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Lavik Husntorskule
1922 til 1940,

Ved grunnleggjaren av husmorskulen
agronom M. A. RINGER~IDE;,
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Upp.tiaket til denne skulen var eit hushaldsl:ag, skipa 2.. ok~
toher 1911 med det fyremål å gjeva unge kvinnor upplæring
i husstell, matstell på heimeleg.t gTunnlag, Slying og veving•.
Laget hadde 327 med.lte mar med årspengar etter eige tykk
frå kr. 20,oo ned til· kr. 0.,25 kvart år. Den samla årskontingent var kr:. 188,70.
Grunnleg·gjaren av dette laget, M. A. Rin:gereide, hev vore
formann t'il det var:t nedlagt i 1921, då den av heradstyrct tilsklipa husmorskule i 1922 kom i gang og tok yver det fyremål
laget hadde for sitt arbe~d., Det't e lage1t fekk i stand med tilskot av landbruksselslmpet i Sogn og Fjordane og Bergens
Husflidsforening·, fleire mat og husstelltkurs, vev- og sykurSI.
I heradstyrebolken 1917--20 vart ·der etter framleg;; av
formannen i 1aget vedteke at der 3;. kvart år skulde haldast
husste'1lkurs med matlaging m. v.
I 1921 vart halde eit vevkurs i Lavik med frk. Marta Steffensen frå Bergens Husflidsforening· som lærar. Der melde
~eg fleire deltakarar til dette kurset enn der var p1as.s tiL Ein,
ua..aa.,

-5ela t'l.in Hplll Vi il<:r r• for• 11 f'11 pla, d1•r·, ni d1•i HO rn Vilde
lr:rldHI \ll l'! t ·om f'nunhald:·H:durl
kulcl• Ila f'yr ·r ·H til
V\'VItlll' d.
;\l h cl •'i upp t lm 12 sa s g viljuge tril det, men b r r 8
d •lt l i fr·amha;l·dslmrs t.
n;,, ungodorrtsl rt!l; •t, som !,eigde hus til vevkurset ikkj e !mnd<;
le i ·~1. hwwL t il fJ·nmhalclssf:culen, fekk ein leiga hus i AJvera
lr.i:r. B. J!;. l<'jn•resta.d for l<r. 200,oo. Den velrøynde husmorskult-Ht, r·n1· fr·u Mal na Sandved vart tilsett som styrar og dotteri
r ristin, som han.darbei·dsl'ærarinna.
D H vart grunnleggjande for Lavik husmorskule. Med
cle.t l<j<'nnsk<l.p M.. A. Ringereide, som ordførar og· formann i
Lyr t, f kk av denne velk jende husmorskulestyrar~ vå-ga han
·, ~jc•rn. fr amlegg tu l her·a dstyret um skip ing av ein f<tst husmor·Hl<ul ' i Lavik.
l •~'LLp r eit hart basket ak i heradstyreot 1922 vart det med
!l moL 7 rciys.tcr vedteke at der skulde skipast ein fast husmor:;l<tlk m.cd statstil skot og 1/ 4 distriktstilskot til dr ifta, Ved
Ir j •l p av stortingsmann Øen gjekk det lett å få statgtilskot. til
~ ku l •n. Verre var det med heradstrygda. Den var gjevi,
mt'l) vanskeleg å nyt,ta, då skulen ved det s:tod i fåre for å
wrt· nedlagd. Ein matte dlifor inntil· vidare setja skulepen1-\'<tn' av elevane so, at dei kunde bera tyngda av den.
Då meldingi fr å stortingsmann Øen kom med vissa far
~o~ t nt.slHsl~~t, vart deot val't styre for skulen med jm·mor Alise
Wn g<:r ·ide og bondekona Brita Lavitk fr å heradet, og ordførar
l' i ng·erc'i de fyresloege n upp nemnd av Landbruk;~departemen tet.
Alt sil g lovande ut. Men so kom da,gen då heradstyret skulde
loyva p ng·ar til utst yr av skulen. Då vart det fr å mindretal ·t. liv i leiren a til. Ordskiftet vart so kvast, at det utal·ta .t iL
Il(' r m log· fornerming., Soleis vart det s'a,gt fr å ein represen'! ant, 'l'L det var berre for å:-- æta god mat der, at ordføraren
kj •mJ_l a ~0 . hardt for den~·~ skulen., frå ~in annan kant,'-at
don: som fan n på .eit EO vitlau&t fyreta;k som dette, kunde
i k1kj e vera tprekneleg. I harme yver orc'Ls·k iftet steig lehsma.nn Husabø, som :tilfeldip·is var ·tilstades, fram og sa, at
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Hi ne midlar v il de gj eva 100 kroner til uts:tYr av nk ulerl .
DPLlc ve rka som olje på upprørt hav, og heradS'tyret vedtok
samro:rsles at ordføraren skulde få fu l1makt til å kjøpa naud~
turvelegt utstyr t il skulen.
·
Då skulen som eit nytt tiltak stod ti det uvis:3e, va~t der
fyreb ils kjøpt berre det høgs.t naudturvelege o;g -d et vart i fyrste umgang berre brukt kr. 2 136,61 som skulde takast av kont antmedelen i heradsk,assa, som då var notk,so sterk.· Seinare
kom de't til noko kjøp av bord til romi, stolar og vaskeservantar, men alt med den største sparsemdl.
Mctd so lite .midlar til r ådvel-de O?; den va:rsemd rom vart
lagt i kjøpet, kom ein ikkje lang;t• me'<1 utstyr a·v ein sopass
stor skule - rekna .tlil 16 elevar.
l\1ed godtfoloks hjelp fekk styret lå na ·sengjer, nokr·~ bord
og benkjer, so skulen var førd å taka til, sjølv um innbuet var
•so tarveleg og ueinsarta som det kunde vera.
Styret fekk ·so løyve å lysa ,etter elevar og .d~t melde seg
26 til dei 16 plassar skulen hadde..
' ' -- '
Med dette resultat fekk so styret løy ve t il å : lysa <etter
lærarar, og skulen vart utvida til det aller høgste -deri k~ nde
ta - 20 elevar, og kursi u:tvida frå 3 til 5 må nader i møt.e
-30/ 5 1922.
Ma;tbordi v.ar pla:ter på tarveleg understell CF
kjøkkenut.~ '
..
·s 'tyret var og i det. skralaste laget,
· -· - · _..
Endå eit vanskelegt problem møtte skulen.. Eiga\:;en R
E . F'jærestad vilde ha kr. 1000,oo for året i .leiga
:tryfid
.for denne leiga i 5 år, sjølv um de:t ik•kde vart h;'J-lde -. ~lfule.
Dette s:kuJ.de vera til vederl:ag for -den kostnad han
ta 'på
huset 'for at det kunde verta tenlegt til .skulebruk: ' Dette
fann hera.dstyret noko dryg.t so uvisst som alt. stod, 'og ~'edtok
i møte 21/ 9 1922 .a;t ordf.øraFen skulde ting a med huseigaren
um å fråfalle -dette kravet. Huseigaren fasthel:dt likevel kr'av.et dg meLding um .de-tte kom fram til møtet 31/10 192'2; 'men
. brs.t e:tter a;t .sakl:ista var utsendt. Avdi Silki ikkJ~ ~ar 'med,.
teki på sakliscta krov 3 .av dei _12 medlemar som var tilsta.des,
saki utsett.. Ved ,avrøysting var't det vedteke mot ·. 2' røyster

og
må'tt.e

fi :d. Hl d i Hl \thi<• l',yl'(• ha vn:-;1 og· l<•i g·<· l on tral .(<' Il v:u·l v<•dl •k n
tttol. : ~ t'o.vs l.l'l', ela Lidi ikkj • ·Li.i i •L uLs •Ljin g·.
'l'i l <i<·i u'LI .vstc la• rat st illin gar meld e seg; til tyrarplassen
f·. og· t il hanclg'jcrn in .•·slrcrarsti.Jlingen 25.
1\ v <i<•sso v<u'i Gjertrud Bruseth med fleire års slyrarlli'HkHiN og- r-m rs god vitnemål tilsett som nr . l i styrars h !lingi.
IJ{n, ··rt a Nos·ldal va rt til sett som m•. 3 avdi ho ha·dde skrive
~~, J lliid<·n !>il rik smal - - endå ho hadde dei beste vitnemiili av
nll o Hn kjara t·. N r. l og 2 kunde ikkje tak~ imot tils ~.tjing i,
o}.!.' Hi<Lilcn var ved det ~o heldig å f å den beste.
For å tr·yggja
•Hcg· m{)lt rusk i målvegen vedtok heradstyret at all uppl æ ring
Hk li i'C I ' v ra på norsk landsmål.
Då styrcsmedlem Brita Lavik var vor ti sjuk, valde het·:uiHIL.Y r t Gjert r ud Væ rholm som nytt medlem med Gjertrud
1\ in g- r ide som va.r amann. Ordf. Ringereide vart vald til fornnw n: i styretJ.
Alt g·jekk heretter rolegt for seg· og Slkulen vann se;_;: meir
H:ttnhug etterkvart, både i og utanfo.r bygda.. Men so hende
<lr.L at her ved forho11d<Jtalsval kom inn nye medlemar av heradst.vr •t.

