeplass. Til den nye skulen
som var ferdig i 1915, fekk dei tomt av Gjervoll nedom vegen. Der var det
flatare og kunne lagast leikeplass.
Ordal og Sandland hadde i mange år lærar saman. Under krigen gjekk elevane i Ordal til Sandland som då blei todela. Nokre år seinare hadde Ordal
fleire elevar enn Sandland. Då gjekk elevane frå øvre delen av Sandlandsgrend til Ordal. Elevane frå nedre delen, gjekk til Brunkeberg. Siste skuleåret
i Sandland var 1951/52.
Fyrste skulestoga i Åsgrend stod på øvre Heggtveitjordet tett ved vegen.
Då dei skulle bygge ny, målte dei krinsen frå endane og bygde omlag der dei
møttest. Den tomta låg og tett ved vegen og i skogen. Grunneigaren ville ikkje selje og for å få tomta, måtte det oreigning til. Det var fyrste gongen det
trongst oreigne skuletomt. Skulehuset var ferdig i 1924 og blei eit gildt hus
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med to skulesalar og rom til lærarbustad i andre høgda.
Skulestoga i ytre Morgedal var skral. Fyrst tenkte dei å vøle ho, men det
visa seg at stoga var så dårleg at det var ingen ting å koste på. Det måtte byggast ny. Den nye skulestoga var ferdig i 1908. Det var lærarom med i huset.
Om dette romet skreiv Torjus Hemmestveit:
«Kom du gangans forbi skulestoga i utbygdi ein sein vetterkveld i Knuts
(Loupedalen) tid, so brann det ljos der inne urn alle andre var sløkte».
Ho blei kje gammal denne stoga som var både lita og skral. Alt i 1955 blei
det ny stoge på gamle tufta.
I nordre Morgedal, blei det bygd ny, truleg i 1905.
Skulestoga på Bjønnflatin vart grundig vølt i 1895 og blei rektig bra, står
det. Skorsteinen blei riven og loddepipe og kakkelomn kom i staden. «Då var
det slutt å steikje flesk i gruva!» sa Olav Bjørnflaten.
Fyrste skulestoga i øvre Dalane vart bygd på Kåvejuvet nede ved åi, straks
etter 1860. Her nede var det plent farleg for skuleborna, og så var det kald
trekk. Foreldra lika ikkje staden og den nye skulestoga blei bygd på Svinemoen i 1910.
Då seminaret i 1847 flytte til Kyrkjebøen, flytte fastskulen med, og Moen
krins fekk fastskule. Fyrste åra heldt dei til i seminaret. Der var liten plass til
to skular og dårleg løysing var det for båe.
Den nye «herredstyrelsen» hadde ikkje hus, men farta rundt på fleire av
gardane. Det var ei dårleg ordning og tanken om eige hus melde seg snart.
Herredstyrelsen tok saka opp i 1855, og vedtok å bygge kommunehus. Teikningar blei laga og tomt fastsett. Straks før bygginga skulle byrje, kom det
brev frå Stiftsdireksjonen med spørsmål om kommunen kunne «anskaffe fornødent locale til skolen (seminaret) imod dertil at erholde Bidrag af det Offentlige». Seminaret skulle betale årleg husleige. Kommunestyret svara ja. Då
måtte teikningane endrast så huset blei større og i to høgder. Både seminaret
og fastskulen heldt til i andre høgda. Huset vart ferdig i 1857. Kommunestyret hadde fyrste møtet sitt i huset straks føre jol det året.
Haukom og Lundevall hadde gamle og dårleg skulestoger og båe får nye i
1910. Dei to byggmeistrane som arbeidde saman, gjorde så godt arbeid at
skulestyret gav dei lovord og 300 kroner i gåve.
I Kilen var det omgangsskule til uti 1890 åra. Dei heldt alltid til i MidtKilen. På den måten blei det ein slags fast skule. Kilefolket ynskte seg eige
skulehus som dei andre krinsane. Det får dei i 1893 då skulestoga vart bygd
på Bukåsa.
Fyrste skulestoga i Fjågesund stod på Haugland, ikkje langt frå der kyrkja
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Kviteseidlærarar på kroppsøvingskurs 1922
Frå venstre: Knut Skarprud, Tor Larsen, Torjus Hemmestveit, Johannes Sollid, Bjørgulv Berge, Andreas Skott, Olav Muren, ukjend, Hans Omland, Jørgen Råmunddal, Gunnar Herjusdalen, Gunnar Fjone, Aslak Aabø, Bjørn Vesterdal.
Biletet er teke utanfor det gamle kommunehuset/Moen skule.

