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Inge Eidsvåg 

 

 Fra Chr. Bruun til Kristin Clemet. 

 Refleksjoner om skoleutvikling og menneskesyn. 

 (Festtale ved 100-årsjubileet for Gudbrandsdal folkehøgskole, 23.11. - 02) 

 

 Mellom Chr. Bruun og Kristin Clemet ligger et helt århundre og mer enn det. Det ligger 

nasjonal selvstendighet, to verdenskriger, industrialisering, radio, film og fjernsyn, oljeøkonomi og 

datateknologi, allmenn stemmerett og likestillingslov, Sonja Henie, Einar Gerhardsen, Rosemarie 

Köhn og Big Brother.  

 Chr. Bruun var teolog og virket i et utdanningsfattig bondesamfunn, der de fleste bare fikk en 

nødtørftig 7-års skolegang. Der man nettopp hadde begynt å utvide fagkretsen fra kristendom, 

lesning, skrivning og regning - til også å gjelde naturfag, historie, sløyd og håndarbeid. Den store 

skolereformatoren Hartvig Nissen hadde kjempet gjennom skoleloven av 1860 med begrunnelse at 

"tiden fordrer at der vites meget, og skolen må derfor lære sine elever meget." Kirkeskolen var i ferd 

med å bli omformet til folkets skole. 

 Men dette skjedde ikke uten kamp. Tenk på striden som oppsto da stiftprost P.A. Jensens 

"Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet" ble utgitt i 1863. Hvert bind var delt i fem avdelinger, 

som på en god måte forteller om hvilket perspektiv man ønsket å åpne for elevene: Hjemmet, 

fedrelandet, verden, kirken og stykker av blandet innhold. Boka skapte en reaksjon som vi knapt har 

sett maken til i norsk skole. "Nei, men slik ei bok", skrev bygdehistorikeren Ivar Kleiven begeistret om 

sitt første møte Jensens lesebok. Andre reaksjoner var derimot langt mer forbeholdne, for å si det 

forsiktig. I Jarlsberg stift uttalte man om de nye kartene at "den verden Gud forbyr oss å elske, henger 

man på veggen i geografitimen." På et møte i Meldal ble det vedtatt at dikt om dyr og troll var uheldig 

for barn. Oprakte foreldre i Rennebu klistret over flere sider før boka ble tillatt brukt. Det de reagerte 

sterkest mot var prøvene på folkediktning, norrøn mytologi og skjønnlitteratur. Noe av det som skapte 

mest harme var en passasje fra Bjørnsons "En glad gut". Marit og Øyvind sitter ute på bakken med 

bukken mellom seg. Vi leser: "Nei, bukken er min den, sagde hun og slo armene om halsen på den, 

løste et strømpebånd og bandt omkring. Øyvind så på -." Tyve år etterpå var P.A. Jensens lesebok 

akseptert i alle skolekretser. 

 Vi har fått et endret samfunn. Vi har fått en annerledes skole. Vi har fått en ny lærerrolle - og 

en ny elevrolle. De største endringene kom i det 20. århundre.  

 Foran fjernsynsskjermen sitter elevene i dag ringside til historiske verdensbegivenheter, som 

det i tidligere tider tok uker og måneder å få vite om. Det tok 5 måneder før dronning Isabella i Spania 

fikk vite at Columbus i 1492 hadde kommet til Amerika. Det tok to uker før Europa fikk vite at 

Abraham Lincoln i 1865 var skutt. Det tok 1,3 sekunder å formidle Neil Armstrongs ord da han som 

det første mennesket satte sin fot på månen den 21. juli 1969.  

 På nabopulten til vårt barnebarn sitter en medelev fra et land som så vidt kunne skimtes i 

ytterkanten av det verdenskartet der Europa en gang var det selvfølgelige sentrum. Verden er blitt en 

på en måte som Chr. Bruun ikke ante noe om. Alt vi i dag gjør - eller unnlater å gjøre - angår denne 

helheten. Menneskets vilkår er blitt et spørsmål om "co-existence or no existence". Devisen om å 

handle lokalt, men tenke globalt er den eneste holdbare livsholdning i det 21.århundre. 