V d Johs. Instdfjord som førar for dei som var mo~ skukn, f' •l<'k den mange va.nskar å vinna yver. Før han kom inn
i heradstyret hadde han og Lasse P . Torvund sendt kia;;e til
,J w.;tisdepar'tementet um godkjenning av leigekontrak•ten i det
~tamlo herads.tyret, endå de:t var lovleg tal som krov utsetjing.
l) •partementet gav klaga.rane medhald og underkjende vedtal t
referert i heradst..vrem.øte 17/ 2 1923. Derf:Om ein hadde
L'n id på sovore, hadde ordføraren refer ert sa:ka d i heradsty1' møtet var sett og teke ho upp til dryftings, når dei på sakl ista uppsette saker var a vg jorde.. Eller han kunde ha heva
mc~·L t og sett nytt møt e til avgjerd av saka.. Då vilde forhold t haj vore uangripelegt. - ·
Etter dette måtte kontrakten som var vedt.e ken mot ~ r øy8L l ' i det gamle heradstyre fram att til ny ·av:gj•e rd i det nye
h rads'tyret:
Det fyrste vart a:t Johs; In~tefjord, som førar
for motsQandarane av skulen 1 hevda og bad tilført møteboka i

7møte 17/ 2 1923, <llt han var i tvil um det var lo,vleg å taka noko
av kcntantmedelen i heradskassa til utstyr til skulen utan
a!t det hadde vore medteke på budsjettet,
Då han i heradstyremøte 13/ 4 1926 tok kr. 4000,oo og den
4/ 9 s.å. fe~k vedtak for vidare å taka kr. 2 336,78 til dekning
av underskotet i provianteringsrådet han og faren hadde «be<komme», var det ikkje tvil um det lovlege å taka. det av den
upplagde kontantmedelen i heradskassa,.
Då leigekontrakten !kom fram att til fyrehaving i møte
18/ 5 1923, foreslo Instefjord saka utsett. Ved namneupprop
vart forslaget vedteke med 9 motj 5 røysiter.· Dei som røysta
for forslaget var: Johs. Instefjord, Hermund Aarnes., Hans
Torvund, Ole Torvund, Johs. Østerbø, Mattias Myren, Andrias
Helle.bø, Andrias K våle og Bendik Sørestrand.. Dei som nwsta
for vedtaking av kontrakten var: H. Hellem, Nils Råsholm,
Ludv:. Norevik, Jon Nyland og M. Ringereide.
I /.3igekonrtrækten kom etter dette fram att til ny fyrehaving i møte 6/ 7 1923, d~r Johs~ Instefjord fyreslo: «Leigekontrakt-e n vert forkasta!, Skulen vert nejdlag't; og lærarane uppsagde.»
For å avverja at skulen vart kvald i fød•selen, gjekk ordføraren personleg inn for kontrakten mød dei plikter denne medførde av ansvar. Hadde dette ikkje vorte, vilde skulen b_ønlaust vor1te nedlagd.
Til heradstyremøte 25/ 11 1925 kom det søknad frå husmorskulestyret um løyving til gjesteseng for skul~n, og ·det vart
vedteke 7 mot 7 røyster, meddi ordføraren var for. Ved ny
fyrehaving vart løyving etter forslag av Instefjord nekta med
8 mot 7 røys1ter.
Som nemnt kom ein ikkje langt med den løyving} skulen
'fekk, og uts:t yret var som nemnt både tarvelegt og ueinsarta.
F'r:å ein arbeidsskule på Lavikdalen, der Karl San1dnes var
læral', fekk skulen som gåva eit: vakker t kateter. Det stod
der som ei lysande stjerne i åndens verden.
Eilt held for skulen var det at ·den tilsette styrlar forstod
so vei Siitua1sjonen, at ho med sin kloke umtanke visste å taka

-- 9 ,il- lll !IV . J ult• fl 1111 d ~ 11 11111
lni tl lltl ', ·q Hlukn lt llll l'11 r l>i :tll •• g- rl lilld l i'O[ ol-\· 1'1 ·a m i\i l IH'L I'('
lid !• r . /\L ho ii<kk k und t• hald a uL .YYI'I' ·~ a r und Pr f·dikt• va nl ,•J•• •'(l fo rh old er I<•LL a forstu, na r det var pl ass a fa ve d
hl\lro Hk Hi a tt. M<•n he rad t ha r· mykj e ii t akka hen ne fo r, at
Hki dl' n i l kj < va rt s igla pa g ru nn.
I•; l.l<• r· il t• nn o kom nove r a nde konsulent for husmor skula ne,
f' rl<. I•; JI :I u g· ~vcs1Lacl,. Ho var ein ihuga styra r m ed la ng styrar"'
pr·n l\blil-\. Sorn vel var f or skul en, krov ho eit anstendigt utHI.Y I' l'o r s kul ~ n , og g·jenom styret var t det sendt ein søknad
til h •rads Ly r t um løy vin g· på kr . 2500,oo eller herad ~. trygd
for Ikt n. Saka vart fyrehavd i heradstyrem.øte 17J.l 1925, sa•k
14. On!før ar Ringer e-ide fyre.slo herads trygd for eit lån. Johs·.
l nst c fjord fyreslo nektin g av trygdi. Ved namneupprop røysla dcs1so for Inst efjords forslag: Johs.. Østerbø, Hermund K .
/\a rn 'H, Andri as Kvåle, Hans K. Torvund:, Mattias Myren,
.Johs. Jn st cfjord, Nils Rå sholm og Ol.av Råsberg. For ordføraJ•ens fo!'sla,g· røy·sta: Lasse Norevi.k, Ludvik Norevik. Jon
Nyland, IJi. HeHem, Bendik Sørestr:and, M, Ring·eneide og· Gjert
L. B ruås .
Lanet skulde avdragaS't med dei 10 kroner kvar elev lagde
el<stra til ve dlikehald · av skuleutstyret.
li ll Pd l't• ll tl lll ld t'l l, o •r l't• l l
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Då saki soleis vart stoppa tok 3 av mindretalet, H. Hell m, Gjert Bruås og ordførar Ringereide på s·eg å trygda for
hlne.t. Med denne tryg·d, som lensmannen i Lavik hadde sagt
gou fo r lå net, søkte styret og fekk lovnad på lånet i Brekke
og Lavik spareba.nJk,, Då kjøpet var fuUbyrda og lånet skulde
'b r· uka&t, kom; vekselobligasjonen attende med krav um at
lensmannen, som var direktør i banken og soleis ikkje etter
lov h a dde r ett å gje\11a t rygd, ait ha n skulde gå inn som t,cygdemann. Dette vart gjort etter fyreteljing av svoger til adm.
uirektør i ·banken og far til motforslagstillaren ordførar h.v.
Birger Instefjord. Styret søkte w med den same trygd 5 andre b ankar i Y.t re Soa:gn utanfor La,vik, og fekk av alle desse
lov na d um lå net). Gulen sparebank var den fyrste med lovnaden, og lånet kom pr. umgå ande, etter at dei hadde fått seg

·W~cncl t veksel/obligasjonen.

Lånet er for mange å r attende
t il bakebetalt. Hadde det ikkje vore, vilde skulen utan tvil
vorte handsama på ein uvanleg måte, då kon1sulen'ten Dina
Lar sen, i 1929 inspiserte den. Ho hadde vandt for å gadk j'e n'na
lokale1t,; Til fylkeshusmorskule vilde ho aldri ha .godkjendt
det, men då det var eit nytt tiltak som kommunal skule og
ein hadde vore so varsam ikkje å ris1ike·r a ansvar for irybygg
før det var trygd for at skulen heldt seg, skulde hd mll.\ nnbils
godkjenna huset, serleg når det var slik som framhald e, •at
'tanken var å byggja so snart ein 'kunde,. Ho siig gjenom dei
bygg-j.eplanar formannen i styret saman med den dåverande
velrøynde styrar frk. Anna GrindJ.and og· dist,r ikts1ækjar Harboe hadde laga til, og gav ogs::::· velviljugt ymse ·r å.d ' tnl beste
for byggjeplanahe
A v umsyn til husveret må.tte ein minka elevtalet ·__;__ so1n
då var 24 - til 21, endå stjknadstaleJt låg millom · 30:. og ,;4<),
Med sop ass stort elevtal var det vandt å klara det · tilfr'edsstilland~ med berre 2 læ rarar. Styre.t søkte då,, (~tter den :nye
S!tyraren frk. Grindland si tilrå ding, um herads.t rygd'' f(}r løn
til ei ny kjøkenlærarinna, serleg no d å sknleD var utvida til
6 månader, for å f å mes't mogeleg godt arbeid til beste for elevane ved &1kulen, Søknaden var fyrehavt i heradstyre111Øte
4/ 9 1926 og avslegen me.d 10 motl 6 r øyste1·, etter. for:;;!i1g :frå
;Johs. Instefjord.
!.::- :_.~- -~-;3(
Skulepengane var i forho.Jd til dei tider so romslege .a.t ..Eltyret våga å tilsetja ny kjøkenl æ rarinna med løn av ~e.t ; s()~11
flall!t av skulepengane ve·d drifti av skulen . Tib;;etlt· V?<rt:_,ei
svigerinn21 av Instefjord, fr k. Signy Trædal, og det J!:1-r~.e, Jil
a;t heradstyre~t 1 / 1'0 1928 samrøystes g-av 'trygd f~'J;'!'· ~-~n, ~,,~g-rt
av 1øna, under den fyresetnad at fylket tok p å seg dette , ti-1skptet.
. ,,
Sfyre't for skulen hadde i møte 27/ 3 1923 gjort de~t e framlegg·et tt.il heradstyre.t :
_, :; 1 .. • '•

l)
2)

at skulen ver't utvida til 6 mnd. kvart kttt s:-. ; ~ :·d.:
At skulen vert yverteken som fylkesskul~! 1 • ·; • r
.
.' ,
for Ytre Sogn, og
\