no står. Til den nye fekk dei tomt av Vestgarden og stoga var ferdig i 1911.
Bergsto-krinsen som nådde heilt til kommunegrensa mot Lunde høyrde til
Fjågesund.
Elevane frå plassane lengst ute ved Flåvatn fekk lang og strevsam veg til
Fjågesund-skulen. Verst var det i flaumane vår og haust å koma over storåa
og småbekkene der det ikkje var bruer. Ofte måtte foreldra hjelpe.
«Me vassa og sat våte heile dagane mange gonger,» fortalde Erling Øigarden. «Våte til langt oppetter låri,» la han til. I 1904 søkte foreldra om å få
skule i krinsen verste vinterstida. Dei fekk nokre veker.
I 1910 kom dei så langt at Bergsto vart eigen krins og lærar, men skulehus
fekk dei ikkje og måtte halde til i private hus. Året etter fekk Fjågesund nytt
skulehus. Då var Tarald Kåsa og nokre andre bergstoingar frampå og kjøpte
den gamle stoga og sette ho opp til skule i Odde-bukti i 1912. Etterpå bad dei
skulestyret overtaka stoga til skulehus for krinsen. Det ville ikkje skulestyret.
Var stoga for dårleg i Fjågesund, måtte ho vera det i Bergsto au, meinte sku-
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lestyret. Krinsen gav seg ikkje. Dei vøler på stoga og byd ho fram att, og i
1916 gjev skulestyret seg og kjøper stoga. Men det mangla lærarbustad, og
krinsen må frampå att, og i 1921 er ny lærarbustad ferdig.
Liaplassane, Vigdeil og Pekeberg høyrde til Fjågesundkrinsen. Skulevegen derfrå var bratt og fæl med urer og berg. Ofte måtte elevane innhysast hjå
skyldfolk eller kjenningar. Foreldra klaga og kravde eigen skule. Til slutt byd
skulestyret foreldra 36 kroner i året for kvar elev som møter på skulen kvar
dag dei 12 vekene i skuleåret. Det blei 50 øre dagen, men for kvar dag eleven
ikkje møter, skal det trekkjast 50 øre. Dei kan velje skule, antan Fjågesund,
Setflot eller Moen, men eleven må gå i same skulen heile tida og i den årsklassa han høyrer til. Foreldra er ikkje nøgde og tek saka oppatt, og i 1916 får
dei 9 veker skule i Lia. Læraren i Setflot skal halda desse vekene som blir
trekte med 3 veker frå kvar av krinsane Fjågesund og Setflot. Foreldra tykte
dette var ei brukbar ordning, men det tykte slett ikkje læraren i Setflot. Han
var ikkje tilsett i Lia, meinte han. Neste år får Liakrinsen 12 veker samla skule og eigen lærar. Elevtalet minka snart og ordninga varde bare få år.
I Setflotkrinsen blei det bygd nytt skulehus i 1915. Det var litt strid om kor
dei skulle bygge, for nokre ville flytja over på andre sida av straumen. Striden jamna seg og huset blei bygd på gamle staden. Ein liten lærarbustad blei
det og plass til.
Skulestoga i Tveitgrend fekk tilbygd eit klasserom i 1895. Mellom skuleroma blei det ein romsleg gang som kom vel med i frikvartera når det var
uver. Ei tid var det på tale å riva det gamle romet. Heldigvis blei ikkje det
noko av, for elevtalet auka så mykje at det blei tredela skule i fleire år.
I 1928 hende noko uventa. Litt etter skuledagen var slutt 18. september,
brann skulehuset. Den gamle pipa fekk skulda. Heldigvis fekk dei halde skule
i stoga på øvre Brauti til ny skule var ferdig hausten 1930. Det blei ein gild
bygning med to klasserom. Skulen blei nedlagd i 1967 og elevane overførde
til Haukom og Moen.
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Krinsordningar og skuleplaner frå 1889 til 1945
I åra frå 1860 og framover mot 1890 var det stor framgang i landet vårt.
Folkeopplysninga steig og vanlege folk kom etter kvart med i styr og stell.
Skulelova av 1860 var etter si tid ei god lov, men vart liggjande etter i utviklinga, og ny lov kom alt i 1889. Denne lova bygde på det som hadde hendt
og peika framover med vekt på folkeopplysning og folkestyre. Allmue-skulen
blei borte og i staden kom folkeskulen, skulen for alle, skulen som skulle styrast av vanlege bygdefolk.
Kommunestyret skulle velja skulestyre. I det skulle det vera med ein person frå kvar krins, soknepresten og ein lærar. I kvar krins skulle det veljast eit
krinsutval der skulestyremedlemen frå krinsen var formann.
Kommunestyret i Kviteseid fastsette at det skulle vera eit skulestyre for
heile kommunen. Vrådal og Brunkeberg sokn lika ikkje dette. Dei ville ha tre
skulestyre, eit for kvart sokn. Kommunestyret hadde også vedteke at det i
kommunestyret for heile kommunen skulle vera «12 mandspersoner og
dessuden 3 kvinner, en i hvert sogn». Det var også vedteke å «oprette fortsettelsesskole for Kviteseid». Samskulestyret som blei vald i 1889, styrde bare
til 1892. Då blei det tre skulesoknestyre, slik Vrådal og Brunkeberg ynskte.
Lova av 1889 oppmoda kommunane å slå saman krinsar. Med fleire elevar
blei det betre klassedeling og betre skular. Samskulestyret tok dette alvorleg
og valde nemnd til koma med framlegg om kva som kunne gjerast. Nemnda
var ferdig med arbeidet i 1891. Skulestyret var nøgd med framlegget og vedtok same året «Skoleplan for folkeskolerne i Kviteseid».
Nemnda hadde fått eit vanskeleg arbeid, men plan laga dei. Denne gjekk
utpå å samle storskule-elevane frå Haukom og Lundevall krinsar til Moen.
Der var skulerom nok og det blei elevar til to-deling i storskulen. Haukom og
Lundevall måtte då bli småskulekrinsar med felles kvinneleg lærar. Dei to
krinsane var mykje misnøgde og klaga, særleg fordi skulevegen blei for lang
endå dei gardane som låg lengst frå Moen fekk senda elevane til grannekrinsane, når vegen dit var kortare. Nyordninga kom i gang i 1892.
I Morgedal foreslo dei å samle storskule-elevane frå dei to krinsane og
bygge nytt skulehus på Verstobakken. Krinsane fekk att småskule-elevane og
felles lærar. Denne ordninga var krinsane vel nøgde med og gjorde alt dei
kunne for å koma i gang. Vansken var at det måtte byggast skulehus og det
kosta pengar. Sokneskulestyret og soknestyret var ikkje huga på bruka pengar
til skulehus, når det var to bruklege. Morgedølene tok saka opp mange gong-
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Straumsnes skule og klokkargard i 1930.