 Men - la oss på en kveld som denne minne hverandre om at vi måtte fram til 1920 før 

Stortinget vedtok at vi skulle ha en enhetsskole, og at den statsstøttede middelskolen fra nå av skulle 

bygge på avsluttet folkeskole. Før 1920 hadde borgerskapets barn gått over i middelskolen etter 

5.klassetrinn, mens barn fra arbeiderklassen som regel fortsatte i folkeskolen. 

 Vi måtte fram til 1959 før vi fikk by- og landsfolkeskoleloven samlet under en felles lov. 

 Vi måtte fram til 1975 før det i lovs form ble slått fast at "alle elever har rett til å få opplæring i 

samsvar med de evnene og forutsetningene de har". Da ble spesialskoleloven innarbeidet i 

grunnskoleloven. 

 Chr. Bruun var teolog og skolebygger i et religiøst homogent bondesamfunn, der 

industrialiseringen så vidt hadde begynt, og der ytterst få fikk utdanning utover folkeskolen. I 1880 var 

det 750 studenter, de fleste menn, ved vårt eneste universitet - Universitetet i Oslo.  

 Kristin Clemet er økonom og undervisningsminister i et postindustrielt og pluralistisk samfunn, 

der den obligatoriske skolegangen i praksis er 13 år, der 22% av befolkningen over 16 år har høyere 

utdanning - og der nesten 60% av de som tar høyere utdanning er kvinner. Ved Universitetet i Oslo 
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alene er det i dag over 30.000 studenter. 

 For Chr. Bruun var nasjonen den viktigste mentale horisonten. For Kristin Clemet er 

horisonten kloden Tellus. Bør ihvertfall være det. 

 Hvis Chr. Bruun hadde vært her i kveld - hva ville han da ha sagt til Kristin Clemet? Det vet vi 

ikke - og vil aldri få vite det. Vi skal heller ikke spekulere om det. Derimot vet vi mye om hva Chr. 

Bruun tenkte og sa om skolen på slutten av 1800-tallet. Og vi skal spørre: Er det noe av det han sa vi 

kan ha nytte av å høre i dag? Eller må vi konstatere at en tenkemåte som i en historisk periode virker 

fornyende og frigjørende - i en annen periode, under andre omstendigheter kan bli reaksjonær - ja, 

endog farlig. 

 La oss først begynne med Chr. Bruun: Det sto ikke skrevet i stjernene at Christopher, f.1839, 

den eldste sønnen til overrettssakfører Johan Peter og Lina Bruun skulle bli en av Norges mest kjente 

skolebyggere. Det var prest enkefru Lina Bruun ønsket at sønnen skulle bli, og det var 

prestegjerningen han forberedte seg til. 11 år gammel begynte han på latinskolen i Lillehammer, og 

seks år senere tok han til med teologistudiene i Christiania. 

 Men prestegjerningen fortonte seg etterhvert ikke som noe selvsagt. Studenten kom i tvil om 

sannheten i selve kristendommen. I dagboka klager han over "alt det Vrøvl Theologene tror sig 

berettiget at komme med paa Troens Vegne". Det gjør ikke saken bedre at Søren Kierkegaard slår inn 

i hans sjel "som Ild gjennom tørt Græs". Christopher grubler sent og tidlig - og venter på et kall som 

kan vise ham hvordan han skal kunne tro og leve rett. "Mens jeg venter, fortørker min Sjæl," skriver 

han i dagboka. 

 Da han våren 1867 reiste gjennom Tyskland, Østerrike og Sveits, bestemte han seg for å 

stanse på heimvegen i Danmark for å besøke de to mest kjente danske folkehøyskolene, Askov og 

Christen Kolds høgskole i Dalum på Fyn. Det møtet ble avgjørende for Bruuns videre skjebne. 

Spesielt gjorde Christen Kold et overmåte sterkt inntrykk på ham: "Jeg ved ikke noget Menneske jeg 

har følt et saa ublandet Velbehag ved at være sammen med," skrev han. Møtet med Kold vakte kallet i 

Christopher Bruun. Nå så han det klart: Han ville reise heim og bygge en tilsvarende skole i Norge. 

Det var nå hans virkelige livsgjerning skulle begynne.  