·~

-11-3)

at skulen - ifall d n ikl j v rt yv rt 'ken
som fyikesskule, får 'tilskot: av fylkct som
!fylk,es,hu,s morskulanel,

Pkt. l var.t ·v edteke med 11 mdt 5 røyster, pkt. 2 vedteke
samrøystes og pkt. 3 vraka mot l røyst.
Etter deltte låg det nærast å tru, at ein var mot fylkestil. skot, _når skulen ikkje vart fylkesskule;. Då Sikulen levde un·d er den risiko at heradstrygda kunde verta gjo!rt effektiv,
må tte ein nytta det som drifta gav løyve til av elevskulepengan~. Ved delt slapp heradet yta noko for tr.ygda, og skulen
heldt; seg gåande til den fekk fylkestilskot som letta forholdet.
Det var e'i lukke for skulen a;t ein frå fyrst av fekk so
dugande og veltenkte styrarar som den fek.k, so den straks
mi<llom folke·t vann seg eit godt umdøme og fekk stadig' større
søknad enn den kunde ta imot.
· So1m s:t yrar etter frk. Bruseth kom frk Sves't.ad i 1924,
frk. Anna Grindland i 1928 og An;1a Rings.t ad i 1934!. Som
kjøkkenlærarinna var frk. Signy Trædal frå 1926 06' frk.
Laura Hedle frå 19331., Handgjerrrings.!ærarinna Ragna Nøstdal har vore ved skulen frå fyrste dag og er vel kjend med
skulen si t.~C)Q;a både i og uit an1:or byg'da - både i gode og
vonde tider. Innanfor heradet var komedia utspelt med sjølve
skulen, og skulen hadde folket for seg.
GrunnJeg'g jaren av skul.en varit i 1935 ved ei k1unstig· aldersgrensa se'tt ut av funksjon wm medlem av styret etter 9
å rs tenes;te Rundskriv av 22/cl 1934\. Han kom dermed på
fråstand når delt galt vidare framarbeid av skulen, slikt som
ofte er verdens løn. Styret skipa då •til ei høgtid ved skulen
der formannen som no gjekk av var:t flidd eit vakkert gullur
med. kjeda, frå skulen og lærarane ved skulen, og dessutan
denne innskrift på gulluret: «Med takk frå Lavik husmorskule 1922 til 1935».
Men so kem til det vidare arbeid for skulen å skaffa den
eit betre tilvere ved nybygg av hwo:. I brev til Lavik heradi>'tyre ay 17/ 12 1935, skreiv Lan!lbruksdep;;trtementet: «Man
•
1

finner det serdeles pa krevet at sk 1 'n s\ sn, t't mul ig- k llllll< ,.
i bedre og mer velskikke't husvær ».
Dis,trik<ts1ækjar Holmsen skr iv i b r 'V av :30'/ l 0 til Dt•pat·tementet ». Huset er i sin helhet for lite.. Kjr6k n 'i litt• og'
mørkt, undervisningsrum likeså, og ·elevcrummen fo r smit Og'
mørke. Huset mangler kjeller.. Der er et par små hull r - ingen ordentlig kjeller» .
Då loga den gamle avsluttca str iden uppatt fr å dei sam
krefter som ikkje vilde noko for sikulen.
Skulen fekk som gåva 5 mål jord å byggja på, av M. A.
Ringereide. Heradstyret, som då hadde fått motstandsfr1ra t· 'n
:Hil ordførar, avslo å taka imo1t. tilbodet. For å ha noko å tvm·lu.t
med, vart det innhen't a 3 andre tilbod. Der med uppstod d 't
strid um byggjestaden og ein kom ingen veg med noko nybygg
ved dei kommunale styresmakter.
Grunnleggjaren av skulen felkk so etter ve~dtak av styret
reisa turvande pengar av private til nybygg4 Han hadde alt
klart for nybygg i 1935 og lagde fram prov for at det var
forretningsmessig forsvarleg å byggja. Då alt 8t~od ferdi g-t, t il
f ullføring kom heradstyret til med val av ei byggjenemnd, d r
grunnleggjaren var med saman med ordføraren qg 3 andre
medlemer. Gr unnleggjaren vart vald som formann i nemndi.
I husmors:kulestyrets møte 28/ 4 1933 vart dei tillag'a byg··gjeplanar av formannen i samarbeid. med styraren frk. Grindland, konsulent Dina Larsen og distriktslækjar Harboe. fr amlagde etter å ha vore gjenomsedde av arkiit ekt Norevik, som
og hadde gjeve byggjeutgreiding·. Det låg f yre kos'tnadsover·slag· frå:
l) Norsk Cementforening i betong, s:tort kr. 36440,oo
2) Byggmeister Toftegå rd
« 32694,00
3)
Do:.
Lyder Ellingsen
« 28000,ou
4)
Do.
A. Gjertsen, Salbu
» 32000,oo
Grunnmuren var ikkje medteken i desse kostnadsoversla g-i.
De~sutan fylgde det prov for a t det var forretninp;sm essig forsvarleg å byggja.
Dei tillaga byggjeplanar på 26 X l4i me/t~r i norsk ~til ,
1

12lutddl i k.i<•llarholl.'tla: vaAl I'Oit1 , sl al t<' l om , bal< rom , stryker orn , !2 matrom , mj ølk t·om, fruktrom og [)O'ct- og grønsake-

r

l. høgda: da ·]egstova, matstova, 2 kjøken, 2 matkamln 1' , konto-r og styrarinnerom.
I 2. høgda: skulesal, industriRal , rom for læ remidla:r, 2 bad,, 6 elevrom a 4 på kvar, og 2
11 ra rinnerom:. I loftshøgda: 4 elevrom, 2 lærarinnerom, 2 ·
ll.'.i ste rom og l sjukerom.
Styr et vedtak samrøystes:
l) At formannen skal søkja sparebanken i Brekke um tilskot.
2) At heradet avstår skatten av lærarpersonalet for nybygg.
3) Aa samla 1andelstegning hj å folket til nybygget, og
4) Aa søkja fylket um same tilskot til rentelette som der var
g·jeve den kommunale jordbruksskule på Mindresunde i
Srt ryn og jordbruksskulen i Aurland.
I styresmøte 24/ 1 1935 tok styret uppatt ny fyreteljing um
dE.1t s:ame'. I styresmøte 4/ 6 1935 v<lir der framlagt skriv. frå
ordføraren at heradstyret ikkje vilde gjeva tryg·d for lim og
heller ikkj:e tilråda nokon s,øknad til fylkestinget um rentelette
og nekta å avs•t å skatten av lærarane til nybygg.
Styret' sende på nytt same fyreteljing 28/ 12 1935 utan
ail elen vart fyrehavt. Då det trass i dett.e var skaffa dei
midlar ein trong og ein s!tod budde til å fullføra bygget med
p•rivat~ midlar, kom heradet sOJm nemnt med den valde byggjencmndi. Den hadde fyre seg dei planar og overslag som
v·a r f yre. i , styresmøte. 28!/ 4 1933.
Med den leiga skulen skulde betale,, vil-de den klara å
r enta ·:kr. 2~000, oo med 4 pros;3 nl ~•.
. I inøte 16/ 8 1935 vedtok byggjenemnda: At. det bysr byggjast, at for mannen søkj·e r vidare pengereising til nybygget
ved l utteik ning, at heradet gjev turvande trygd for la n til
nybyf!:g.et og at ordføraren (srom var med i nemnda) søkjer
dag;sverlp~tt.ils-kot for arbeidslause som kan settjast i arb eid ved
nybygg:et, "Vedtaket var samrøystes.
Nemnda
hadde nytt! møte . 17/ 9 1935 og vedtok då :
c
·l) som framhalde i pkt. l -- i fyrre møte finn nemnda at ein
pør g· å til ny bygg~

rom.

