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Hesthammer skule etter istandsettinga 1999. Foto: Karmsund folkemuseum, r. f 11772. 
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HESTHAMMER SKULE I TYSVÆR 

Mads Ramstad 

Skulen på Hesthammer er i dag den eldste skulestova i Tysvær, bygd i 1863. I 

nesten hundre år frå 1863 til 1959 var bygningen skule og forsamlingshus. 
Hesthammer skule er fyrste skulestova dei bygde i Falkeid skulekrins. Tysvær 
sokn vart delt inn i to krinsar i 1862, K vinnesland og Falkeid. Falkeidkrinsen 
omfatta gardane Årvik, Sandvik, Falkeid, Hesthammer, Storhaug og etter kvart 

o 

Søre Asen, Hersdal og Søre Askeland. Falkeidbygda er i dag mest kjend for å 
husa Kårstø-anlegget. 

Skulen vart bygd ved vegen frå Hesthammer til Årvik, som er ein av dei eldre 
bygdevegane i Tysvær. Vegen til Hesthammer skule går framom der bautaen til 
Cleng Peerson i dag står og sør langs Falkeidelva, 6g kalla Årvikelva, som renn 
frå Storevatnet til Årvik. Frå vindauga på skulen er det vidt utsyn over det flate 
Falkeid-landskapet, ei av dei beste jordbruksbygdene i Tysvær. 

Skulestova 
Skulestova vart bygd på ei tomt i utmarka til 18 grunneigarar på Falkeid i 

skiftegrensa til Hesthammer. Skulen vart bygd sommaren 1863, og byggmester 
var Erik Eriksen Hesthammer (1830-96) som budde på bruk fire. Hausten 1863 
heldt dei kranselag, og det var nabokona Malene Larsdatter Hesthammer (1812-
74) på bruk ein som løyste kransen. Med vasselen bar ho fram kaffi, blengja 
(sprengt melk) og kaker.1 

Huset er oppsett på ein låg mur av gråstein utan bindemiddel. Hovudrommet 
er lafta av sua plank. Dette er det eigentlege «inne»-arealet i bygningen. Gangen 
foran er halvvegs «ute» og vart kalla uversskur. Her er veggane av bindings
verk. Berre den gisne bordkledinga vernar mot ver og væte. Over gang og rom 
er det ope loft. Taket har sperrkonstruksjon. Byggeskikken i huset er som i ein 
normal bustad frå same tida. Men den ståande kledninga utvendes er spesiell. 
Stilpreget er klassisistisk. Takutspring manglar på gavlsidene. På langsidene er 
det berre ein kort gesims. Dei opphavlege glasa hadde seks ruter. Lista rundt har 
profil som flat holkjegl. Elles manglar all dekor.2 

10 - 15 elevar gjekk på skulen. I skulestova satt jentene på austsida og gutane 
på vestsida. Skulestova er i dag som ho alltid har vore, bortsett frå glasa, meiner 
ein informant som hugser tilbake til 1924. Trekvite vegger og ein omn midt i 
stova, og ved sida av omnen var det ein gamal smørkasse som tente som ved
kasse. Framleis heng det plansjar på veggane. Kateteret og den høge stolen som 
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Skulestova står i dag med mykje av interiøret som på 1800-talet. 
Foto: Karmsund folkemuseum, r. f 11365. 
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læraren sat på, er der og.3 Skulen har i dag benker som dei hadde fram til1 9 3 9 , 
då dei fekk enkle pultar av den typen som det står ein av i gangen. Skapet på 
austsida var til skrivesaker. Det på vestsida var til bøker. Det har 6g vore eit 
skap bak i rommet. Frå mellomkrigstida minnest folk at det var eit vaskestell i 
skulestova; eit vaskevannsfat på eit lite bord med bøtte og ause under. Ungane 
drakk av ausa når dei var tyrste. I gangen vart det lagra torv til omnen i aust
enden. I vestenden hengde horna frå seg tøyet på spikar i lafteveggen. 

Hesthammer skule har aldri hatt elektrisitet, og det har visst heller aldri vore 
parafinlamper eller anna ljoskjelde enn omnen i skulestova. Foreldra i skulekrin
sen måtte skaffe brensel, feie og vaske skulestova på omgang. Husmennene var 
visstnok fri for å skaffe brensel, men måtte ta sin tørn med feiing og vasking. 