 Men hvordan skulle han ta fatt? Han fikk med seg romedølen Kristian Horne, og midt i 

september 1867 tok disse to til fots og med skreppe på ryggen, nordover i Gudbrandsdalen. De hadde 

tenkt seg til Fron, men forholdene der var ikke slik de hadde håpet. I et brev til sin mor skrev 

Christoper Bruun at han syntes "det luktede Hedemarken og Kaksevæsen og Toddy". Så fikk de 

prøve lykken lenger nord i dalen. Den lange marsjen endte på Romundgard i Sel, 30 mil fra 

hovedstaden. Der fikk de husrom på storgarden, selv om presten i bygda forsøkte å forhindre det. 

  

 De første ukene gikk Bruun omkring i bygdene og bekjentgjorde skolen sin. Han gikk sørover 

til Fron, nordover til Dovre  - og helt opp til Vågå. Det er synd å si at det var rift om plassene. Noen 

dager før åpningen hadde han lovnad om 7 gutter. Utover høsten kom det noen flere. Det ble 20 

etterhvert - de fleste antakelig fra Sel.  

 De som kom, skjønte nok lite av hvilken skole de kom til. Selv svarte Christopher Bruun slik 

når han ble spurt: "Vi frister at lære dem at tænke over Livet." Kanskje ikke særlig opplysende for 

jordnære gudbrandsdøler. 

 Etter å ha drevet folkehøyskole i tre vintrer på Sel, sto Christopher Bruun i mai 1870 fram i 

Studentersamfundet i Christiania med sine syv foredrag, som åtte år senere skulle bli den navngjetne 

boka Folkelige Grundtanker. Folk strømmet til og samfunnssalen ble overfylt. Den senere 

matematikeren Elling Holst var student på denne tida, og skrev at Christopher Bruun "utfoldet med sin 

mægtige Ro disse store Syner og djerve Tanker, der skulde bygge Norges Fremtid". 

 Hvilke "store Syner og djærve Tanker" er det Christopher Bruun utfolder i Studentersamfundet 

i maidagene 1870? Han åpner med å si at det er ut fra mennesket at enhver skole må begrunnes. Og 

han begynner med de små barna. "Der er ikke noget saa levende til blandt mennesker som et lidet 

barn," sier han. Barnet er tillitsfullt og tror hva det hører. Derfor har barnet "en medfødt ret til at faa 

høre sandhed, og kun sandhed". Den som lyver for et barn, han "river rifter i dets fine sjæl. Han 

aander livets smitte ind i det". 

 Så fortsetter han med å spørre hvordan det står til med det åndelige liv i Norge - og svarer: 

svært dårlig. Åndslivet er import fra Europa. "Vi laaner og laaner alt som skal være til næring for vårt 

indre, og det vi har at give som vederlag, er for meget lidet at regne." Med ett unntak: "Bjørnson og 

Ibsen har traadt frem." I det ligger et løfte om en ny begynnelse.  
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 Det er i dette perspektivet folkehøyskolen må sees: i håpet om Norges gjenfødelse. Skolen 

skal styrke bøndene i møtet med det fremmede, ved å gi dem opplysning og dannelse på hjemlig 

grunn. Men ikke bare det. Bruun er overbevist om at det hos bøndene ligger gjemt "store aandelige 

evner", som hittil ikke er blitt brukt, fordi en ikke har funnet en utviklingsform som passer for dem. 

 Formålet med folkehøyskolen er altså ikke å formidle såkalt "nyttige kunnskaper", men utøve 

"aandelig paavirkning". Og aller mest: de unge skal lære å kjenne "begeistringens kraft" og meddeles 

"en ideal livsanskuelse". 

 Hvordan gjennomføre dette ambisiøse dannelsesprogrammet? Bruun svarer: Ikke ved 

pensum og lekselesning, men "ved at tale til elevene ud av vor egen sjæl". Om hva? "Om husliv og 

kjærlighed, om betydningen av at tilhøre et folk og eie et fædreland, om sprog og digtning, om frihet, 

oplysning og aandelig selvstændighed." Det er to hovedfag ved en folkehøyskole, sier Bruun. Det ene 

er "at tænke over livet", det andre "historie". Flere hovedfag finnes ikke.  

 På samme måten som Bruun kraftfullt forsvarer det levende ords forvandlende kraft, like 

sterkt taler han om verdien av "det simple legemlige arbeid". Det er et åk vi ikke kan unnvære uten å 

forfalle. Det tragiske er, mener han - at den europeiske dannelse er bygd på fritak fra kroppsarbeid. 