er. Dei fekk jamvel skuledirektøren til vera med i eit soknestyremøte. Det
hjelpte ikkje og etter mange års strev, gav dei opp.
Enno var det ikkje skule i Lislekos og elevane måtte til Straumsnes. For
elevane lengst ute mot Nissedalgrensa, var det svært lang skuleveg. Her gjorde nemnda framlegg at «4 uger andvendes til extraskole på Steane og
Findreng med pladse der er at betrakte som enslig beliggende bosteder». Dei
fire vekene skulle takast frå Straumsnes skulen.
Sinnes krinsen hadde udela skule. Her fekk «eleverne i anden afdeling
andledning til at søge skolen på Straumsnæs». Skree krinsen skulle delast slik
at plassane frå og med Midtbø til og med Follegdalen blei lagde til Sinnes.
Resten av krinsen, frå og med Juve til og med Skree «med pladse» blei lagde
til Lunden og Homme. Dette blei det aldri noko av.
På denne tid var det 12 veker skule i kvar avdeling i alle krinsane og skuleplanen hadde fag- og timebyteplan for alle skulane. I planen var det også
med ein lang og omstendig instruks for lærarane og krinstilsyna. Læraren vart
pålagd å møte ein halvtime før skulen byrja og skulle m.a. sjå etter at alle
elevane var reine, kjembde og velkledde. I skulestoga skulle elevane sitje på
faste plassar og gutar og jenter måtte ikkje sitja ved sida av kvarandre. Planen
var på 25 trykte sider.
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Av den store planen var det visst bare samanslåing av Haukom og Lundevall med Moen det blei alvor av og ordninga varde bare til 1905.
Samskulestyret fekk laga ny og romslegare skuleplan og vedtok planen i
1908. I skulestyreprotokollen er planen innførd på rigsmål, men skal setjast
om til landsmål og trykkast i 1.000 eksemplar.
Heller ikkje denne planen blei langliva for alt i 1923 vedtok samskulestyret at det skulle lagast ny. Denne planen var ferdig i 1925 og vedteken av
samskulestyret og overtilsynet same året.
Tanken om å slå saman Haukom og Moen krinsar var framme av og til. I
1901 byd Tor Vaa gratis tomt til samleskule. Skulestyet drøfta saka, men ingen av krinsane tok det opp for alvor endå båe hadde dårlege skulestoger. Av
og til blir saka drøfta og nemnder valde, men meir blir det ikkje av det.
I 1924 kom det brev frå Departementet om å auke undervisningstida i skulen. Det blei drøfta og nemnd vald til vurdere dette og andre skulespørsmål.
Framlegget nemnda laga, gjekk ut på å slå krinsane saman og bygge nytt skulehus på «ein sentral plass». Den nye storkrinsen vil bli 6-dela og treng 3 lærarar. Skulestyret sende saka til krinsane til uttale. Ein kan ikkje sjå at krinsane har uttala seg. Skulestyret pålegg likevel nemnda å få laga teikningar og
kostnadsoverslag for storkrinsskulen. Skulestad er ikkje nemnd, men Gunnar
Haugestøyl, som i mange år var med i skulestyret og formann ei tid, fortalde
at det var Tuftin på austre Midtsond det var tale om. Denne nemnda gjorde
visst ikkje noko meir, men likevel var det prat mann og mann i mellom.
I Moen krins streva dei med skule i andre høgda i det gamle kommunehuset. Fleire gonger var dei frampå med krav om ny skule. Dei vann fram i
1926 då skulestyret vedtok å bygge skulehus i krinsen. Samstundes vedtok
dei at Haukom skal halda fram som eigen krins. Det nye og store skulehuset i
Moen var ferdig hausten 1928.
Skulelova av 1936 tilrådde sterkt å slå saman krinsar for å få fleire elevar
samla og betre klassedeling. Skulestyret i hovudsoknet tok dette opp og vel
nemnd til koma med framlegg. Nemnda foreslo at krinsane Tveitgrend, Lundevall, Haukom og Setflot bør slåast saman med Moen. Då blir det elevar
nok til sjudeling og klasserom er det. Til slutt har nemnda med merknad om
at det blir kostbart.
Saka kom opp i skulestyremøte 16. januar 1940. Stemninga var litt amper
for ingen krins ville mista skulen. Dei stødde seg til merknaden om at det blei
kostbart og framlegget fall mot nokre få røyster. Saka kom oppatt 29. mars
same året. Då vedtek skulestyret med 6 mot 4 røyster å slå saman krinsane.
Men ei god veke seinare kom 9. april og då blei det anna å tenkja på.
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Hvideseid Seminar, bygdelærarane og skulen
Frå 1830 åra og framover mot århundreskiftet var dei fleste av bygdelærarane utdana ved Seminaret. I meldinga for året 1837, skriv Landstad at 8 av
dei 9 lærarane i Kviteseid var utdana ved Seminaret. Dette var stor framgang
mot tidlegare då presten heldt eit lite kurs for dei som ville bli omgangsskulelærarar.
A. O. Vinje, som hadde vore elev ved skulen, skriv at Seminaret var godt
eigna til taka seg av opplæringa av omgangsskulelærarar. Og Rikard Berge
skriv at Seminaret «hadde mykje å seia for lærarutdaninga i Telemark og for
folkeopplysinga i det heile».
Mange av bygdelærarane var ofte innom på skulen etter dei var ferdige
der. Torjus Loupedalen skriv i boka «Skisportens vogge» at Hallvard Midtbøen frå Morgedal som gjekk ut av Seminaret i 1860 og var lærar i heimekrinsen sin, vanka mykje på Seminaret i 1870 åra. Mange gjorde som han,
seiest det.
I juli 1866 vart det etter opptak av «Hvideseid Skolelærerforening i Hvideseid Seminariers Locale» skipa ei «Skolelærerforening for Øvre Telemarkens Vestenfjeldske Provsti». Fyrste formannen blei sokneprest Knud O.
Knudsen som var tilsynsmann for seminaret, Foreninga skulle ha eit møte
kvar sommar. Med få avbrot livde foreninga til 1874. Så vidt ein veit var soknepresten i Kviteseid formann i alle år.
Hvideseid Skolelærerforening måtte etter dette vera skipa nokre år før
1866. Fyrste formannen var truleg Knud Taraldsen som var øvingslærer ved
Seminaret. Det laget hadde visst også møta sine i seminaret. Alt tyder på at
kontakten mellom bygdelærarane og Seminaret var god. Båe partar hadde
nytte av dette. Men truleg mest for bygdelærarane som på ein måte fekk litt
av det me i dag kallar etterutdanning.

Tre skulestyre og eit samskulestyre
Det visa seg snart å vera tungrodd med tre skulestyre i saker som galdt
heile kommunen. Kommunestyret vedtok difor i 1892 at dei tre skulestyra
skulle slåast saman til eit styre i slike saker. Soknepresten og ein lærar blei
med i alle fire skulestyra.
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Samstyret tilsette lærarar i framhaldsskulen, ordna med timeplan, tok ut
lærebøker og fastsette skulestad som skifte frå år til år. Det skulle vera både
teori- og fagklasser. Så vidt ein veit, var det ingen kommune i fylket som
hadde så utbygd framhaldsskule og så mange veker skule. Veketalet i teoriklassa byrja med 12, men auka til 24 veker. I fagklassene var det som regel
12 veker.
Samstyret laga undervisningsplanane. Då kommunen i 1910 selde Kyrkjebøen der seminaret hadde halde til, blei salssummen sett av til framhaldsskulefond og rentene bruka til drifta.