Skuletomta er ikkje stor. Skulekrinsen kosta eit steingjerde rundt tomta i 1883. 
I nordvestre hjørnet sto eit dohus med to rom, eitt for gutar og eitt for jenter. 



Hestehammer skule i Tysvær 167 

o 

Almenn skulesoge 
Hesthammer skule vart bygd som ei følgje av ei ny skulelov i 1860. Landssku

lelova stilte krav til landkommunane om inndeling i krinsar og bygging av eigne 
skulehus - såkalla faste skular. Lova i 1860 ville ha slutt på omgangsskulane slik 
skuleplikta på bygdene hadde vore organisert sidan 1739. Då kom den fyrste 
skulelova i Noreg som førte inn allmugeskule der barna skulle lære katekisma 
for å verte konfirmerte. Opprettinga av skulestellet heng difor nøye saman med 
innføringa av tvungen konfirmasjon i 1736, som igjen vart innført ved 200-års 
jubileet for reformasjonen i 1536. 

Den nye skulelova i 1860 sette krav om betre lærarutdanning og minstetimetal. 
Staten greip sterkare inn, stilte krav og ga økonomisk stønad til skulestellet frå 
1860. Staten ga 75 spesiedalar til Hesthammer skule mot at det var minst 2,5 
kubikkmeter luftrom til kvart barn. Utgiftene til skule vart tredobla for folk, og 
skulebygginga vart eit stort lyft for bygdene. 

Medan skulen før 1860 berre dreiv opplæring i kristendom, vart skulen no for 
både Gud og denne verda. Det vart difor i tillegg til kristendomskunnskap også 
lesing, naturkunnskap, soge, song, skriving og rekning. Skuletida var minst 12 
veker kvart år frå barna var 8 år til dei vart konfirmerte. 

I høve Landsskulelova av 1860 vart gamle Tysvær herad delt opp i to skule
krinsar med seks lær ar ar frå 1862. Dei to krins ane i Tysvær sokn, K vinnesland 
og Falkeid, bygde Eikje og Hesthammer skule i 1863. Hesthammer skule var frå 
1863 til1896 einaste skulen for ungane i Falkeid krins. I 1896 vart det bygd ein 
ny skule på Falkeid, og etter det skilde dei mellom små- og storskulen. Frå 1896 
skulle ungane gå to år i småskulane på Hesthammer eller Eikje, og så fem år i 
storskulen på Falkeid. 

Omkring 1900 var det framhaldsskule i Tysværvåg, men det var ei friviljug 
sak å gå der. Framhaldsskulen varte i fire veker før jul og fire veker etter jul, 
medan folkeskulen hadde ferie. 

Småskulen på Hesthammer heldt fram til 1959, då eit nytt skulehus på Falkeid 
var ferdig og all undervisning vart flytta dertil. Småskulehusa si tid var forbi. 
Seinare har sentraliseringa gått vidare, og i dag er barneskulen samla i 
Tysværvåg barne- og ungdomsskule. 

Skuledagen 
Dei fleste stader var veglause. Om vinteren følgde ein vaksen ungane med 

fjoslykt. Dei kom i tresko og utan uversklede. Regnty var så godt som ukjend 
kring 1900. Ein informant fortel at foreldra hadde vare i Amerika så mora hadde 
sett litt meir enn berre Tysvær. Ho sydde difor regncape til dotter si av sjølvvove ty. 



168 Hestehammer skule i Tysvær 

Det var ikkje berre stas med han, for ingen andre hadde slikt plagg. 
Var det særs mykje snø, fekk dei gamle sokkar til å ha utanpå. Var det vått, 

måtte ungane ha sokkebyte med på skulen. Våte klede og skor vart tørka rundt 
omnen. Det blir fortalt at ei lærarinne hadde seng i skulestova. Kleda la ho til 
tørking på omnen, og barna la ho i senga. Mjølkeflaskene vart og sette ved 
omnen, og læraren, Marta Brunborg, passa på at dei ikkje drakk kald mjølk. 
Nokre hadde flaske med patentkork, og då vart flaska hengd i taggane på omn
skrona. Ungane fekk tran på skulen, og tranflaska sto i skapet på vestveggen. 