Bokmenneskene utvikler derfor "denne spinkle legemsbygning og disse tynde, løse, slakke muskler, 

som vi kjender saa alt for vel til". De får overanstrengte hjerner og "afblegede legemer". Det er en 

forkrøpling av menneskenaturen. Åndslivet har en smak av "stueluft og stuelærdom, af 

kakkelovnskrog og ufrisk slaphed. Især lider det af at viljen holder paa at blødne op og blive borte". 

Den som i sin ungdom ikke lærer å spenne sin vilje, ikke lærer å overvinne seg selv, "han blir et 

bløddyr all sin dag". 

 Hånd i hånd med forakten for kroppsarbeid, går tilbøyligheten til "overdaadighed og 

nydelsessyge". Dette er den andre store samfunnssykdom, mener Bruun. "Jo mere menneskenes 

sind og tanke blir optaget af slige ting som mad og drikke, dragt og bolig og fornøielse, des mer blir de 

selv til pjat. ... Den som kan holde lange foredrag om mad eller om moder, han kommer ikke let til at 

forstaa en god sag." Derfor er "den hjemlige tarvelighed en grundtanke i det folkelige arbeide". 

 Bruun går til gjentatte angrep på "den lærde skole". Pugging av latin og gresk er spilte krefter. 

Det er som "at øse sand i et sold". Det blir åndsfortærende øvelser, som nok kan trene hukommelsen 

og slipe forstanden så den kan kløve hår. Men hva hjelper det med "sagførerskarpsindighed", hvis 

sjelen er tom? Dessuten har latinen gjort "en uhyre skade" i Europa, ved at den har avbrutt folkenes 

selvstendige utvikling og umyndiggjort dem, slik at de har sunket ned i "uvidenhedens tætteste 

mørke".   

 Historieundervisningen er tørket inn til "en endeløs række med navne og årstal". Igjen er det 

hukommelsesevnen som oppøves, men "historien selv, de store mænd og de store begivenheder, 

menneskeslegtens livsudvikling, den blir gutten narret for", skriver Bruun.  

 Og religionsundervisningen? Av den blir lite annet igjen enn "død udenadlæring af bibelsprog 

og aandsforladte begrepsudviklinger, som mishandler den levende sandhed". Guttene blir påført 

"kristendomsforkjølelse".  

 For å motvirke de unges ulyst til denne skolen, har man tydd til karakterer. Stadig 

karaktergiving venner elevene til "at mætte sig ved daglige smaaseire". Det er en forberedelse til "den 

tommeste glimrelyst", som "den skinsyge forfængelighed kræver". Karakterene er bare i stand til å 

måle hukommelse og ærgjerrighet. "Den begavelse som ligger i en rig indbildningskraft og et dypt 

hjertelag, har lidet eller intet værd efter skolens maalestok, og det hænder ikke saa sjelden at de 

største aander er nær ved at være sinker paa latinskolen." Karakterene gir en falsk målestokk for 

menneskeverdet, og denne falske målestokken forplanter seg til livet, der man ikke spør etter godt 

hjertelag, men etter det gode hode. 

 Bøndenes største mangel er at de er uvitende om at de har et fedreland. I århundrer har de 

vært stengt ute fra all gjerning som går utover grensene for deres egen bygd. Bonden må derfor løftes 

"ud af sit dybe mørke". Det kan først og fremst skje gjennom en bedre skole.  

 Dernest vil Bruun gi bøndene rett til å bli embedsmenn, f.eks. dommere etter et par års 

studier. "Kan vore bønder være med at give lovene, saa maa de ogsaa kunne dømme efter dem."   

 Bruun mener at også andre enn teologer skal kunne bli prester. Han er overbevist om, sier 

han "at mangen prøvet almueskolelærer og lægprædikant vilde være et bedre emne til prest end 

størstedelen af vore theologiske kandidater."  

 Likeså kjenner han bygdefolk som har "umiskjendelige anlæg for lægekunsten". Disse burde 

kunne få "et kortfattet lægevidenskabeligt studium, uden først at maatte blive studenter". Det Bruun 
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ønsker er altså å gi bøndene nøklene til embedsmennenes hellige haller. 

 Men om embedsmennene står fremmede overfor bøndene, så er det en annen gruppe man 

heller ikke når fram til, en gruppe som er mere "umiddelbart og barnligt anlagt": kvinnene. 