- i32) N em n da vil råda til at heradstyret godkjenner den 'tomt
styret, hadde fått på Ringereide. Vedteke med 3. mot:· fru
sokneprest N un dal si r øyst.
3) Den vil tilråda at heradstyret søkjer o~g gjev trygd .for lån
av invalide1~ondet inntil kr. 25000,oo.
4) Nemnda vil beda heradstyrett handsama desse ti-1råding_a r
so snart det kan so det ikkje hefter nybygget.
Saka kom so at1t frå ordføraren og var fyrehavtl på nytit
møte 2/ 11 1935 med framlegg um tilbod frå Lasse ' Kvammen,
Anders Ringereide o:g Johan Al.væren.. Kostnaden var anslegen til kJr. 45000,oo for huset i ferdig stand, med uppgåva
korleis det s\';illte seg med dei pengar ein hadde til rådvelde.
Vedtak: Huset skal vera heradet ·s:i eiga og heradet. ska.l ha
l. panterett i huset. Private tilskot skal forrentast med 4 7'c •
(Fyremålet med nemnda var helst å få handjarn 'På han som
arbeidde for nybygget).
Ved å innhenta fleire tilbod (endå tufta på Ringereide
var grai.iis) kc<m det upp strid um byggjestaden, Tor å løysa
dette problem skreiv di,s triktslækjar Holmsen. som hadde
vanskeleg for å godkjenna huset til skulebruk, at Departementet skulde senda folk derifrå for saman med fylkesmann , formann i fylkeshusstellskulestyret, fylkesgar1t.naren i Sog:n. og
helserå dsformannen i Lavik for å greida ut. i striden. Ti1 dette
slutta nemnda seg i møte 2/ 11 1935.
Den 16/ 11 1935 møtte til synfaring, konsul.e nten Dina Larsen, fylkeS'mannen., formannen i fylkeshusmor skules:tyret og
dr. Holmsen saman med ordføraren, styret for husmorskulen
og den valde byggjenemnd og Sltyraren av husmorSJkulel'l.
Etter synfaring av alle dei tilbodne tomtar gav dei 4 f;yrstnemnde sovor'i tikåding til heradstyre b: Ein finn at i og' ·for
seg er., av dei tufter som er 'tilbods, den heldigaste tufti på
Ringereide, men for a:t tufti skal vera brukande for skulen,
må det vera eit absolutt krav at sik ulen får rådvelde- yver
minst l mål dyrka jord til hagebruk, Dette er det gj-eve høve
tn. - Ingen av dei som var tiJ.st~ades hadde noko å innvenda
mot dette, og tilrådingi gjekk til heradstyret som i møte 8/ 2
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I mellomtidi er stjret for husmorskulen fyrelagt til fr åseg'l'i
eit tilbod fr å wknepresten um kjøp elJ.er leiga av presteg·arden, utan att clet andre tilbodet tilsides med er fyrelagt s,kyret
for husmorskulen~ Kfr. møteboka 3/ 11 1936 ..
Med alle desse kunster er det klårt at heradstyret ikkje
kjem til noko resultat, um ikkje styresmah1tene tek seg av saki
og fremjar ho, so skulen etter 18 års plage i eit ulaglegt hus,
kan få eit likare tilver e å arbeida i.
Då grunnleg·gjaren av skulen såg kor dette utarta til,
skreiv han til dei andr€ heradEit.yri i Ytre Sogn , som og hadde
ungdom der å verna um, um dei vilde hjelpa til å få fram
betre husvære ved skulen i Lavik, Og' um det vart turvande
segja seg viljuge til å byg·gja, for på den måten å få fart i
nybygget i Lavik,
Då vakna heradstyret og· gjorde i møte 8/ 11 1935 eit mindreverdigt samrøystes vedtak der grunnleggjaren av skulen
vart skulda for ei høgst upassande framferd:, ei skam for ein
bygdemann og til skade for saka. Skrivet er ei usanning og
forvrengjing1 av det som har vore gjort ! ! - Utakk er ver~
dens løn, heiter det, og vedtaket er som eit takkediplorn til
grunnleggjaren av skulen. Dett€ er ikkje av positiv art for
løys.ing av nybyggø,t~
Det var1t
hevda, at det måtte vera gardsbruk til skulen.
Med årskurs vil det unekteleg vera det mest fullkomne og vilde
vera å få når tida kmv det, då eigaren av g·arden som ~tyre~~·
maktene hadde peika ut torr.~t på, sa seg viljug å selja .heile
garden til skulebruk.
Garden låg lunt til med alle lunnende som trongst til skulen og i pa~:s1a nde avstand frå trafikksent,r ummet i bygda,
ved bygdevegen Lavik- Vadheim, med passande avstand frå
den. Det er etter fagfolk si meining den mest ideelle skulegard ein kan få.
Likeve] har ordførar Råsholm fåltt styr•e t med seg i mø.t e
6/ 3 1939 å gjeva fråsegn um .k jøp av 35-40 m11 p å Lavik
prestegard til sku1eg·ardi: Denne jordi ligg rundt um· hagen
:Og våningshusøt 1 som er undanteke til bustad for presten.

Mindr<'ialdl va r: 13. S,fr ~Ma nd , Alb. Lavik, IL MolmesJ)t'CSL Nundal og- ordførar
Instefjord.
l•'ot· ikkj i't s inka eller for dyra byggjearbeidet vart det
tnt'd privat midlar ig·angsett arbeid med tiransportveg', og
matjorda av tom ten fjerna før frosten fordyra arbeidet. Stri<1<'11 s kuld d rm ed ve.ra ende, men so hende det, a:t sa.~m kom
:d.t 'nd ti l ny fyrehaving, endå det ikkje galdt pengel.ø:y ving,
nwn b tT·e fastsetj in g av byggjes)t.aden , Og ved agit:cs~o n i
mih1omL idi vart mindretalet til fleirtal. - Som eit sidestvkke
1 i\ ckt kan nemnast at då det var strid av same ar't. um. stacl n fotr 1folkeskulen i Lavik, vart vedtaket med 9 mot 7 røysi r godkjent ved fyrste fyrehaving. - Dermed vart striden
g-åande utan nokon framgang for nybyggc~t., og skulen vart
plaga av de't same tilveret.
·
Vidare kcm til at arbeidet som var igangsett~ med p~·ivate
midlar, vart stoppa etter ordre frå fylkes1mannen, då han var
meddelt av ein som vil vera anonym, men likevel kjend, at arbeidet var·scit.t igang med sku-len sine midlar utan løyve ti1 det.
Arbeidet vart stoppa, og med det vart dei som bar kostnadene med det påførde eit tap på vel. 600 krone.r. - Sli'k går
det når ein vil gjera vel for ei god sak! Bygg·et som ~. dersom ikkj·e noko sovore hadde kome i vegen, vilde ha vore full·
ført i 1936, . står framleis uavgjort i 1941.
Sidan kom det til eit nytt momen't, at det til s.kulen, som
berre er ig'a ng um vinteren, skulde skaffa.st jordbruk. Eigar·en av garden som tomten var utteken på av ~tyresmaktene,
baud heradet til å få kjøpa heile garden tfl. skulegard. Den
er vel den mest skikka gard til det av alle i bygdi~ Heradet.
valde ei nemnd til å tinga med eigaren og gjeva tilråding.
Denne nemndi har til og med 1940 ikkje vore på. garden for å
sjå på den ell,er tinga um pris. Men ordføraren har spurt når
eigar en var i erend i Lavik, kva han vilde ha for garden-~ ut;an
~~ sjå kva verdi der var i garden. Um det ha,dde vorte gjeve
pris på den måten, vilde det berre ført til munnhoggeri i herndstyret utan res ul tat.
<•i<i <.
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Då skulen kom til i 1922 var den ikkj v ls ·dcl av fylkeshu s;
morskulestyret. Det såg den som ein fåretruancle konkurrent for
fy1keshusmorskul ane, istaden for utløysing av krav dei ikkje
kunde makta, sjølv .um fy!ket gjekk til utviding av desse.
J amt yver vilde dei ikkje noko. Det var soleis ·E10 sterkt imdt
skulen at i 1922 frårådde det so avgjort tiltaket, at. fyikes~
mann Christens'en ikkje fann det turvande å ·nemna den i sitt
fyreleg'g til fylkes)t.i~get. Noko kunde det nok gjera at; det
var sliirk strid um den i heradstyret og den va:ct tilskipa med
so lite fleirtaL Ordføraren for skulen, s-om var medl·em av
lanidbruksnemnda,, kunde trass iherdigt arbeid, i'kkj,e få fyreteljing fior løyving, men varJ god å f å tak i vesief•ingen ved å
få med i inns',tillingen at skulen mo geleg hadde rett på tilskot~. Ingen mel~.e imot det i fylkestinget, og det V;;J.r som eit
ljospunk't f or framt~dai. Sjå fylkesboka s. 539.

ein

l'n 1'i Pbit'r l i ln i tl g· nv Ht llorau f.('a i gTauLf'aLel. $~yret med Råslt(Jirtl tald< f'o t· d •Ut• kjop. M •n det andre tilbodet, vart ikkje
l'.vrt• l:tg'L Lil n,vg-jct·cl, enchi. så tenlegt det var. Då dette kom
i da~(· n var <l t fork larl eg, at presten både medan han var i
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utanfor arbeidde for og røysta mot dsn ut-

pni ka bYP.'J:.!;j •si a den. Ordførar Instefjord hadde som eit ledd
i d<' lLr kameratskap kasta vekk dei ferdige byggjeplanar -

trul ·g for å kasta ein planke i vegen for nybyggett;. Sis '.e senclingi er t il Lavik herads'i;yre, og Råsholm pås1tod i brev av 2/ 1
HJ4l at dei aldri hadde vore hjå han medan han var ordførar.
l kkj e nokon f inn dei no!
Sok'neprest Bugge Nundal har soleis tyngda av ansvaret
.for :at skulen ikkje fe:kk byggja i dei gode tider, men vart
})laga i dette elendige husve:reJt, den har hatt i 19 år, og ],mger
med, um. ikl]:je styresmaktene tek seg av heradstyret og saka, .
~o . der ~ert ei løysing til beste for skulen.
Dt:llt må vera klårt for alle framsynte og tenkjande menneskje,
.eit SIO lite gardsbruk ikkje i den mun deit, b ør, kan
.s'tetta· skulen sine klr av. Heller ikkje vil det gå at berre kvinnor driv ein skulegard. Det ver t av dei vanskelege gardar
å driva avdi det er forlite å gjera for ei.n fast tilsett r:ardsstyrar-. Han vert løna so a~t ~an ikkje må få gå å daffa, avdi
det er for lite å gjera.