Lærarar og lærarløner
I 1890 spør amtskulestyret om kommunen vil ha «nogen Forandring i Lærarpersonalets Løn, Kostgodtgjørelse og Alderstillegg». Kommunestyret vil
halda på «det nuværende som er det rimeligste». Men året etter oppmodar
kommunestyret amtsformannskapet til å gjeva dei eldste lærarane alderstillegg. Det kosta ikkje kommunen noko, det. Kommunestyret tilrår pensjonsordning for lærarane, men dette må «udelukkende skje ved selvpensjonering».
Fyrste verdskrigen skapte jobbetid og stor prisoppgang, men lønene fylgde
ikkje med. Mange lærarar måtte få seg tilleggsarbeid. Då nedgangstidene
kom, blei lønene hangande etter andre vegen.
Krisetida i 1930 åra var endå verre. Då kunne det ofte gå fleire månader
før lærarane fekk løn. I 1932 spør kommunen om lærarane vil gå med på at
undervisningstida blir nedsett frå 32 til 30 veker med tilsvarande nedgang i
løna. 5% av det kommunen sparer skal brukast til fritt skulemateriell. Alle
lærarane så nær som ein, svarar ja. Det blei verre! I jola same året er det departementet som vil ha undervisningstida sett ned frå 30 til 28 veker. I tillegg
skal lærarane i Bergsto og Setflot seiast opp. Elevtalet i desse er så lite at elevane kan overførast til næraste krinsen. Skulestyret og krinsane protestera og
det heia over dette året. Neste år kom det nye krav. No skal dei to sist tilsette
lærarane seiast opp. Etter mykje strid og protestar, heia det over den gongen
også.
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Rigsmål — landsmål
Frå fyrst av var alle «lærebøker» og alle skriftlege øvingar i skulen på
dansk. Dette skapte store vanskar for elevane, særleg på bygdene.
I 1885 vedtok stortinget at landsmålet skulle vera likestilla med ripsmålet
— også i skulane. Dette kom med i skulelova av 1889 og slo fast at krinsane
kunne velje målform.
Brunkeberg skulestyre var fyrst til taka opp målspørsmålet. I 1893 gjorde
styret dette vedtaket. «Skolestyret er af den formening at skolens læse-og
lærebøger i regelen bør være affattede på landsmål, ligeså også elevernes
skriftlige arbeid.» Vedtaket førde visst ikkje til noko endring, og skulestyret
tok saka opp att i 1900 etter krinsane har uttala seg. Då saka kjem opp i skulestyret, blir lærarane innkalla og møter. Det viktige i vedtaket då, blir slik:
«Undervisningen i folkeskolen skal herefter væsentlig foregå på landsmål,
både muntlig og skriftlig». Vedtaket var formelt i orden og bindande. Det blir
sendt skuledirektøren til godkjenning. Denne, som i sin ungdom hadde vore
kapellan i Kviteseid, vil ikkje godkjenne vedtaket og kjem med mange motargument. Han var rett og slett grylen på stivnakkane i Kviteseid som ikkje
skjøna sitt eige beste og sluttar brevet sitt slik «— at han anser sig fritagen
for videre Udtalelser i Sagen».
Skulestyret i hovudsoknet gjer same året omlag same vedtaket og får
sjølvsagt same svaret. Før møtet hadde krinsane uttala seg. Lærarane var innkalla til møtet. Skulestyret tok saka oppatt i 1901. Dei gjorde same vedtak
som året før, men legg til at alle krinsane skal nytte landsmål.
I Vrådal tok Vrådal mållag opp saka i 1911. Skulestyret bed krinsane uttala seg. Alle krinsane går anten samrøystes eller mest samrøystes, inn for
landsmål. Lærarane blir også her kalla inn til møtet i skulestyret som samrøystes gjekk inn for landsmål både munnleg og skriftleg i heile soknet. Det
var ny skuledirektør no og han svarar at det må vera heilt naturleg at ei bygd
som Vrådal nyttar landsmål.

Kvinner som lærarar
I 1890 fekk jentene same rett som karane til å bli lærarar. Vrådal skulestyre venta ikkje lenge før dei tilsette kvinner. Mange meinte at kvinnene var
like flinke som mennene — og så fekk dei mindre løn. Men det var også dei
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som mislika kvinnelege lærarar.
Vrådal skulestyre ville gjerne vita kva bygdefolket verkeleg meinte i denne saka, og kalla i 1900 inn til stormøte i kyrkja. Møtet var kunngjort i heile
Vrådal og mange møtte. Etter ei lang samtale, vart det røysting. Heile 63 var
for kvinner som lærarar og 16 var mot. Det var tydeleg tale, men meinte dei
63 dette fullt ut, eller spela økonomien noko rolle?

«Beretninger»
Skulelova av 1889 fastsette at bygdefolket skulle stå for det lokale styret
av skulane. Mange lika dette og ville gjerne fylgja med i nyordninga og skulesakene. For å orientere om dette, gav skulestyret i hovudsoknet ut
«Beretning om folkeskolens virksomhed i Kviteseid skolekommune for femåret 1891-1895». Beretninga var trykt i så mange eksemplar at alle som ynskte det, kunne få.
Folka lika dette og Brunkeberg skulestyre gav nokre år seinare ut beretning for skulane i åra 1901-1905.
Båe beretningane var på 7 trykte sider og hadde med mange opplysningar
om skulane i sine sokn.
Vrådal skulestyre vedtok i 1901 å gjeva ut liknande beretning om sine skular. Denne skulle trykkjast i 300 eksemplar. Ein har ikkje funne denne meldinga — enno. Kom det noko melding?