Embedsmennene har vanskelig for "at tale et sprog, som selv høit begavede kvinder kan fatte". Det er 

den abstrakte uttrykksmåten som skaper muren mellom menn og kvinner. "Thi i abstraktionernes 

blege, blodløse verden har kvinden med det varme hjerte endnu ikke lært at finde frem." Derfor har 

menn og kvinner så lite å snakke med hverandre om, og denne "aandelige skilsmisse" preger også 

ekteskapet. 

 Kvinnens første og viktigste kall er å være mor og husmor. Derfor er latin for jenter bortkastet. 

Likeså å skulle lære tre språk. Det oppdrar ikke "til tanker, men til pjat", mener Bruun. Nei, kvinnene 

trenger å få høre om historien og dikterne. Historiens store skikkelser vil gi dem "maalestokken for, 

hvad mænd skal være".   

 Da Folkelige Grundtanker kom ut i 1878, hadde Christopher Bruun tre år tidligere grunnlagt 

folkehøgskolen Vonheim i Gausdal. Det alene var grunnen til at Bjørnstjerne Bjørnson kjøpte gården 

Aulestad og ble nærmeste nabo. Både Bruun og Bjørnson tenkte at dette også skulle bli et åndelig 

naboskap, men slik gikk det ikke. Isteden utviklet forholdet mellom Vonheim og Aulestad seg til et 

drama, der de fleste av teatrets virkemidler ble tatt i bruk. Det skal vi la ligge her.  

 Derimot skal vi spørre: Hva besto egentlig Christopher Bruuns storhet i? Slik jeg ser det, var 

han ingen tenkningens nybrottsmann. Ikke på noe område brakte han nye idéer inn i norsk skole- og 

samfunnsdebatt. Vi hadde bl.a. hatt Wergeland (1808-45), som i en person bar i seg både det 

folkelige, det nasjonale og det religiøse.  

 Etter min oppfatning var Christopher Bruuns storhet det at han maktet å lage en syntese av 

viktige strømninger i tida, og at han formet denne i et helhetlig og kraftfullt folkeopplysningsprogram. 

Folkelige Grundtanker kom i flere opplag, og ble folkehøyskolens bibel. Slik bidro Bruun til å gi den 

nasjonale bevegelse i Norge et folkelig fundament. Skolereformene som etterhvert ble satt i verk 

ovenfra, fikk en forankring nedenfra. Dette var overmåte viktig for den demokratiske utvikling i Norge. 

Professor Rune Slagstad skriver i boka Kunnskapens hus (Oslo, 2000): 

 

I Tyskland ble den romantiske folkelighet mobilisert til diktaturets forherligelse - i Norge ble den 

romantiske folkelighet en demokratisk formende kraft i et nytt samfunnsfellesskap. ... 

Tyskland fikk Hitler, Norge Nygaardsvold. ... Under Hitler hadde skolefolket bøyd av; under 

Quisling, derimot, ble skolefolket ... en avantgarde i den moralske holdningskampen. Dette 

skolefolket hadde en identitet - et kall - som var forpliktet på en demokratisk samfunnsmoral. 

  

Christopher Bruuns storhet besto også i hans alvor, i hans vilje og i hans begeistring. Når han gikk 

omkring på Romundgard og Vonheim i rød toppluve og vadmålsbrok og mante de unge til å "indvie sit 

Liv til at kæmpe efter Sandhed og Ret og til det alene", så grep det så sterkt fordi han også krevde det 

samme av seg selv. Han ble et levende forbilde for sine elever. Når en av dem skriver at han var "det 

finaste og reinaste menneske eg kjenner", så tviler vi ikke på at han ble opplevd nettopp slik. Samtidig 

greide han å åpne sanser og sinn hos ungdommen for deres egne evner. Andreas Austlid skriver: 

"Det var forunderleg kor denne skulen og dette samværet gjorde oss frie og glade, og fekk ut det som 

budde i oss... Aldri hadde vi drøymt um at det fanst eit slikt liv, so rikt, so fagert." 

 Har Christopher Bruun noe å si oss i dag? Er det ikke slik at det beste i hans 

dannelsesprosjekt er virkeliggjort i den offentlige skolen - mens det verste heldigvis er glemt? 