I 192.3 saboterte fylkesskulestyret saka dei hadde fått til
fråseg.n frå fylkesmannen, so ·den fyrst kom attende. siste då..~
ga[\ fylkestinget var samla, og· soleis ikkje kom metd i fylkesmannen sitt fyrelegg til tinget. Fråsegni som var med tilrådde at fylket ikkje yvertek skulen, men kan :t ilråda !at fylket
inntil vidare yter halvparten av distriktstilskptet SlOm skulen
får i statstilskot med kr. 1385,13.. Vedteke samrøystes av
· fylkesting'et.

at

.Det
mest
formålstenlege må vera at ein skulegard stettar
.
•l
..
me.st _mpgeleg av skulen sin trong, og skaffa fullt yrkj e for
ein: k\'l.f. -med u,tdaning, sro han på sida av gardsyrkøt kan vera
ti~el~ra; på skulen. Sjølv um ein c4tø.rre gard, som svarar til
trcrngen vert dyrare i kjøp, vert -den billegare i drift, og- det
har . i det lange l_øp større verd -- forretningsmessigt set.
Kjøpesummen vil alltid falla billegare i .forhold til verdien ved
større enn ved mindre kjøp. Det er ei sovi d/t gamall livs·røyns~a; atr den er å taka ·lærdom av.
· Hette er i stutte trekk skulen · si soga i de;t ·k ommunale
tilvere' med eit glytt fram i tidab Men so kjem til $kulen si
soga i ·delt fylkeskommunale tilvere.

Saka lrom fyrst attende 13/ 6 1923 og med velvilje frå fylkesmann Christensen og formannen i la1ndbruksrie~nda, hr.
Hegrenæs, var ordføraren for skulen i stand ti1 å få saka;fram
på ein ekstraordinær · måte i fylkestinge>t.. Sjå s:a k _121:{ side
690, 809 og 861 i fylkestingsbok.a.
· ;, .:

:
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l 1924 var tilrådinga den same som i 1923 og fe~k hene
halvt tilskot med kr'. 1325,oo,. Nemnda uttala at skulen hev
dugande lærarar og; at resultatet er umtrent som ve-d dei apd~q husmoJ:'iskular, og då Lavik herad har gjort so mykje .f or
· skulen, meiner nemnda at fylket må stydja s)kule.n. ,Nemnda
vil i år ikkje råda ti·l større tilskot\ av fylket enn av, husmorskulestyret fyreslege kr .1325,oo~ Ringereide vilde. ha rett .å
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fram setja forsla g· at fylket yter heil e distriktstilskotet. Tilrå. .
dingi varit vedteki mot 13 røys.t er, som var for Ringereidc sitt
framlegg at fylket yter til slkulen kr. 2650,oq. Sjå fylkestingsboka 1924 - sak 109 side 341, 47 4 og 521.
i 1925 vart der ekstraordinært søkt um 1/ 4 tilskot til ei
ri.y kjøkenlærarinnø.. Husmorskulestyret nemner ikkje noko
um det, men råder tii·l aJt. fylket yter kr. 1325,oo - utan å. taka
noko av det underskot skulen då hadde, kr. 584,87. · Fylkesmannen tilrår kr. 1375,oo, då ein lærar hadde tent upp a.lders'tillegg. Husmmskulestyret fråråder at fylket heilt yvertek
denne skulen:.: Det same gjer fleirtalet i nemnda:. Ringereide
som hadde vore i spes·ialnemnda då saka var fyre i landbruksne~nda, gjorde mindre\talsframlegg· på løyving av kr. 5609,S7
for i syna det skulen i forhold til dei andre skular hadc1e rett
på; men · gjekk over til ordførar Mossige sitt forslag, so~ var
det -duble- av tilrådingi kr. 2 750,oo, for ikkje å risikera å få
det be~te . o~ :tapa det nestbes1te. Det endra framlegg vart
vedteke med 24 mot 14 røyster, som var foæ fleirtalsinns;tilli ngi.
Sjå fylkestingsboka sak 93 side 311, 417 og 463.
· I 1926 fekk styret for husmorskul.en brev frå konst. fy] . .
kesmann Solem, at det ikkje måtte nya uppat:t husleig·ekontrakten, då det var tvilsamt um skulen i framtida vilde få
n01ko tilskot av fylket. Fylkes)husmorskulestyret hadde ikkje
noko å merka til budgettet med løyving av fylket kr. 4875,oo
med di skulen var utvida til 24 elevar med 3 lærarar, mot før
2, anna . en h at statstilskotet no var nedsett for ljos og· brennsel frå kr; 50,oo :til kr. 40,oo. Fylkesmannen (Solem) t ilråda
1375,oo og -grunngjev det med at denne skulen er privat og fyliket. har -sine 2 skui.ar1 1 Slik som dei økonomiske tilhøva er
no lyt ein vera nøgde med dei 2 skular ein alt har. Noko utviding kan her ikkj~e verta tale um. Han finn heller ikkje rimcf~g- grunni for fylket å gå utover det tilskot som det var
fy're;s.elt riaden denne private .skule sØt ulde ha då den vart tilskii,pa.-- Eit held for skulen var det at her var ugrei-d~ med
her.a/ls-tyr~valet, so det vart underkjent og den gamle ordføraren- vart tilsagd av justisdepartementet å møta på fylkestin- .
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Jo,r den nyvalde aktiv m isLa nd nr, og· <in l't• l<k n11 •d ·nei t l'n llt
hjel p berga .skul en ut r f~tr'SO J a. lJLan vild 1 d< •L t.r'lli <1f{ g· rtt
med den som det då gjekk med yLr· Sog· ns fo l·i{(• lw 'Hi lll t• H:t llll 1
are.t. Landbruksnemnda s.a seo· samd m .d l'ylk s m~ <w illll HI ill t
på løyving av kr. 1425,oo + tilskot til husleig-a kr·. !325,co, i:ill kr.
2000,oo,. Mindretalet, Ring~e·reide, hevd a at då sta t. n. li a dd n
vedteke budgettet og løyvt 3/ 4 av d et med kr. 11 445, vild <'
han foreslå løyvt av fylkeskassa med tilsk·ot til hu s l •ig·,, kr'.
GOO,oo, ialt kr. 4415,oo. Ordførar Jens Lunde fy1· s'lo kr.
3090,00, Som i 1925 gjekk Ringereide over til dette fr>rs lag·,
som var)t vedteke mot 9 røyster, som var for fleirtal sinnsLil lingL Sjå fyl~kesrtingsboka 1926. Sak 69 side 248, 465 o~· 523.
Etter dette fekk sikulen sigla i rolegt vatn og hadd e l v lege vil•kår til den i 1932 kom inn i ein ny fåresone~
Fylkeshusmorskulestyret som vitja skulen 31/ 3 og 1/ 4 1930
gav ei frås.egll). (Sjå fylkestingshoka side 330 for 1930).
Styret tykte at skulen arbeidde godt, hadde svert dugande ht'·
rekr.~fter!, som hadde ført elevane langt fram, og der var ·god
orden på skulen. Sjølve skulestaden tyktJe styiet · var lit
skikka til husmorskule. Fleire av arbeidsromi var for små
'til el0V:t1alet, so det av den grunn var store vanskar for styrar
og 1ærarinnone å få arbeidet til å gå so greit som dei ynskte
log kunde, når tilhøvi var betr~. Då huset skulen er halden i
er freda., hev Riksanltikvaren nekta at der vert gjort forandring av romi i lste høgda, so ein på den måten er hindra å
kunna gjera romi større og høvelegare til skulebruk. .
Konsulenten for huS)Stellskulane hev vitja skulen og peika
på fleire :ting som landbruksdepartementet vilde kte·v ja ved
skule.staden, som vilkår for å y:ta statstilskot., allvisst t.il ein
tfy:l kesskule.