Orden
Øystein Orli klaga i 1895 til skulestyret på læraren av dotter si fordi læraren «havde vist hans datter ud med sin niste fordi hun havde gammelost på
samme».
Skulestyret drøfta saka og vedtok: «—dersom læreren havde såret barnet i
dette tilfelde, beklager skotstyret dette. Det pålægges lærerne at optræde med
mest mulig humanitet mod børnene».
Den same læraren hadde originale straffemåtar. Det er fortalt at han oppe
ved kateteret hadde ei bytte med litt vatn i og ein klut. Når elevane, særleg
gutane, ikkje oppførde seg som læraren meinte dei skulle, hende det at læraren tok kluten, vreid or det meste av vatnet og klaska kluten i andletet på
syndaren.
Læraren var svært glad i skråtobakk og togg og spytte. Han skulle vera
umåteleg god til spytte og kunne stå langt nede i klasseromet og råke spyttekoppen oppe ved kateteret.
Tobakktygging og spytting var svært vanleg i den tid, både inne og ute,
jamvel inne i kyrkja. For å sleppe få spytt på golva, løyvde kommunestyret i
1901 pengar til innkjøp av 50 spyttekoppar til skulestogene, kommunestyreromet og til 15 stykke i kyrkjene.

Friviljug skulegang
Skulelova av 1860 gav kommunane høve til setja i gang friviljug skule i
tillegg til den lovfeste. Så vidt ein skjønar, blei det sett i gang slik skule i alle
krinsane i kommunen. Dagboka for Tveitgrend skule syner at det var utruleg
mange elevar som møtte i den friviljuge skulen. Ikkje bare frå dei næraste
heimane, men også frå dei lenger borte. Fyrste og andre avdeling gjekk saman.
Det var ikkje noko fast timetal, men det vanlege var 6-7 veker, med omlag
halvparten vår og sommar. Den offentlege statistikken for åra 1871-77, syner
at i hovudsoknet møtte 18% av elevane, 25% i Brunkeberg sokn og 16% i
Vrådal.
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Framover frå 1945 til 1975
Krigen stoppa all vokster og framgang, også i skulen. Etter krigen vart det
eit storarbeid å få alt på fote og i gang att. For å få ei betre samordning på
styringa av skulane i kommunane, gav departementet straks etter krigen påbod om at det i kvar kommune bare skulle vera eit skulestyre.
Det tok litt tid før krinsutvala kom i verkeleg gang att. Fyrste krinsen som
tok opp «stor» sak, var Brunkeberg som ba om nytt skulehus. Dei får skulestyret med på dette i 1946 og tomtearbeidet kom snart i gang. I same møte
blei det vedteke å sei opp leigeavtala om skulehus i Skree krinsen. Skulestyret ville vurdere om det skulle byggast skulehus, eller om eit gammalt kunne
flytjast dit.
I 1947 tok skulestyret opp samanslåingssaka frå 1940, men no galdt det
heile kommunen. Ei nemnd på seks personar, to frå kvart sokn, skal koma
med framlegg. Nemnda arbeider snøgt og legg alt same året fram plan. Denne går ut på ein krins i Morgedal og ein i Dalane. I hovudsoknet går planen
ut på å slå saman krinsane Lundevall, Tveitgrend, Moen, Haukom og Setflot
til ein krins med skulestad Moen. I Vrådal skal Lunden og Homme krins gå
saman med Vråliosen og i ytre Vrådal skal Sinnes, Skree, Straumsnes og Lislekos slåast saman og Straumsnes skal vera skulestad. Med ei slik ordning vil
talet på skulekrinsar gå ned frå 23 til 12. Då saka kom fram i skulestyret, blei
ho utsett. Det var bare i Morgedal planen blei lika. Her ville dei gjerne samle
alle elevane til ein skule, men så kunne dei ikkje bli samde om kor det nye
skulehuset skulle byggast, og saka koka bort.
Og så byrja elevtalet å gå nedover, særleg i dei mindre krinsane og det bar
mot nedleggjing. Fyrste krinsen blei Homme som frå 1948 måtte sende elevane til Sinnes. Så er det Setflot sin tur. Der hadde elevtalet vore for lite i
fleire år, men fyrst i 1951 blir krinsen nedlagd og elevane må til Haukom.
Det drog ut med skulebygginga i Brunkeberg og fyrst i 1954 kan den nye
skulen takast i bruk. For å få plass til framhaldsskule, vart det bygd to klasserom.
Ytre Morgedal fekk ny skule på gamle tomta i 1955. Skulestyret var mykje interessera i å gjera skuletilbodet betre. Det var særleg framhaldsskulen
dei tenkte på. I Kviteseid hadde framhaldsskulen hatt fleire veketimar enn dei
fleste andre kommunane.
Det hadde vore ein god skule, men han nådde ikkje på langt nær alle som
burde ha vore elevar. Skulen måtte difor gjerast obligatorisk og skuletida
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aukast, men korleis skulle ein få fram alle elevane til ein skule? Skulestyret
tok opp saka i 1953. Dei kom så langt at det blei vald nemnd til løyse flokane
og laga plan.
Norsk Luthers Misjonssamband kjøpte i 1954 Telemark folkehøgskule på
Utsond av Jakob Naadland som hadde drive folkehøgskule der i 40 år. Misjonssambandet tenkte å nytte skulen til ny skuledrift og var på «leiting etter
eit aktuelt undervisningstilbod for ungdom». Kanskje hadde dei fått eit førevarsel om skuleutviklinga framover. I 25 års soga står noko som kan tyde på
det: «No hadde Kvitsundleiarane nøkkelen til skuleutviklinga i VestTelemark i handa.» Det var mykje sant i det. Men dei hadde bare husrom og ikkje
elevar. På same tid streva Kviteseid skulestyre med vanskane for framhaldsskuledrift. Dei hadde elevar, men ikkje husrom. Med samarbeid kunne dei
løyse flokane. I 1954 tilbaud difor NLM kommunen samarbeid om obligatorisk framhaldsskule på Kvitsund. Dei blei snart samde om vilkåra og skulen
kom i gang hausten 1955 med to klasser i teori og to i praktiske fag.
Same året kom lova om interimsforsøk med linedela ungdomsskule. Dette
blei kommunane i VestTelemark mykje interessera i. Dei valde kvart eit