Christopher Bruun var et barn av 1800-tallet. Hans tenkning var romantisk, idealistisk og 

individualistisk. Hans kritikk mot latinskolen og universitetet hører i dag fortida til, og hans kvinnesyn er 

forlengst gått ut på dato. Men - dersom vi skraper vekk hans tidstypiske retorikk, blir noe fremdeles 

stående igjen som en utfordring i dagens skoledebatt Jeg vil samle dette om seks punkter: 

1) Skolen som motkultur. Iflg. Bruuns tenkning skulle ikke skolen være et speilbilde av samfunnet, 

ikke en refleks av herskende ideologi og rådende strømninger, ikke en ansamling av "de-for-hånden-

værende-populære-tankers prinsipp". Skolen måtte begrunnes ut fra hva mennesket var, mente 

Bruun. Eller rettere sagt: ut fra hva mennesket kunne bli. For mennesket er alltid under tilblivelse. Det 

er dette dannelse handler om. Og Bruun ville nok ha vært enig med Goethe, når han et sted skriver: 

"Ser du på et menneske slik det er, gjør du det dårligere enn det er. Men ser du på mennesket slik det 

burde være, gjør du det til hva det kan bli." 

 I dagens skoledebatt tar vi ikke så ofte veien om menneskebildet før vi snakker om skolesyn. 
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Vi går rett løs på spørsmålene: Hvordan kan skolen bidra til å øke produktiviteten, styrke 

konkurranseevnen, redusere ungdomskriminaliteten. Elevene blir et middel, et instrument - ikke et mål 

i seg selv. Vi ser ut til å ha glemt Kants devise om at du skal "handle slik at du alltid bruker 

menneskeheten, både i din egen person og i enhver annen person, samtidig som et formål - og aldri 

bare som et middel". Hvis vi ikke husker dette, blir det vi driver i skolen tilpasning, ikke dannelse. 

Skolen risikerer å bli en institusjon for formatering av mennekser til kontinuerlig omstilling, der de 

styrende krefter er teknologien, utviklingen, markedet. Som om det er skjebnemakter vi må bøye oss 

for. Som om alternativer ikke finnes. Framtida kolonialiseres av forestillingen om fleksibilitet, omstilling 

og stadig hardere konkurranse. Sakte men sikkert blir den anonyme systemtvangen forvandlet til egne 

følte behov.  

 Under denne utviklingen ligger et menneskesyn som sier at vi er uavhengige, fleksible, stadig 

omstillingsparate, risikovillige og konkurransekåte. Jeg tror ikke tror på et slikt menneskebilde. Jeg tror 

ikke vi er grenseløst tilpasningsdyktige. Hadde vi vært det, ville ingen opprør og revolusjoner ha funnet 

sted. Da ville vi ha funnet oss i den til enhver tid faktiske situasjon, og Orwells 1984-samfunn ville 

forlengst ha vært en realitet. Vi ønsker nok forandringer og nye utfordringer, men ikke kontinuerlig og i 

et stadig økende tempo. Vi ønsker også trygghet, forutsigbarhet og følelsen av at noe varer. Vi ønsker 

fordypning, tid til refleksjon, mulighet til å dvele ved noe før det skiftes ut.  

 Skolen må derfor, slik Chr. Bruun ville det, ha en kritisk dimensjon og en meningsbærende 

retning. Vi må igjen begynne å stille det gamle spørsmålet om hva et menneske er. Det har alltid vært 

et radikalt spørsmål i ordets egentlige forstand (radex, lat.= rot), for et annet må følge like etter: Hva 

hindrer mennesket i å leve menneskeverdig? Da flyttes blikket fra "hiin Enkelte" til samfunnet, fra 

egennytten til fellesskapsmoralen, fra brukeren til borgeren. Kanskje vil vi begynne å kreve at 

"teknologien" og "utviklingen" tilpasses mennesket - ikke omvendt. For jeg tror det er slik filosofen 

Hans Skjervheim en gang skrev: "Forsøka på å løyse dei menneskelege problema som tekniske 

problem, fører ikkje til det ein ynskjer, men til noko heilt anna, nemleg framandgjering." Det var 

fremmedgjøringen Chr. Bruun ville bruke sin folkehøgskole til å kjempe imot. I den kampen var 

mennesket målet og teknologien midlene. Ikke omvendt. 