Dei siste åri hev Lavik herad ikkje ytt noko til skulen,
korkje til leiga av skulestad, ·kjøp av hus;b uriad og kjøkkenreidakap eller anna; inen fylke og stat hev ytt alt. I røyndi hev
skulen i fleire år vore ein fyikesskule umlag på same vilkår
som · skulen i Kroken, berre med den skilna·d at Lavik herad
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l { IHH l ll 8kul 'SLy r L m '-i nar aL d pa rtcmcntct som vilkål'
l'ot· ;, g'j(·v~ d t vanleg-c statstilSikot til skulen vil .krevja ikkje
w l i L !>~t kostnader ved skulestade:ni, Men det trur ette t kon:;u1 ntens fråsegn at kravi vil. verta større til ein fylkes skule
enn til ein kommun al skule. Styret er difor redd for at de,par'terrnentet s krav til ein fylkeshusSitellskule vil verta m sto:::t
at det ikkje kan st ettast på den stad skulen no er, so lenge
skulebyg·naden er freda.
Av nemnde grunnar, og då s't.yret ikkje ventar at fylket
i desse vanskelege pengetider vil løyva pengar til større nybygg eller p åkostnad, kan husst.ells:kulestyret ikkje råda til at
fylket yvertek Lavik husmorskule. Då skulen hev arbeidt
godt, · hev hra søknad og no hev svert gode lærekrefber, kan
sty.tet råda til at fyll{et framleis løyver pengar til skulens
drift, sa lenge sta:ten gjev si løyving.
Då. f leire av romi er små, kan styret etter merknad av
husstellkonsrulenten ikkje råda til at der vert oppteke meir enn
21 ·elevar til kvart kurs. Løyvingi til skulen vart vedteki med kr. 4 276,6'9'.
Då skulen i 1931 hadde ein kontantmedel på kr·. 4 7S0,61
og kravet på nytt husvære til skulen var so aktuelt vedtok
h\lsmorskulestyret i møte 28/ 3 1931 samrøystes å føra over av
kassam·e.delen kr. 3000,,- til byggjefondet, so~ då ved ymse
inns(lm1iugar og gåvor var på kr. 630,22. Med reknEsh1pet
"fylgde ~edtaket som utgiftsbilag. Fylke~Srevisjonen nemner
i post 3 til rekneskapet 1931-32 at -skulen av sitte yver slwt
ha·dde' avset't til byggjefondet kr. 30{)0,,--'--,, u:tan noko imwen.dip.g ~ot det;, Heller ikkje hadde fylkestinget noko innvmding
då styniren opplyste at peng·ane stod i Gulen sparebank og at
der var ført eige rekneskap for by'g gjefondet. Sjå sak 85 side
314 og 468 i Fylkes'tings1b oka,. Då skulen med det auka fylkes\t'ilskbt.r'o g gunstigare innkJøpsprisar lagde seg opp p?ngar,
ved:tok stYNt samrøystes i møte 2/ 4 1932 å før a over av kassame'del-e·n kr. 5 061,24, kr. 2500,-. Byggjefondet kom ved det
~ttLrf a.ndre 'i nnkomor, ved festar og gå vor, opp i kr. 6 4.87,78

j

.

etter fram lagt rekn eskap. 'Fyrst då kom der til eit årvorlegt
røre om denne yverføring·i, til skulen sitt beste,, og som syn'te
ålvor frå styret si side til å· st etta kravet på eirt betr.e husvæ re
for skulen. F ylkesrevisjonen tek då fau på den i 193_1- godkjende overføring til nybygg som post 5 i re·visjonsm~rkna·
dern.ø. Revisjonen krev heller ikkje då tilbakeføring av de!l
overførte mede-l, men krev avgjersla på kven som eig: ·Il)edelen,
og peikar på at der ikkje ligg fyre kvittering frå elevane for
stats- og fylkestilskotet. Fylkesrrn.. kjem til den oppfatning
at elevane har betalt fullt for kosten 0:5 at stats- og fylkestilskotet er gjeng·e inn i skulekassa og nytta til byggjefond . Han
hevdar at det var meininga rried kosthalds.tilskot.e!, .at . det
skul de koma elevane til gode, soleis som det vert.. gjfjrdl;_; . ve.d
dei <mdre skulane. Eigedomsretten til det opplagde byggj~
fond skulde soleis stat og fylke hava.. Des.isjonsp. ~Pfn5l~ ,t;t~
~talar i inns.tillingi: «A v dette gjeng fram at LavJ.k .hnsn1orskulo i staden for å utbetala elevane løyvd kostgodtgjersla
vert denne av skulen avsebt til byggje~ond . EigedomSforholdet ved dette byggjefondet., kr. 5 500,co, vart utsett tp a_vgjeriSla av Departementet etterat skulen har gjeve fråsegn i saka·.
Det ser u't som han som alltid har vore mot skulen, i det
dulde har ha H ei hand i dette uventa innttrigespel. · Tilrådingi
vart samrøystes vedteki av fy}kestinget,.
· · -·· · ·
Det var styraren av skulen - med mange års - pfaksis
som tok imot, fordelte og reknes1kapsførde stats- og fYlkestilsikolt.e.t, og ein må tru dei var meir heime i de.t te ·erin' ·det :leit
tlil' fylkestinget van.
·"
Då vedtaket i samhøve med innstillin,gi var ei d~ i:·skul~
ding mot skulen:, at den dreiv svikaktig umg·ang - rri~d offent]eg·e mid lar, krov formannen i styre.t seg sikta for'. sv'ikiktig;
. . .,,
forhold og krov rettsleg gransking av forholdet. Dett(( vart
ikkje, for ikkje å løpa nokon risiko ved det.
· ~,,,, :; . ~ c_ ;
.'.

For at s~yret kunde kjenna seg· trygg på .at. ' styrar~p
.. . :
brukte og bokførde det'se løyvingar i S\amsvar ftled vanleg
praksis, skre·iv formannen til alle husmorskular.frå ~ o~:.' n1.ed
·.·-·t l
Mør~ t1l Qg med R()galang korl~is dei brukte, og rek~eskaps,~
~

•

-~

)
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rtH'(l lik løyv in ga ,·., EU,,. cl ~ innkomn svar frå alle skulan , m 'il undantak av hu sst ll skulan her i fy lket, var bruksmiLL llt g· b l<forin g·i overalt som her. Svari er i original sendt
fy ll smannen i Sogn og Fjordane.
} 'o r trengjan oo elevar i Rogaland har skulane ei ekstraløyving frå kr. 1500,oo til 2000,oo til kvar skule.. T'il dette
ny'ttar denne skulen av sitt overskot ekstrahjelp, når det var
sy nleg trong for det. Det er ikkje slik som med folkehøgskulane
at husmor og jordbruksskulane får løyvt e·in rund sum, som
styraren eller styret fordeler etter trong, men dei får ei fast
løyving·, kr. 21,oo pr. elev og månad, i kosthaldstilskot og kr.
40,oo pr. elev i ljos og brennseltilskot med 3V4 atv stat og l / 4
av fylket.·
Dei fyrste sorterar under undervisningsdepartementet
med dei '•reglar som det har sett for løyvingi, og dei siste under landbruksdepartementet., etter dei reglar som gjeld for
d'ei. Løyvingi er til' felles kosthald, O.g nokon kvar kan ved
a·t enkja r,:;eg om, skyna at det ikkje går an å klara eit kosthald
på ein skule med kr. 2l,oo pr. mnd. - sjølv om ein berre driv
upplæring _i armodsko.sthald. _ Underskotet måtte dekkast av
s;kulepengane, som og skulde klara dei utlogor skuledr ifta
førde med seg til innkj_øp av nytt og til vedlikehal(\.
' _Ved Lavik kommunale husmorskule stillte forholdet seg
sa, at det måtte ·~akas1t av elevskulepengane for å dekka lwsthaldet m. v.:

gar av fylket og billegare prisar på det Fik ulen
måtte kjøpa til sitt bruk_
Den upplagde kassamedel ved husmorskulane i fylket var:

St:ryn:

K roken:

Lavik:

1924--25
K:r1. 2179,92
Kr. 1704,23
Kr. 8G0,79
1925-26
« 1431',84
(( 1920,62
«,; ' 1744,82
1926- 27
« 1789,53
« 4380,32
« 633,04
1927- 28
<< 5356,44
« 4998,32
' <<
629,11
1928-29
« 4889,30
« 6827,42
« 1868,'29
1929-- 30
« - 5651,49
(( 7835,54
<~ 3585,10
] 930-31
« 7705,25
(( 9177,09
« '4679,66
] 931-- 32
« 9889,07
« 9838,92
« 2025,31
1932--- 33
« 12322,68
« 10268,43'
« . 1472,55
Her er fråtrekt 5000 kr. som st:aten heldt tilbake av statstilskotet ved skulen i Lavik/.
Dersom det skal vera ved misbruk Lavik skulen har ]agt
S'3g upp midlar som den kunde avsjå til nybygg,, so må liknande forhold 05 ha vore til stades v ~ :d dei andre skulane,
men det er det ikkje. Det kjem seg av at stats- og fylkesti.1tSkotet var forholdsvis romsleg i fc;C'ho!d t:il vareprisane då.
Skulepengane kunde vore lægre, men det er ei onnor sak, og
det har ikkje vore klaga på deu. Det er .eit gode for skulane
at dei kan få styrkja seg i dei gode tider for å tola den påkj,e nning' vanskelE1ge 'tider fører med seg. Fagte skulepengar
- um t1idene skifter - er og eit gode for elevane, då ein elles
måtte se:t1ja dei upp etter som tidene krov deb og- skulen vilde
aldri få styrkja seg i drifta~.
l'ylke,smannen uttalar som si meining at det er stat o,g
fylke som eig det upplagde byggjefondet. Sj å fylkesboka side
425 Og' 531,.
:For fylkeFiskulane kan det vera det rette at fylket eig den
upplagde kaEJ.mmedel, men det kan med like stor rett hevdast
at Lavik kommune er eigar og råder yver det denne kommunale skulen har lagt seg upp,
Som prov for at det er av stats- og; fylkestilskotet~ at skulen har lagt seg upp dei pengar som er overførde til byggje,

. ' 1923--24
1924
1925--26'
1926--27
1927--28
1928-29

med 12 elevaP
-k r. 2573,69
«
« 14
:3237,16
<~
((
« 20
2635,81
<~
((
« 24
«
3747,34
((
<~
«
20
2908,79
((
«
«
20
1570,25
((l
((
((
1929--~-30
24
1676,60
((
((
1930--31 « 19
1363,61
((
1931--32_' « 20_ «
725,oo
1932--33 « 20
« 783:,79
«
. Underskotet ha:r minka ved_ dei større løyviqj
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rond H 'l ry] ]t smann n U])]) kosthalicl t 1'l'l 'd ljos Og' l'' inhaJd,
t il Ham an kr. 4 , 51,33, som verl d kl< a av el vpongane med kr .
,:JGOO,oo, Kostpeng·ar av tenarar og lær arane kr . 936,oo, tilsaman kn. 4 536,oo. Et ter dette vert det berre eit underskot
}>~~ l<os•thaldet krJ. 315,33. T'il dette vert der dekking av stat
og f.vl ~e· I?ed kr.. 3440,oOt.