medlem til nemnd som saman med eit medlem frå NLM skulle laga plan for
slik skule på Kvitsund for alle kommunane.
Forsøksrådet var interessera i prøveordning i eit grisgrendt strøk, då visst
når fleire kommunar gjekk saman om det. I samråd med Forsøksrådet og som
førebuing til linedela ungdomsskule, blei det frå hausten 1956 sett i gang to
kommunale realskuleklasser på Kvitsund ved sida av framhaldsskulen.
Hausten 1956 la det interkommunale utvalet fram utkast til samarbeidsavtale. Kyrkje- og Undervisningsdepartementet gjekk i 1957 med på at det frå
hausten 1957 vart sett i gang forsøk med linedela ungdomsskule etter avtala
mellom dei interessera kommunane og NLM. Avtala gjekk mellom anna ut
på at Kvitsund skulle vera skulestad for Vest-Telemark-området for 8. og 9.
klasse og at forstandarskapet, som var sett saman av eit medlem frå kvar
kommune og eit medlem frå NLM, var ansvarleg for leiinga av skulen. NLM
fekk ansvaret for internatdrifta. Oppseiingstida av avtala for båe partar, vart
sett til tre år.
Forsøksrådet sette som vilkår at kommunane måtte styrke folkeskulane
slik læreplanen for forsøksordninga av 1960 kravde. Til det trongs det fleire
klasserom og spesialrom både ved Kvitsund og ved samleskulane. Dei elevane som ynskte det, skulle få ta realskule-eksamen ved Kvitsund. Alle elevane
i Kviteseid skulle gå 8. og 9. året ved Kvitsund skule, Framhaldsskulen fall
vekk ved nyordninga.
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Det var uråd å få forsøksordninga i gang utan å slå saman krinsar. Skuledirektøren var difor fleire gonger frampå og kravde krinsreguleringar. Få, eller
ingen, var mot lengre skuletid og betre skule, men mange var mot å slå saman
krinsar. Dette var ein naturleg reaksjon, men det var uråd å gjennomføre forsøksordninga og samstundes halda oppe dei små krinsane. Alle krinsane skulle uttale seg om mange saker, også om krinsreguleringar. Då desse var drøfta,
var det ofte «heite otur» og kraftig språkbruk i somme krinsar. I andre var det
fredelege drøftingar.
Undervisningstida blei auka. Frå hausten 1960 fekk 4.-7. klasse 5 skuledagar i veka. Tre dagar i heimekrinsen og to ved samleskulane. I 1961 vedtok
skulestyret at skulemønsteret for heile kommunen skulle vera 7 + 2. Dei aller
fleste krinsane hadde gått inn for dette.
For å koma i gang med forsøk om 9-årig skule måtte skuletida aukast endå
meire. For 7. klasse til 1.368 timar og 6 skuledagar i veka. 4. 5. og 6. klasse
skulle ha 5 dagar i veka og 1.-3. klasse 6 timar dei tre dagane dei hadde skule. Skulestyret vedtok i 1962 fag- og timebyteplanen for 9-årig skule.
Forsøksrådet tilrådde og Kyrkje- og Undervisningsdepartementet godtok i
1963 avtala med kommunen om 9-årig skule etter lova av 1959. Avtala var
gjeldande frå og med skuleåret 1963/64. Brunkeberg skule var endå ikkje
utbygd med spesialrom og hadde heller ikkje nok klasserom så 7. klasse måtte til Kvitsund 6. skuledagen heilt til hausten 1967.
Straumsnes og Brunkeberg skular fekk med nyordninga fleire elevar og
lærarar. Dette gjorde at administrasjonen auka. Skulestyret tilsette difor i
1963 styrarar ved desse skulane. Moen skule hadde fått styrar i 1959 og Haukom kom etter i 1966. Skuleinspektøren hadde etter kvart fått meir og meir
arbeid. Lesetida hans hadde difor blitt nedsatt fleire gonger til han i 1967
slapp all lesetid.
For kommunane i VestTelemark var det interkommunale samarbeidet om
9-årig skule på Kvitsund ei naudløysing for å koma snøgt i gang med ungdomsskule. Målet for alle var å få 9-årig skule i eigen kommune. Lenge gjekk
det heller ikkje før dei fyrste kommunane flytte elevane sine «heim». I Kviteseid trudde mange at samarbeidet med Kvitsund kunne vara. Det var meir
om å gjera å bygga samskule for Moen og Haukom. Men då Kvitsund i 1968
sa opp samarbeidsavtala til 1972, skjøna alle det hasta meir med ungdomsskulen. Skulestyret vedtok difor å bygge ungdomsskule. Ikkje lenge etter blei
det vedteke å bygge både barne- og ung-domsskule saman.
Kor skulle så denne skulen ligge? Det var det mange meiningar om. Krinsane uttala seg, arkitekt og andre fagfolk også. Då saka kom til kommunesty47
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ret vart det heller inga avklaring for kommunestyet dela seg i to like store
partar. For å koma ut av knipa bad dei departementet avgjera saka. Det trong
dei to år til og svaret vart Flatland.
Korleis skulle så det nye bygget vera? Den opne skulen hadde no kome
for fullt og saka var viktig. Lærarlaget rådde til at huset måtte vera «så fleksibelt at ein på etter måten stutt tid og med enkle midlar kan forandre så ein får
noko bortimot open skule, om det skulle bli ynskjeleg». Skulestyret vedtok at
«ny skule i hovudsaka skulle vera etter det opne prinsippet, men med visse
atterhald». Og slik blei det.
Kviteseid skule på Flatland var såpass ferdig hausten 1975 at ungdomsskulen kunne flytje dit. Med det var samarbeidet mellom Norsk Luthersk Misjonssamband og Kviteseid kommune slutt. Dei 20 samarbeidsåra er ein
svært viktig bolk i skulesoga for Kviteseid. På mange måtar viktigaste bolken
i 250-års soga.
Samarbeidet hadde sjølvsagt knirka litt av og til, særleg dei fyrste åra. Det
skulle bare mangle. Men om det av og til hadde kome «utblåsingar» så jenka
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det seg snart fordi alle var samde om å få skulen så god som råd på alle måtar. Då samarbeidet var slutt i 1975, skildes partane som gode vener. Båe
hadde grunn til takke kvarandre. Det skjøna dei. Det skjønar me i dag også.