2) Det var på landsbygda Chr. Bruun satte inn sine krefter som skolebygger. I dag er landsbygda 

under press. De mest ekstreme urbanister har som mål å samle oss alle i byer. Det er bare der et 

fullverdig liv kan leves. Snart vil de siste bygdetullingene dø ut, og deres MTV-barn vil sende 

tekstmelding om at de nok skal slukke og stenge etter seg når de drar.  

 De små grendeskolene er under press. I dag går under 10% av elevene i Grunnskolen i 

fådelte skoler. For ti år siden var tallet 14%. Siste år var ca. 160 grendeskoler truet av nedleggelse. Vi 

finner svært sjelden pedagogiske begrunnelser for dette. Det er økonomiske innsparinger det vises til. 

Ofte kortsiktige innsparinger - for kommunen. Det meste av transportutgiftene veltes nemlig over på 

fylkeskommunen, og de sosiale omkostningene for elevene og grenda kommer først noen år senere. 

Glemt er L97s vakre ord om at skolen "må trekke foreldrene med i miljøet rundt opplæringen og i 

lokalsamfunnet". Og videre: "Dersom skolene skal fungere godt, forutsettes det ikke bare at elevene 

kjenner hverandre, men at også foreldrene kjenner hverandre og hverandres barn." Jeg spør meg 

selv: Hvordan er dette mulig når skolen ligger flere mil fra der barna og foreldrene bor? 

Grunnskolereformen som innførte skolestart for 6-åringer og skolefritidsordning, har utvidet 

skoledagen for mange barn. Skolen er både blitt et sted å lære - og et sted å være. For meg nærmer 

det seg overgrep mot små barn å frakte de ut av et trygt og oversiktelig lokalmiljø for så å plassere de 

i en institusjon inntil 9 timer daglig. Og så undrer man seg over at identitetsforvirring, rotløshet og 

sosialt stress brer seg? Barn trenger tilhørighet, de trenger å bli sett av noen som kjenner dem, de 

trenger en trygg forankring i noe kjent, de trenger tid til å slå rot et sted.  

 Når en godt fungerende grendeskole legges ned, forsvinner også det eneste felles 

samlingspunkt som kanskje er igjen i bygda når Posten og butikken er borte. Dette er oppskriften, 

skrevet med politisk usynlig blekk, for avfolkingen av landsbygda i Norge.  

3) En rettferdig skole. Det var ikke ungdom fra embedsstanden Chr. Bruun henvendte seg til. Det var 

ungdom på landsbygda som ikke hadde fått noen utdannelse han ville nå. I dette ligger det et sosialt 

engasjement og et rettferdighetsperspektiv. Ivar Aasen skrev en gang: 

 

Til lags åt alle kan ingen gjera, 

  det er no gamalt og lyt så vera. 
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Eg tykkjer støtt at det høver best, 

å hjelpa den som det trenger mest. 

 

I dag arbeider sterke krefter for større konkurranse i skolen og mellom skolene. Test- og 

eksamensresultater skal fra nå av offentliggjøres og sammenlignes, slik at foreldre skal kunne skille 

mellom "gode" og "dårlige" skoler. (I neste omgang vil fritt skolevalg komme.)  

 Vi fikk en forsmak på dette i Aftenposten den 6.september, der en undersøkelse om 

leseferdighet i Oslo-skolene ble offentliggjort. Den viste hvor mange prosent av elevene ved hver 

skole som falt under en kritisk grense for leseferdighet. Vinderen skole, der Kristin Clemets barn går, 

kom på topp - Møllergata skole kom på bunn.  

 Viser dette noe om lærernes dyktighet eller hvor gode disse skolene er? Nei. Barna ved 

Vinderen kommer fra ressurssterke hjem. De fleste er barn av foreldre med høyere utdannelse. De er 

antakelig blitt lest mye for, har velfylte bokhyller og et akademisk stimulerende miljø. Det er svært få 

tospråklige elever ved skolen.  

 Elevene ved Møllergata skole har foreldre med en helt annen sosial og økonomisk bakgrunn. 

64% av dem er to-språklige.   

 Det undersøkelsen forteller noe om er elevgrunnlaget og foreldrenes sosiale bakgrunn. 

Aftenpostens overskrift er derfor helt på sin plass når den sier at undersøkelsen "avslører store 

klasse-forskjeller i Oslo-skolen". For det er nettopp det den gjør: avslører klasse-forskjeller. 