~~ r L var bruk'L berre kr. 182,oo til vodlik haldi. Sjå f~lkest ingb ka side 146 1933.
,. .
Med denne og fylkestinget si f r åsegn i 1932 vart g;hl f;relagt Landbruksdepartementet. Det svarar millqm _ann;;~. ett e,r
det som var fr amlagt - at det ikkje hadd-e høv:e tiL ;l godkjenna at utbetalt statstilskot til kostgpdtgjers:l~ . ;v~.d-· La:vik
husmorskule ver~ nytta til uppleggjing a:v byggjefori.ili_ · <' ·
Um eigedomsretten til det som er uppsam}a v'e d -skula;ne
skal -ein merkja .at alt som er skaffa for s1tat, fylkes .og J1erå:d.s"
midlar, høyrer staten, Jylket ·og her_adet til i same -tilhØve sbm
tiLJslwte:ll til kostnadene er gjevne. Som rei:n ropar i skogen,
vert svaret, heiter det!
Fje~n.ingi av timelæraren ·i binæringa ·e:r so pernorrleg .a)t
eg berre vil nemna den. N år ein tmed 2 års j•Q rdbruksskule
og med stmdnad av Selsk•. for Norges Vel har .lagt 'serstudittm
hjå s:måbrukarane i Danmark ]kkje skal :vera fø.rt ·'til ·å . ver.a
t imelærar i desse ·fag, so fortel det i seg sjølv fyre:målet me~d
de;l Det må vera eit personsfor:hol-d. .Sjølv um det er. 'Påtal:a at skulen har lagt :seg ·upp rni:dlar på ·same ,y,if,.; som dei
andre skulane og anviser hruk av desse til na:udtur-v,ande bruk
ior skulen.
I fyrelegget 1933 ·hev:dar fylke.smannen at meueleri s:om
Stryn har (kr. 9800,oo) og Kroken har (kr:. 89Q.O,oo) .erg fylket,
qg han ,gjer fr.am1egg· um å letta fylkesløyvingi ·med · kr.
·2000,oo for kvar -skul:e. Sjå fylkesting,sboka 1933 ·side .•184 og
85 - og vidare same år at -skulen i Stryn a v sin · kon.tantmedel
tek kr. 2800,oo til byggjing av al,t.anar ·På ·husmoi\skgleheimen
.der. Etter f.ylkestingsbøkene er der .fleire slike dis~~~aisJo~ar
·av den upp1agde kassamed.el på til'saman kr. 11600,oo, .s·am
skriv seg frå elevskulepe:q.gane.
~

Men ,når elevane istaden for å nytta kosthaldet på same
m.åten som yveraJ:t ved dei andre husmor- og· jordbruksskular
- un der same Departement - skal eta reint bord av skulepengane, kva vert det då att t il å halda skulen i god stand'?
Skulane vilde under dei forhold snart. sjå ut som fatigheimar t il .skrekk og åtvaring - istaden for å vera idealheima'r : for; dei un,ge som går der. Det SlOm fylket yter i budgettfr.ainlegge.t, ·kr. 558,50 rekk ikkje langt til vedlik,ehald og til
·nSJinnkjØp . -til ein skule som skal haldast i god skultestand. Ser!leg· dU::· nåJ" ein ut ifrå misstaket trekkjer kr;. 740,oo som formykje utlDetalt fylkestilskot so den får berre kr. 3500·,00, istacl·e'ln;for kii. 4240.,oo. Medan innstillingi uttalar (som det er i
19i33) ' at. medelen er framkomen på den måten «at elevane
har betalt ettter måten for høge kostpengar, so med rette høyr er det upplagde byggjefond til dei elevar som har gjenge
vtXd ·skulemi. Men no e'tterpå er det uråd å etla det ut ti1
:d:€sse. • ··Når :det er so ved Lavik husmorskule, er det vel same1

.1cis '~V:ed! · fyl'kesskulane?

· ' '· ~'sta'f dg fylke

har ikkje ytt meir til denne skul.en enn til
ancG;e.~ : to.".J?,~m·nda k:an ikkje sfå at d!et ·er t· ett at dett e by.c;gfe-

' f"O·n~et '.:Uifrt? nyUaJ som forsk•ot på vidare løyving {r å stat og

·fytke>hl~-..;_· -~einar at fo.ndet bør førast over til kassamedelen
Og'

koma skulen til gode.»

.

· r :øy~ngi av fylket vart som nemnt etter dette ur ettvise
· t r ekket ki-. ' 740,oo på kr. 350'0,oo istaden for kr. 4240 ,oo•. Sj å
fyl!kesti'n'gsboka 1933 S<
i ae 143
52]1. Fe.•r mannen i styret for
skuleh lagde fram i skriv ··so,ni svar på fYlkets s.k riv av 15/ 6
og 20/ 6 1933 prov for at det va:r.t eit ·rinderskot pa drifta ··kr.
-] 225,.07 som ·måtte takast av. skulepengane, sjølv um det <:}·e t

og

..: 'l.

·""'

Dette er i sa lite samhøv_e med d81t som er fr:arnhalde for
·Lav'ik husmorskule, .at ejn ikkje ·k-an :gå forb.i ·cl.e_t, ni r ein
. skal'~.):uiva. soga for skulenL :Ikkje for å klarndra ._ de,t ~QIY\ er
gjort, .men for å skapa ]ike forhold far alle skul,ar ; ~~~ :~(f~v
den same ny:t.te for vårt folk.
Som nemnt fekk Lavi:k - forutan ·det anf. · tr~,kk .i fy1kes~
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og- av ~ ia l <' n aL.L<'r hald fr ~~ f'y1·~L l t'. 7443,07,, Sk ulen kom v d u'l i den still in g at d n ikk j ma kit a å klar a det
kur s •L s m var ig·ang, og vilde koma til å sl.ut.t,a kurs et fø r

tida va r ut e oo· sag•t upp lærarpersonalet, um ikkje heradet
hacl,dq r edda situasjonen ved å forskottera s.lmlen med kr.
l OOO,oo, og Departementet etter fyreteljing frå styret hadde
g·ått med på å minka trekket til kr. 5DO.O,oo, som står ubetalt
endå .
For å . retta på mistaket sende heradsJtyret sokneprest
Nundal inn i Departementet for å få ei ordning av saka, men
so ukj end som han var med skulen sitt rettsforhoM i denne
sak~, appel•e rte han til medkjensla med eri forbøn og framstillte skulen som ein mykje slett utstyrd skule.. MedkjEnsla
kan ein ofte uppnå, men ikkje i riksstyret., Det trong den
heller ikkje ·- takka vera styraren, frk. E1aug Svestad. Det
indro utstyr er fullt på høgd med dei andre husmorskul2.ne i
fylket, men skulen har vel det mest tar·vele.ge og ulaglege husvære sQm, finst, i Norges land.
Då her ikkje i nokon måte var noko misl,egt forhold ved
skulen, vilde heradet sin reisekostnad på soknepresten vor·~ til
større nytte um den hadde vore ofra på ein •s akfø.r ar til ordDling av dette forhold , iO/Jm var tilfloka i ufo1r.stiand og ukjennsknp.
til
s.kulen.
;·
.
Departementet fann skulding·i so ål1vorleg at det lagde
saka. fram for stortinget, og refererte til fylk~stingsvedtaket
og a:nfø.r de attåt dette at skulen var serrs dårleg utstyrd. Stordn:gsp~;op. 1. sida 1934.
Eit . held for skulen var at stortingsmann Hegrenæs var
form~nn i Stortinget Sli landbruksnemnd og sole.is fekk hand
yver saka/. . Han kjende, frå den tid han var formann .i fylkestinget si landbruksnemnd på nær:t hald dette skulearbeidet og han som hadde arbeidt fram denne skulen.. Elles kunde
det kapskje hendt etter ei sovori framstilling at skulen hadde
og dermed grav1vqrt13, nekHa statstilskot og vorte ned.lagd lagd for ·a lltid.
· I harme yver denne mistydinga, gjekk hran upp i Land-

\

.