Etter 1975 ..
Då Kviteseid skule på Flatland var ferdig i 1975, var utbygginga av den
niårige skulen i kommunen fullførd. Det hadde teke lang tid, men kanskje var
det godt for noko, det au.
I dei snart femten åra som sidan har gått, har det vore roleg om og i skulen, men ikkje stillstand. Det har lærarplanen frå 1960, mønsterplanane frå
1973 og 1987/88 og alle kursa som har følgd med desse, vore medverkande
årsaker til.
Innføringa av laurdagsfri i arbeidslivet førde med seg at skulane frå hausten 1973 gjekk over til 5 dagar skuleveke. Undervisningstida blei på den måten redusera med 1/6 eller mest 16%, men «pensumet» var det same.
Frå og med skuleåret 1977/78 fekk 4.-6. årskull i Fjågesund og Dalane
krinsar 4. og 5. skuledagen i heimekrinsane. I Dalane minka elevtalet til det i
1984 blei så lite at krinsen måtte leggjast ned og elevane overførast til Kviteseid skule.
Skulemønsteret 7 + 2 blei i 1987 endra til 6 + 3 for heile kommunen så
alle elevane i ungdomsskulen går alle tre åra i Kviteseid skule.
Frå 1. januar 1988 blei ny nemndstruktur innførd i kommunen. Dette førde
til at talet på skulestyremedlemer blei fastsett til 7 personar.
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Nedlagde krinsar etter krigen og fram til 1989
1948 Homme ……………...……..
1951 Setflot ………………...……
1952 Sandland …………...………
1958 Bergsto ……………...……..
1958 Lunden …………...………..
1959 Skree …………………...….
1960 Nedre Dalane ………...……
1962 Lislekos ..………………...…
1963 Nordre Morgedal ……...…..
1963 Lundevall …………...……..
1967 Lundevall ……………...…..
1963 Tveitgrend ……………...….
1967 Tveitgrend …………...…….
1962 Ordal ……………...……….
1963 Nordre og ytre Morgedal ….
1971 Kilen …………………...….
1976 Moen ……………...………
1984 Øvre Dalane …………...….

til Sinnes
til Haukom
til Ordal/Haukom
til Fjågesund
til Vråliosen
til Straumsnes
til Øvre Dalane
til Straumsnes
til Ytre Morgedal
til Moen/Haukom 4.-7. klasse
til Moen 1.-3. klasse
til Moen/Haukom 4.-7. klasse
til Moen 1.-3. klasse
til Brunkeberg
til Brunkeberg 4.-7. klasse
til Fjågesund
til Kviteseid skule
til Kviteseid

Skulane i 1988/89:
Fjågesund ……….…..
Haukom ………….….
Kviteseid skule…….…
Brunkeberg ……….…
Åsgrend………………
Vråliosen …………….
Straumsnes …………..
Morgedal, ytre …….…
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1.-6. klasse
1.-3. klasse
1.-9. klasse
1.-6. klasse
1.-6. klasse
1.-6. klasse
1.-6. klasse
1.-4. klasse

Skuleinspektørar - skulesjefar
Svein Landsverk .
Asbjørn Stoveland
Steinar Kvaale ...
Kåre Hafskjold ..

byrja desember 1951
byrja desember 1968
byrja desember 1976
byrja 1977

døydde 26/5 1968
slutta 1/8 1976
slutta januar 1977

I tida mellom Landsverk og Stoveland var Tor J. Skarprud konstituera som
skulesjef. Mellom Stoveland — Kvaale — Hafskjold var Herdis Marie Jørgensen konstituera.
Tittelen skuleinspektør vart frå 1. juli 1971 endra til skulesjef.
Tor J. Skarprud

Pedagogisk/psykologisk distriktssenter
for Vest Telemark
Innleiing
Ideen om å utvide tilbodet ved skolepsykologkontoret i Vest-Telemark
kom på prent alt i 1965.
I dette året utarbeidde skolepsykologen, cand.paed. Knut Jordheim, si
«Innstilling om ordning av hjelpe- og spesialundervisning i Vest-Telemark».
Innstillinga gjekk stutt sagt ut på å utvide tilbodet om hjelpetiltak på skolane i
distriktet med ein skoleavdeling for spesialundervisning knytta til skolepsykologisk kontor. Skolen skulle fungere etter «multiple handicap-prinsippet».
Framlegg til utviklingsplan for pedagogisk/psykologisk distrikt, skrive av
skolepsykolog cand. psychol Aslaug Mæland, blei drøfta med Forsøksrådet
for skoleverket og spesialskolerådet og spesialkomiteen for Styret for VestTelemark skolepsykologkontor. Konklusjonen blei: Vidare planlegging for
søknad til forsøksrådet for skoleverket.
Bakgrunnen for forsøka med pedagogisk/psykologiske distriktssenter er
intensjonane om spesialundervisning og integrering som har kome til uttrykk
i Blom-komiteens innstilling. Dette arbeidet ligg så til grunn for O.t.prp. nr.
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64 og O.t.prp. nr. 66 og vidare endringane av 13. juni 1975 i grunnskolelova.
Hovudmålsettinga med forsøka har vore å gje eit desentralisere tilbod til
funksjonshemma førskolebarn, skolebarn og vaksne i distriktet.
Prinsippet om å nytte og koordinere dei ressursar ein rådde over i området, vart vurdera som sers viktig og som ein føresetnad for å gjennomføre
desentraliserings-prinsippet i praksis. Det fyrste forsøket starta i 1969.
Forsøksbolken for Vest-Telemark tok til 1. august 1972. PPD-senteret blei
opna i 1975.
Til grunn for forsøket i VestTelemark ligg samarbeidsavtala mellom Forsøksrådet for skoleverket og kommunane: Vinje, Tokke, Nissedal, Fyresdal,
Seljord og Kviteseid.
Den generelle hovudmålsettinga var å starte opp med eit pedagogisk/
psykologisk distriktssenter som var ein kombinasjon av pp-teneste og skoleavdeling med internat fordi det var behov for tilbod om service og spesialteneste også utanfor dei store byar og sentrale strøk. Det burde vere noko meir
enn det mest naudsynte for å eksistere. I 70-åras vekst var det stor interesse
for å styrke mange område i distrikta. Dette var bl.a. bakgrunnen for at Forsøksrådet for skoleverket sette igang desentraliserte senter, 9 i alt, spreidd
utover heile landet. Forsøka hadde samband med integreringstanken og galdt
spesialpedagogiske tiltak, psykologisk service og påverknad av det sosiale
miljøet både i skolen og nærmiljøet.
Elevkapasitet ved skole og buavdeling på senteret:
Internatelevar: 10 elevar i grunnskolealder.
Det var tidlegare 12 internatelevar. (Ein familieeining som blei bruka til 2
elevar, blei omdisponera til personalrom i samsvar med arbeidsmiljølova).
Eksternatelevar: Kapasiteten er meir fleksibel enn for internatelevar. Det
har inntil skoleåret 1988/89 vore ca. 4 eksternatelevar. I skoleåret 88/89 har
det vore 10 eksternatelevar.