Skuledagen var lengre enn no, fortel dei som byrja skulen i 1890-åra. Skulen 
heldt på til kl. 16om ettermiddagen, men skuleåret var kortare. Skulefaga var 
bibelsoge, forklåring og geografi i småskulen. I storskulen på Falkeid fekk dei 
Noregssoge, kyrkjesoge og naturfag i tillegg. Dagen tok til med sang, og fyrste 
time var alltid religionstime. Fleire timar dagleg gjekk elles med til kristendoms
faga. Bibelsoge og forklåring var det kvar dag, og av og til kyrkjesoge i tillegg. 
Skriving og rekning hadde dei, og då kom tavla og griffelen fram. Til skrivinga 
var det og eit skrivehefte. Ei fortel at ho skreiv stygt første tida, men så fekk dei 
ein lærar som oppmuntra og lærte henne å øve. Ho vart så flink at då bøkene 
vart sende til Stavanger Lithografiske Anstalt, fekk ho premie og diplom.4 

Frå mellomkrigstida vert det fortalt at skuledagen var frå 9 til 14 annan kvar 
dag; måndag, onsdag og fredag. Skuledagen var delt inn i timar på om lag tre 
kvarter. Lærarinna passa tida med eige lommeur. Det var ikkje klokke i skulen. 
Lærarinna ropte elevane inn. Om morgonen sang dei «Lover Herren» og ved 
slutten av dagen «Fager kveldssol smiler». Om vintermorgonen før dagsljoset 
kom, fortalde lærarinna frå bibelsoga. Medan skulestyra mange andre stader i 
Rogaland byrja med landsmål tidleg på 1900-talet, vart nynorsk fyrst målforma 
her i 1939. 

Ungane tek oppstilling ved "Konges teinen" Foto: Karmsund folkemuseum, r f 11774. 
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I halvtolv-tida var det ein halvtimes matpause. I friminutta måtte dei vere ute. 
V ed Hestammer skule står ein stor stein kalla «Konges teinen», og mange bukse
bakar gjekk med når barna leika konge på haugen. Elevane klauv oppå steinen, 
og den som fekk andre ned og sto sjølv igjen, var konge. I friminutta leika borna 
elles Hålebal og Tribonius - variant av gøymsel - eller slåball. Nokon leikeplass 
var det ikkje, så borna måtte leike ute i marka. Om vinteren gjekk dei på skeiser 
på Falkeidelva. 

Lærarane 
Etter den nye skulelova av 1860 måtte lærarane ha eksamen frå lærarskule 

eller seminar for å bli fast tilsette. Betre utdanna lærarar gjorde at læraryrket 
etter kvart fekk høgare status.5 I 1860-åra veit vi av tre som skulte i Tysvær sokn. 
Svend Bårdsen Søndenå (1830-85) var lærar på Eikje i 1860-åra. Han gifta seg 
med ei enke på Lervik, og dreiv gardsbruk der. Dei andre to lær ar ane hadde 
gardsbruk på Lundervoll, 
nordom Tysvær kyrkje. Dei 
hadde båe to gått det eitt
årige lærarseminaret hjå 
skulestyrar Andreas Juul 
Olsen i Kopervik. Skulen 
utdanna 350 lærarar frå 
1841 til 1883.6 Knut Lunder
voll (1842-1929) var lærar, 
medan Sjur Elleflådt (1838-?) 
var både lærar og klokkar i 
Tysvær kyrkje. Vi veit at 
læraren på Hesthammer 
omkring 1890-1900 budde 
på Lundervold, så læraren 
hadde lang veg dei dagane 
han skulte her. 

Så lenge Hesthammer 
skule var samla skule for 
Falkeid krins, frå 1863 til 
1896, budde lærarane til 
leige eller dei åtte eigne 
gardsbruk i nærleiken. Då 
det blei bygd ny skule på 
Torvhaugane 1 utmarka 

Tre lærarar i Tysvær i 1890. Frå venstre: Gretscher, Tormod 
Heskja og Sjur Elleflådt. Foto: Karmsund folkemuseum. 
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Skuleskrinet 
Sjølv om det vart bygd mange skulestover i 
Tysvær fra 1860-åra og utover, må ein hugse 
at omgangskuleordninga fortsette mange sta
der til inn på 1900-talet. Til dømes låg det aust 
for Falkeidkrinsen fleire gardar som hadde 
omgangsskule. Tormod Eriksen Heskja (1847-
1891) gjekk på lærarseminaret i Kopervik, og 
var etter det orpgangskulelærar i Tysvær på 
Hersdal, Søre Asen, Søre Askeland, Stranda 
og Kallekot.14 Tormod busette seg mellom 
gardane der han var omgangskulelæ-
rar. Han gifta seg i 1878, og 
kjøpte gardsbruk på Ros-
sadal av svigerfaren. I 

skuleskrinet til lærar 

Hestehamrner skule i Tysvær 

Heskja hadde han tekstbøker, Kingo si salme
bok og noter med tal til salmodikonet.15 Lærar 
Heskja er gravlagt på den gamle kyrkjegar
den ved Tysvær kyrkje i Tysværvåg, der det 
er reist eit jernkors med namnet hans. 