'

'·

l

h ruk sd ' pa rlementet og· framstillte forholdet som det var, og
l'y1kesmannen vart i skriv av 13/ 3 193r5 pålagt å senda formannen i styret dette takkebreve't dater.t \ 19/ 3 1935:
«T tilhald til brev frå Landbruksdepartementet av 13. d.m.
sender eg Dykk hermed den beste takk for det interesserte
arbeid De har ned~agt for Lavik husmorskule i dei mange år
De har stade som styresmedlem for denne skulem~. (Innteke i
Fylkestingsboka 1936, side 97.)
:F'ylkesmann Christensen var fr å fyrst av noko t,vilsam
mo,t denne skulen,, då den var skipa med so lite fleirtal og der
var slik uro i heradet um den, men då han såg sku1en hadde
god søknad, hadde dugande lærarkrefter og gjorde nytte for
seg, møtte han skulen med den største velvilje, og utverk;a hjå
styret for Fylkeshåtane at elevane fekk reis;:t fritt med desse
til og frå .skulen -- med personleg leg~trimasjo,n av den dåver ande formann i styret.
Etter det før nemnde attentat vart formannen etter 9 'års
tenestetid sett ut av funksjon i styret, ved ei for høvet kunstig utvirka aldersgrensa, etter å ha stade i dette arbeid i 12
år. Nye og uvande folk vart innsett i st-adeJ1..
·
Det var't med dette ei låming i byggjetanken. · Etter nedskjering·i ved trekk i stats;tilskotet var bY'ggjefbndet minka
ti ~ In~. 3153,oo, men då fylket tok noko av de~, gjorde det sitt
til at dei kr. 10.,oo kvar el'ev fr å fyrst, av lagde til vedlikehaldet vart sløyfa. Interessa for nybygg fekk og ein knekk, so
b·,. 300,co av pengane til det vart nytta til kraftlaget «Svult·in·gen»t Noko nytte av desse kan skulen ikkje få - medmindre
den kasta vekk pengar på innstaUering rrr.v. i eit hus den um
stutt tid må flutta ifrå.
I 1935 vart der frå husmorskulen framlagt eit budgettyverslag med ei løyving av fylket kr. 4000,oo. Fylke.~husmorsku
les'tyret r år t il at Lavik husmorskule får den løyving av fylk8!t
den s-Økjer um. Ut fr å det sperra statstilskotet til skulen kr.
5000,oo fyreslær fylkesm1annen at attåt det som før er trekt,
kr.. 740,oo vidare skal trekkjast kr. 926:,67, tilsaman kr. 1666;67
motsvarande 1/ 4 av staten sitt trekk på kr. 5000.,~.
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· Ord~. Instefjords skr iv til dep~. av 2H/ H, 26/ 11 193B O•g'
] 5/ 2,' 8/ 5 1936 ligg so lågt og er so u;tanfor all sanning og inn~sik,~ -at dei for anstands skuld ikkje kan ne.mn a s ~-... Det beste
som ·kan segjast um desse skriv er _a t dei er ·eit ·prov på kva
folk : bak andre sin rygg kan tillata si:o-g å fara med når det
gjeld motstand mot ei god sak. I so måte har han vore ein
~ruve1~djg undergravar av skulen utan å sky nøko uverdigt og
usant middel for å nå det mål han t ilsiktar : å hemna skulen
og skada umdøme til den som har arbeid,t: fram denne skulen.
:D1en _som ikkje gjer gagns verk gjer altid ugagn, heiter det.
I sak nr. 16, Slide 31 i Fylkestings·boka, held fylkesr evisjonen f:ram den fåre det ligg i å forsvara skulen sin rett. Det
k~~ f'Ø~a' skulen i fåre. ·Og det vert skam og skade for skulen.
Den har vist den eig relt t til å leva.. Løyvingi vart med kr.
?900 -~~_ -fylket. Sjå Fylkest.boka 1935, side 1-07 og 4601
1 1936 - sak 20, side 46 og 458 - ~ek desisjonsnemnda til
orde for at kosttiiS\kotet ikkje er nytta heilt etter fyres et.naden
- utan at der ·er peika på •noko savore av fylkesrevisjone.n~
Dc)Jisjonsnemndi finn ut at fylket av sitt tilskot må halda att
kr. G27,67, men r:år til 1at r·ekneskarpen vert ·godkjend. -- Kan
det rime seg å godkjenna eit Tekneskap som desisjonsnernnda
:har f unne so stor feil med, utan at revisjonen har ·vorte var det?
I -sa:k 49 side 97 og 98 1936, kjem fy lkes:mannen til det a:t\
der ay statstils.k otet ikkje er kome meir til elevkostlh.aldE:it enn
.kr. ~3':7:.ØO:; - og held der og- på at elevane fyrst skal fort æra alJe
'Skuleperig<ane, qg det som då ikkje rekk til skal ytast av stat
· :~i]; fy1ke, som s't:udnad W -ei underskotsdrift- istaden.ror som
det er· e-tter ~tortingsvedtaket - at skulen i stats- og fylkestil.~kot sk~I ha kr. 21,oo pr:. elev pr. månad, og til ljos! 06 br ennsel kr. 40,oa pfi. elev. Då ·vart der_, som før framhalde, ikkje
noko ·til å -halda skulen i anstend~igt stand med - og det er
:ikk;je so lit;en utgiftspost. Etter ,ei sovore oppstilling som er
eit ·s:enhende for denne _skulen mot alle dei a:n dre formannen i
·s'e yret har [lamr-ått seg med, vil det vera umogeleg å få lev:el eg~
•'Vil'kar ·for· denne skulen" Tok ein den same uppstilling for fyll; keshusinc rskulane som fylkesmannen gjer i skriv til dept.

av 11 1 12 1932 vil forhol <lt•t v .rtn ch•L R:t lll (' fo t· <h•i , ni lll!'dc• lc•tl
cl i h a r ]tagt sc;r u pp pa drift a V<' cl slu il <' IH'Il ·n tH', Httn l' l l c•t
på ymse måtar nytta, v rta av sLatslo.vvi nJJ;i.. 1\ nd!'l l. t d ' t'
let det seg etter den upps t jingsmåtcn ikk j gj( m " l'tl t il
)noko overskot , s0!111 f ylket k,an dispon ra. D L h •il l vi iPt pa
ei t mistak av forholdet som det er og skal ver a.

Då det nye styrett - heiter det vidare - st rakf; !tnt· tt• l "
avgjerd for å fyl•gja kravet fr å fylke og depart m n t og; ~1 o l{.jl'l'
um a:t staten fr åfell refusjonskravet, vart de.t til råda aL f'y l
keJt sitt æfusjons'krav (kr. 1666,67) stend ut t il so innr • :w
gjersla.
Fylket si landbruksnemnd peikar på at det er d e~:~iHjonH
nenmda (side 450, 1936) som hadde funne på dette med d l'!.
misl~'3ge forholdet ved skulen_
, og legg til: Dersom slyrc:t no
løyalt fy.Jgjer dei fyres e.gner som vert gjeve ved løyvi nga til
skulen, kan refusjonskravet utstå inntil -vidalie..
·
· Styret har og s·yn1( godvilje for det. D.et har i m.øtc ! ~ H
1936 saman med styraren d11yft~a spursmåleti., Avdi dei fal Il
a·~ ulik fordelkng av kost- og brennselstilskotet var egna ti l a
alru fram ovund millom elevane og skapa uro ved skulen, har
det samrøystes vedteke å dela tilskotet likt miHom elevane mC'd
kl1. 21,oo PI\ e.lev pr. månad og sameleis med t.ilskot;et til )jos
og brennsel kr. 40,oo pr. eltev'. Etter dettet swnt:e det seg :tL
med den beste vilje var påbodet i praksis, ugj.enomførl ~)gt.
DE:,tte so mykje mejr søm de:t er i samhøve med alle dei ~mdrc
husmorskulane på: Vestlandet - etter-dei innkomne fråsegncr
-- og jordbruksskulane som og sorter ar under same departement.. Det er eg stor tvil um ikkje .fylkeshusmorslml'l;f!e ~·j er
delt~ same. Utan vilde der ikkje verta nokon upr?lagt" rnedel ~L
føra over til fylkeskassa eller letting for den å taka av skuLane sin upplagde medeli.
' Tvang etter gam~al't mønster 'høver ikkje i vår ti d. Ved å
vera l~be 1/ 2 år vil alle som er skuleføre tena meir enn dei
treng for 1/ 2 års husmorskul E). Det er difor ing·en ,·natur leg
~runn for ulik fordeling med mindre ein vil etterleva. lign.e l·sen

-·- 30 um den r ike mann og Lasarus - at dei som har havL mykje
heime skal ha lite her.
Heile dettte ståket førde ikkje anna med seg enn at elevane
attåt at dei takkar for maten kvitterar for peng·ane dei har
kjøpt maten for, Det var som det heiter: «En uproduktiv anstrengelse».
Til slutt eit lite yvers.yn.
Til denne skulen har fylket løyvt ekstraordinæ rt utanum
'dl'~ som motsvarar statstilskotef) frå den kom igang 015 til og
med l 938 kr. '6324,09, medan det på same tid har løyvt ekstr aordinært til Kroken kr. 45 046,92 og til Stryn kr. 22 640,65.
Som vederlag for dette har skulen med den mest fullkiOmne læretid av desse, sendt ut millom folket over 400 11nge
gjenter som ikkje vilde fått skuliehjelp av di der ikkje V'ar
plass til dei på fylkesskulane.
Lavik herad har til vederlag for den vesi1e løyving - umlag h. 30iOO,,oo til starten av skulen ·_ i skattar aV læ rarpersonalet tekJe inn kr. 19 288,50 forutan skatt av kr .. 22 344,oo
som skulen har betalt i leige til huseigarane.~ Likevel k~'1n
ikkje heradet sjå seg syn med å skaffa skulen ei'ti anst.endi ~
gare og lagllegare husvære å arbeida i, takka vere ord:f\1. Instefjord som har vore ei stor plageå nd "for skulen.. 1
SjølV: um det er so at der ein har: lagt ned nokOl av s~.
livskr1aft har ein og noko av si livsgleda, må det segj,a st med
V!inje:
Mrtt hjarta har vore i livsens strid
og mangit eit S'år har det f.e nge.
Det låg sjukt og sårt i so mang ei rid,
men endå har det til denne tid
frå leiken med l ivet gjenge.
1

