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Dette er informasjon som ikke alltid
kommer fram i de offentlige læremåle-
ne, som viser hva barna skulle lære,
men ikke alltid hva de faktisk lærte på
skolen.

Den harde hverdagen. Gjennom skole-
protokoller fra 1800-tallet og begynnel-
sen av 1900-tallet, ser vi at skolegang
slett ikke var noe alle barn kunne ta for
gitt. I noen av oversiktene som viser
fravær for hver elev, står det forklarin-
ger på høyt fravær i merknadsfeltet.
Grunner til høyt fravær kunne være
sykdom og død, men det kunne også i
en del tilfeller være uttrykk for sosial
nød. I protokollene kan det stå at ved-
kommende elev har vært borte over len-
gre tid på grunn av arbeid, eller på
grunn av mangel på sko eller klær.

Dette er fraværsgrunner de fleste av
oss ikke har noe forhold til i dag, men
som skolearkivene viser at var nokså
vanlige for litt over 100 år siden. På
dette feltet har arkivene endret betyd-
ning over tid. Mens de i utgangspunktet
var viktige for å dokumentere forhold
ved skolehverdagen, har de for enkelte
grupper siden blitt viktige for å kunne
dokumentere forhold ved egen opp-
vekst. I ettertidens lys blir de av betyd-
ning fordi de setter vårt eget samfunn i
perspektiv.

Kunsten å stelle et hjem. En skole som
dukker opp i flere små privatarkiver, er
Nedenes Amts Praktiske Jenteskole.
Dette var en skole som tok sikte på å
lære opp unge kvinner i slutten av ten-
årene i praktiske kunnskaper. Det til-
svarte i stor grad det som senere ville
bli kalt husmorskole.

En av elevene ved denne skolen, Inge-
borg Pedersen, skrev i 1890 brev til sin
yngre søster om noen av forholdene ved
skolen. I et av disse brevene kan vi lese
at elevene anla hage, hvor de dyrket for-
skjellige grønnsaker. Elevene bodde på
skolen, og Ingeborg forteller blant an-
net følgende:

«Her er så gilt i dag, for i går gjorde
vi rent her oppe, riktig sommerrent. Vi
havde ude alle klæderne og fik nyt i alle
madrasserne, så skiftede vi rene lage-
ner og pudevar (…).»

Skolen ble startet opp i 1885 med ek-
teparet Ingebjørg og Kristoffer Fosse
som bestyrere. Fra 1886 til 1911 holdt de
til på et bruk av gården Nedenes. I et
arkiv etter familien Fosse er det bevart
en minnebok hvor elevene skrev min-
nevers til lærerinnen. Et av disse min-
nene lyder slik:

Her i vor skoles fred
er der et svalested
for aandens trang.
Her hvert et flidens aar
frø i vor sjel udsaar,
som til en blomstervaar
modnes engang.

Deres Elev, Inga Melby (1893)

Livet rundt studiene. Tradisjonen med at
elevene lagde sin egen «avis» har vært
kjent gjennom hele 1900-tallet. Typisk
besto dette arbeidet i at en løst sam-
menrasket redaksjon sørget for å samle
inn historier, vitser og lignende, og
skrev dem inn i en linjert bok. Dette
har vært gjort på mange skoler, og en-
kelte eksemplarer kan finnes både i of-
fentlige skolearkiv og i privatarkiv. I
skoleavisa for Herefoss og Mykland

Framhaldsskole, fra rundt 1960, kan vi
lese følgende under overskriften «Etter-
lysning»:

«Vi etterlyser ein gutt med svart hår,
blå genser, grønne bukser og svarte sko.
Han er antageleg komen bort mellom
klasserommet ogWC. Han bærer ei to-
bakkseske på baklomma. Han er grov i
målet og ellers ein liten kamphane.
Nærmere opplysninger bes sent til He-
refoss framhaldsskole.»
Noen som føler seg truffet? I små

glimt gir denne og lignende kilder inn-
blikk i det miljøet sommanifesterte seg
i klasserom og korridorer, både mellom
og etter skoletimene, og ikke minst,
hvordan dette har endret seg over tid.

Arkivenes rolle. Skolearkiver fra langt
tilbake kan lett sees først og fremst som
beretninger om en svunnen tid, med
den fascinasjon og underholdning det
medbringer. Men en må ikke glemme at
den stadige produksjonen og ivareta-
kelsen av denne typen materiale repre-
senterer en svært viktig samfunnsmes-
sig dokumentasjon av de tidene vi lever
i, både før og nå. Skolegang og oppvekst
er en så stor del av det moderne men-
neskets liv, at dersom denne dokumen-
tasjonen gikk tapt, ville det ha skadeli-
ge konsekvenser for hele samfunnet.
Skoler er med god grunn pålagt å ta
vare på mye informasjon, og etter en tid
skal arkivinstitusjoner oppbevare det i
trygge omgivelser, slik at elevenes ret-
tigheter kan ivaretas også i årene etter
at skolegangen er avsluttet.

Når vi nå skal arrangere arkivdagen
på KUBEN onsdag 9. november, ønsker
vi å rette søkelyset mot skolearkivenes
viktige rolle i samfunnet og som sam-

funnshistorisk kilde. Vi inviterer derfor
til historisk vandring i våre samlinger,
opp i utstillinger og ned bak låste dører,
der skolehistorien på ulike måter lever
videre for ettertiden.
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Vi etterlyser ein gutt med svart hår, blå genser, grønne buk-
ser og svarte sko. Han er antageleg komen bort mellom klas-
serommet og WC. Han bærer ei tobakkseske på baklomma

Timeplan for 4. klasse ved Brekka Skole i Austre Moland, antagelig fra slutten av 1930-tal-
let. Foto: KUBEN.

Skoleprotokoll for Tveit folkeskole i Åmli kommune. Karakterprotokoller fra 1800-tal-
let, frem til et stykke ut på 1900-tallet, følger en skala med 1 som beste karakter. I
tillegg ble ordkarakterer brukt, og dette ble hovedregelen utover 1900-tallet.

Foto: KUBEN.
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