 Ett resultat av offentliggjørelsen av denne undersøkelsen vil kunne være at foreldre ønsker å 

flytte, evntuelt sende sine barn til skoler som topper denne listen. Det vil igjen føre til en ytterligere 

utarming av det sosiale miljøet i bydelene og en økende forskjell mellom skolene. Selve 

enhetsskolens idé, som i 80 år har vært en bærende demokratisk og sosialt utjevnende institusjon i 

vårt samfunn, vil være i fare.  

4) Læreren. Christopher Bruun løfter fram læreryrket og gir det en særmerket identitet og status. 

Læreren er for ham den store folkeopplyseren. Å være lærer er noe mer enn en "jobb"; det er et kall, 

en livsoppgave, et frigjøringsverk. For læreren skal ikke bare formidle kunnskaper, men også vekke 

og begeistre (beånde), røre ved grobladene i elevene, gi dem noe høyere og edlere å strebe mot enn 

sikre stillinger og gode inntekter, gi dem livstro og livsmot, hjelpe dem til selv å forme "sit Livs 

Kunstverk".  

 Chr. Bruuns tanker om læreren er betimelige også i dag, når stadig flere betrakter læreren 

som en krysning av offentlig funksjonær og teknisk veileder i .com-jungelen. Alle undersøkelser viser 

imidlertid at forskjellen mellom den gode og den dårlige skolen er læreren. Det må være et 

kunnskapsrikt, tydelig og engasjert menneske. En som ser både den enkelte elev og skolen som 

fellesskap, og som er oppriktig glad i både elevene og fagene sine. For den viktigste forutsetningen for 

all læring er at en er glad i det en skal lære. Augustin formulerte for 1600 år siden den korteste og 

viktigste av alle pedagogiske regler slik: "Intet blir forstått som ikke først er elsket." Det er et ekko av 

dette vi hører når Grundtvig sier: "Og han har aldri levet, som klog paa det er blevet - han først ej 

hadde kjær." 

5) I ei tid da materialismen er enda mer sjelløs enn på Bruuns tid, trenger vi å bli minnet om at 

mennesket ikke lever av brød alene. Vi må ha "noget at leve for, noget at arbeide for, uafhængigt af 

egen fordel og egen ære", sa han. Hva gir vi elevene i dagens skole å leve og arbeide for? Og når 

Bruun dundrer løs mot "Overdaadighed og Nydelsessyge", er det vel oss ikke uvedkommende? Når vi 

i verdens rikeste land stadig øker vårt forbruk, på bekostning av de fattige, naturen og framtidige 

generasjoner - da står Bruun der og minner oss om nødvendigheten av nøysomhet og at det er 

"overdaadigheden ... som stærkest arbeider paa at opløse samfundets baand". Dette ble sagt over 

100 år før Rio-konferansen om miljø og utvikling i 1992.  

6) Når Se og Hør i fjor solgte i et gjennomsnittlig ukentlig opplag på 416.000 eksemplarer - og over en 

halv million nordmenn var daglige kikkere på "Big Brother", der unge mennesker var redusert til rotter i 

et kommersielt eksperiment - da er det et spørsmål om ikke vi også trenger en ny 

folkeopplysningsbevegelse. I dag er det ikke de få bøndene som er igjen som behøver å bli løftet "ud 

af sit dybe mørke", men vi andre som må løfte oss selv vekk fra en sjelløs underholdningsindustri, 

som bare har ett mål for sin virksomhet: økt fortjeneste. 

 

 

Når Christopher Bruun i september 1867 gikk 30 mil til fots fra Christiana til Sel for å grunnlegge vår 
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andre folkehøgskole, var det altså fordi han insisterte på at vi må ha "noget at leve for, noget at 

arbeide for, uafhængigt af egen fordel og egen ære". Ungdommen måtte inspireres til å danne seg "et 

billede af tilværelsen, ikke saadan som den er, men saadan som vi selv skulde ville forme den om vi 

kunde, et billede af en tilværelse som den skulde være". (Folkelige Grundtanker, 1878) 

 Det er et radikalt pedagogisk program - også i dag. Vel verdt å tenke over, både for Kristin 

Clemet og alle oss andre. Hvilket bilde har vi av "en tilværelse som den skulde være" - og hvordan 

forsøker vi å virkeliggjøre denne tilværelsen? 