Kapasiteten i pp-tenesta
Ifølge årsmeldingane får ca. 200 elevar tilbod kvart år. Det gjeld elevar,
deira familiar, skole og heimemiljø. Pp-tenesta deltek vidare aktivt i tverrfagleg samarbeid i alle kommunane.
I tillegg kjem ansvar/deltaking på kurs, foredrag og deltaking på foreldremøte o.l.
Når det gjeld elevplassane ved skolen og buavdelinga blei desse raskt teke
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i bruk. Det har sidan vore fullt belegg kvart år. Det vil seia 10 internatplassar,
og ca. 4 eksternatplassar. Alle elevar frå VestTelemark, som har søkt, har
alltid fått plass. Når det har vore ledig kapasitet har vi teke imot elevar frå
andre kommunar. Gjennom årsmeldingar kan vi sjå at talet på elevar frå Vest
-Telemark har vore stigande. Det har heile tida vore nokon få frå andre kommunar. Denne ordninga har vore, og er, ein fordel for alle partar. PPD er fagleg beredskap for framtidig bruk.
Når det gjeld pp-tenesta har utbygginga gjenge noko seinare. Med det meiner eg å seie at det spesielt i starten var vanskeleg å få tilsett spesialpedagog
og særleg logoped. Det mest attraktive ved pp-tenesta i starten var utvilsomt
leikotektilbodet til funksjonshemma førskoleborn. På den tida var det ingen
barnehagar. Det har ifølge årsmeldingane vore full beman-ning dei siste 5
åra.
Behovet for å nytte tenesta har auka, slik at behovet har blitt større enn
kapasiteten. Dette har resultere i ventelister som dermed har ført til frustrasjon blant brukarane.
Det må seiast at det har vore vanskeleg å få tilsett fagfolk i vikariat. I tillegg til grunnskolen har vi og fått avtale om pp-tenesta i den vidaregåande
skolen frå 1977.

Korleis har det gjenge etter utskrivinga?

Målet for pp-tenesta
PP-tenesta skal gje service til distriktet, m.a. barnehagar, grunnskolar og
skolar med buavdeling på senteret, samt vidaregåande. Tilbodet gjeld og ungdom som ikkje har kome inn på vidaregåande skole og heller ikkje har fått
arbeid.
Arbeidet omfattar direkte klientarbeid, rådgjeving og førebyggjande arbeid. Det som er spesielt ved pp-tenesta er at tilsette utgjer ei tverrfagleg
gruppe med ulik utdanning og tidlegare røynsle.
Tverrfaglegheta i pp-tenesta aktualiserar det tverrfaglege samarbeidet frå
utsida. Det er naturleg å nemne basisteam med utgangspunkt i skolehelsetenesta som eit godt døme på tverrfagleg samarbeid. Andre tverrfaglege
drøftingar er også aktuelle, det er saka/problemet som er avgjerande for kven
saka gjeld. Samarbeidet med helse- og sosialtenesta blei fremma ved overgangen til kommunal helse- og sosialteneste.
Dei positive erfaringar vi har hatt med arbeidslag, har fått oss i pp-tenesta
til å drøfte høve for ein tilsvarande arbeidsform med elevsaker også ute i distriktet.
Dette vil vere ei styrking av samarbeidstankegangen skissert i NOU: 1979
— 83 om Skolehelsetenesta (jfr. basisteam).
Arbeidslag for elevsaker ute i distriktet kan vere eit nyttigt reidskap for
auka systematikk, forplikting og samarbeid om den elev det gjeld, spesielt i
meir komplekse saker.

Vi gjennomførte ei spørjeundersøking etter utskriving ved 5-års drift 1980.
Det var ein nytilsett i pp-tenesta som ikkje kjente elevane som gjennomførte
intervjua og vurderinga. Eleven sjølv, foreldre, skolen eller arbeidsplassen
blei spurd om korleis eleven klara seg, og om utbytet av opphaldet på PPD.
Dette var ein del av undersøkinga.
Kriteriet for korleis dei klara seg var i kva for grad dei trong hjelp. Dei
som klara seg utan ekstra hjelp blei vurdera som mykje bra. Dei som klara
seg med ordna hjelp (B-timar, støttekontakt eller oppfølging av pp-teneste)
blei vurdera som bra. Dei som ikkje klara seg med ordinær hjelp blei vurdera
til å klare seg lite bra.
Dei 39 elevane fordelar seg slik:
12 klara seg mykje bra
23 klara seg bra
4 klara seg dårleg
39 elevar

I skoleåret 1987/88- starta eit nytt prosjekt. Det er naudsynt ikkje bare å
vurdera verksemda, men og å vurdere organiseringa og vidare utvikling.
Det nye prosjektet er eit Organisasjons- og utviklingsprosjekt. OUprosjektet gjeld både organisasjon og leiing internt og organisering av samarbeidet utad.
Arbeidet med organisering og leiing vil bli avslutta skoleåret 89/90. Prosjektet som gjeld OU for tverrfagleg og tverretatleg samarbeid i kommunane
er i startfasen og vil truleg halde fram eitt til to år.
Evaluering og utvikling er ein kontinuerlig prosess.
Den nye samarbeidsavtala mellom Vest-Telemark og kommunane og Telemark Fylkeskommune gjeld for 10 år fra 1. august 1987 til 1. august 1997.
Aslaug Mæland
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Nytt tiltak ved PPD