Som minne om lærar Heskja har museet fått 
skuleskrinet og salmodikonen han bar med 
seg. I skrinet ligg fem griflar til å skrive på 
småtavle med, og to buntar med spikka 
trepinnar - antakeleg teljepinnar. I skrinet ligg 
det og lærebøker utgitt frå 1863 til 1874, mel
lom anna den omstridde leseboka til Jensen, 

Nytestamentet, Pontoppi
dans forklaringar og 
salmebok. Salmodikon 
er eit enkelt strenge-

instrument som første 
gong blei laga i Sverige ca. 

1830, og i Noreg blei det mykje 
nytta på lærarseminara, i skulane og 

i kyrkjene frå 1860-åra av.16 To av bøke
ne har høyrt til lærar Tormod Heskja og 

søstera Berte Oline Heskja. 17 

mellom Falkeid og Eikje i 1896, bygde dei skule med lærarbustad kalla Balders
heim. Den nye skulen på Torvhaugane skulle vera storskule for småskulane 
Hesthammer og Eikje. Skulevegen vart for lang for horna frå Eikje, og difor vart 
skulen med lærarbustad flytta etter ti år til Falkeid. Der fekk skulen og lærarbu
staden namnet Tungarden, og skilt ut som bruk 12 i 1906. Dei lærarane som har 
budd der, er Johannes Høyland, Marta Brunborg, Berta Berge, Berta Aniksdal, 
Erling Møllerhaug og Erling Eilertsen.7 Det veksla med kven av lærarane som 
budde i lærarbustaden, anten det var læraren for storskulen på Falkeid eller 
læraren for småskulane på Hesthammer og Eikje. 

Dina Martea Jakobsdtr. Falkeid (1876-?) var ein av lærarane på Hesthammer. 
Ho var frå Bokn, og skulte her før ho gifta seg med Erik Falkeid i 1901. Året før 
budde ho mellombels hjå John Johnsen Hervik, men vanleg bustad var Falkeid. 
Etter at ho gifta seg, var Dina lærar i Bringedal i Heskjadalen. Eldste dotter til 
Dina, Laura, vart seinare lærar her. Berta Berge er og nemnt som lærar her, og 
det same var Berta Aniksdal frå Jaren. Då ho reiste frå Tysvær, vart ho lærar på 
Solborg Folkehøgskule.8 Dei som var lærarar på Hesthammer skule, var og 
tilsette på Eikje småskule. Dei gjekk då over fjellet på Falkeid både sumar og 
vinter annankvar dag. 

Ein lærar mange minnest med glede er Marta Brunborg. Ho var lærar her i 
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mange år, frå om lag 1920 til1940. Marta var frå Evanger ved Voss, og ho hadde 
gått eitt år på lærarskule. Ho skulte i småskulen på Hesthammer, og budde i 
lærarbustaden på Falkeid.9 Nokre av elevane hennar meiner dei kalla læraren 
Marta, andre meiner Brunborg. Alle hugsar at ho hadde omsorg for elevane, 
men at ho og var bestemt. Ho trang ikkje å se�e ungane i skammekroken for å få 
dei til å lye. I 1933 var Bergljot Nesse frå Vikjo i Torvastad vikar for henne på 
grunn av sjukdom. 

Informantar fortel og meiner at det stort sett berre var kvinner som var lærarar 
i småskulen på Hesthammer på 1900-talet. Kvinnene som skulte her, tok eitt år 
på lærarskule, såkalla lærarutdanning på lågare plan, og kunne difor berre skule 
i småskulen. Det var vanleg at mannlege lærarar tok to år lærarutdanning og 
skulte i storskulen.10 

Den siste læraren på Hesthammer var Laura Eikje (1902-95). Ho var dotter til 
Dina Falkeid over, og tok lærarutdanning og var uteksaminert frå Volda lærar
skule i 1926. Ho skulte først på Førland, men etter at Marta Brunborg slutta, 
skulte Laura på Hesthammer og Eikje frå 1940 til1958. Ho gifta seg med Selmer 
Eikje i 1932, og i 1936 kjøpte dei bruk ni på Årvik der dei budde.11 Lærarbustaden 
på Falkeid vart leigd ut etter at Marta Brunborg vart pensjonist og flytta frå byg-

Laura Eikje, Tysvær, er død 92 år gamal. 
Heile sitt livsverk, sin arbeidsdag hadde ho i 
skulen i gamle Tysvær. 
Ho var fødd på garden Falkeid som eldst av 
sju søsken. Hennar hug stod til læraryrket, og 
i 1926 blei ho uteksaminert frå Volda lærar
skule. Som nyutdanna kom ho attende til 
heimkommunen, der ho byrja som lærerinne, 
som det heitte den gongen, på Førland skule. 
I 1940 flytta ho over til Falkeid og Eikje skule. 
Ho hadde ambulerande post ved desse to 
skulane. På Falkeid skule var ho fram til1966, 
ved Eikje skule nokre år til - fram mot 1969, 

då ho blei pensjonist. I to-tre år til heldt ho 
fram i småvikariat ved den nye skulen i Tys
værvåg. Me ser attende med glede til desse 
stundene ho var hjå oss. 
Tidlegare elevar kan sikkert trekkja fram 
mange god og gilde minner frå den tida dei 
hadde Laura som lærerinne. Det var skule av 
det gode gamle slaget, der kunnskap - og 
omsorg var i høgsetet. Fleire minnast korleis 
dei våte sokkane blei hengde til tørk på 
skjermbrettet framfor omnen i skulestova - på 
dei regnfulle dagane når dei små «bådnå» var 
våte og kalde. Laura samla dei rundt omnen 
for å få varmen i dei før undervisninga tok til. 
Laura tok seg godt av dei små «bådnå». 
I 1932 blei ho gift med Selmer Eikje, og saman 
bygde dei ein god og gild heim for seg og dei 
tre sønene: Sigmund, Einar og Svein. 
Laura Eikje var ei samfunnsmedviten og 
engasjert lærarinne. Ho var med både i kom
munestyre, skulestyre, i misjonsforeiningar; 
kort sagt ein person som ville noko i samfun
net til beste for alle. 
I vørdsam takksemd lyser fred over minnet 
hennar. 

Magnar Berg, skulesjef 

Minneord i Haugesunds Avis 17.01. 1995 
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da. Mellom anna leigde foreldra til Laura Eikje lærarbustaden eit bel. 
Gunnar Høyland var vikar for Laura Eikje i 1946 då ho hadde fått tredje bar

net. Som gutunge byrja Gunnar Høyland på Hesthammer skule i 1924 med 
Marta Brunborg som lærar. Han var sjølv lærarson, og skulte som vikar ei tid då 
han var nyetablert familiefar.12 

Skulen i nyare tid 
I 1950- og 60-åra, då det vart bygd fl eire moderne og større skular, vart mange 

gamle skulestover ståande tomme eller seide. Tysvær kommune bestemte tidleg 
at dei ville take vare på Hesthammer skule, og mykje av æra for det kan gjevast 
til formannen i Tysvær skulestyre, Sverre Høyvik. Han samla inn gjenstandar og 
tala for å verne skulen som eit skulemuseum. Formannskapet i Tysvær vedtok i 

1976 at Hesthammer skule skulle bli ståande der han står, og at hus og tun skulle 
ordnastY Skulestova vart seinast sett i stand i 1999 for midlar frå Tysvær kom
mune. Konstruksjonen i tak og himling vart då styrka. No fungerer skulen som 
ein del av Karmsund folkemuseum . 

... 
I dag lærer elevane om skulen i gamle dager på Hesthammer. 
Foto: Karmsund folkemuseum r. f 11773. 
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Gjenstandene kom til Karmsund folkemuseum frå Sverre Høyvik sin familie i mai 2001. Sverre 

Høyvik fekk gjenstandane frå Tormod og Albert Heskja i 1970-75 for at dei skulle vere på Hesthammer 

skule. Dei hadde tilhøyrt oldefaren Tormod Eriksen Heskja (1847-1891) som var omgangsskulelærar. 


