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Per Åsmundstad 

 

Folkeopplysningstanken og folkehøgskulen på Austlandet 

 
Foraktet av de store, men elsket av de små,- 

Si, er det ikke veien det  nye må gå? 

Forrådt av dem som vakt burde være, just av dem,- 

Si, er det  ikke sådan at en sannhet står frem? 

 

Bjørnstjerne Bjørnson spurde slik. Kanskje hadde han nettopp folkeopplysning på brei front i 

tankane? Vi veit at Bjørnson alt tidleg såg på Nicolai Frederik Severin Grundtvigs idé om eit 

skuletilbod for vaksen ungdom som eit framifrå tiltak. Difor var Bjørnson ein av dei mest 

hyppige gjester hos Herman Anker og Ole Arvesen så lenge skulen på Sagatun ved Hamar var 

i gang i åra 1864-1892. 

N.F.S. Grundtvig (1783-1872) hadde allereie i 1837 gjeve ut skriftet ”Til Nordmænd om en 

norsk Højskole”, der han kom med oppmodinga: Norsk Folkemund, vær den  første, der viser, 

at et Folk endnu har Mod til at ligne sig selv. Det har du baade Gavn og Glæde af. 

Grundtvig kjende godt til det vekkingsarbeidet som Hans Nielsen Hauge (1771-1824) stod 

bak i Noreg. Da Grundtvig var oppe i store økonomiske vanskar i 1817, samla Hauge blant 

sine vener inn 530 riksdalar som han sende til han.  I ein samtale med prost Carl Wulf sa 

Grundtvig: Med Hans Nielsen Hauge vaagnede Folkeaanden i Norge. Det var Hauge-vener 

som stod bak den fyrste folkehøgskulen her i landet. Randi Solem, som var sjela i 

haugianarsenteret i Kristiania, inviterte Grundtvig til å sjå på Stor-Hamar gard like ved 

domkyrkjeruinane som ein høveleg stad for ein folkehøgskule. Det var i 1838. Haugianarane 

ville gjerne kjøpe garden til høgskuleheim, og Randi Solem tvila ikkje på at det fanst 

deltagende Hjerter som med Glæde vilde understøtte Sagens Fremme. Ein god ven av Solem-

familien, Ole Vig (1824-1857), oppvaksen i ein haugiansk heim i Stjørdalen, tok opp i seg 

Grundtvigs åndelege syn og drøymde om å få i gang ein Grundtvigs-høgskule på det indre 

Austland. 

 

Grundtvig sjølv hadde gjennom sine utdanningsår på latinskulen i Århus og den 

rasjonalistiske teologi ved universitetet vorte uteksaminert i 1803 til ein kandidat uden Aand 

og uden Tro. Han tok difor opp kampen mot den sorte skole og rasjonalismen. Han ville ha 

skolen for livet der oppgava var ikkje så mykje å gje kunnskap som å vekkje, begeistre og 

”høyne”.  I motsetning til ”den lærde skole” skulle den folkelege høgskulen vera tufta på det 

nasjonale og gje plass til ”modersmaalet” og historia levandegjort i munnlege foredrag.  

Det var nødvendig at alle vart vekte til samfunnsansvar no når folkestyret skulle realiserast. 

Menneske først og kristen saa er eit sitat etter Grundtvig. Han ville ein glad kristendom. Difor 

retta han skytset mot rasjonalismen som hadde døyvd kjenslene, og mot pietismen som gav 

liten plass til det menneskelege. Sjølv uttrykte han dette slik: 

 

Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord, 

som  det jeg vilde ej med kongers bytte: 

opklaret gang i ædle fædres spor, 

med lige værdighed i borg og hytte, 

med øjet som det skabtes, himmelvendt 

lysvågent for alt skønt og stort herneden, 

men med de dybe længsler vel bekendt, 

kun fyldestgjort af glans fra evigheden. 
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Grundtvig fekk  både de fromme og de lærde mot seg med skuleidéane sine. Draumen om å få 

i gang et borgerligt, ridderligt Akademi for folkelig Dannelse og for praktisk Duelighed i alle 

Hovedfag, kom aldri til å gå i oppfylling. Same vegen gjekk det med Grundtvigs idé om å 

reise ein stor vitskapleg høgskule i eller ved Gøteborg. Pionérane i dansk folkehøgskule vart 

Christian Floor med den fyrste grundtvigianske høgskulen i Rødding i 1844 med Sorø-planen 

som grunnlag, og Christen Mikkelsen Kold (1816-1870) med sin høgskule i Ryslinge frå 

1851. Kolds skule vart fyrst og fremst ein ”bondehøgskule” der skuletida var avgrensa til fem 

vintermånader. Skilnaden på desse skulane var at det på Ryslinge var Vækkelse og Oplivelse, 

men for lidt Oplysning, medan Røddinge-skulen hadde Oplysning, men maaske for lidt 

Oplivelse. 

 

Den danske folkehøgskulen vart eit viktig middel i det nasjonale strev, særleg etter 1864 da 

Sønder-Jylland gjekk tapt. Det vart eit program å vinne inad hvad udad tabtes. Floor-skulen 

vart flytt like nordom den nye grensa i 1865 til Askov. Grundtvig og Kold var ikkje heilt 

samde om den mest høvelege alderen på høgskuleelevane fyrste gongen dei møttest i 1850. 

De duer ikke før de bliver 18, hevda Grundtvig. Da tek Aandens  Skaber-Time til. Kold meinte 

dei burde vera yngre, ja heilt ned i 14-årsalderen. Da var ungdomen mest mottakeleg for 

poesiens inntrykk. 18-årsalderen var ein vanskeleg periode: Storslyngelalderen, da dei unge er 

mindre mottakeleg for poesiens inntrykk. Det er Ur- og Pibehandelens periode. Da begynder 

man at gøre Haneben, og den aandløse betragtning af Menneskelivet har allerede taget sæde. 

Kold skulle snøgt koma på andre tankar. I 1852 hadde Kold sju elevar i konfirmasjonsalderen 

og åtte frå 18-30 år. I rapporten om kurset skriv han at undervisniga gav best resultat hos dei 

vaksnaste hos hvem Livets Hovedspørsmaal vare modnede til Besvarelse. Dei yngste hadde så 

lita livsrøynsle at dei ikkje alltid greidde opplæringa. Dermed måtte Kold vedgå at Grundtvig 

hadde rett i at den egentlige Oplysningstid kommer først i Ungdomsalderen. Da er det ogsaa 

at Menneskene enten vaagner af sig selv eller kunde vækkes for alle de store Spørsmaal om 

Menneskets Kald og Bestemmelse baade for Tid og Evighed, og da først kan det nytte at 

svare, thi det nytter kun der, hvor det spørges. 

 

Målet med folkehøgskulen skulle etter Grundtvigs meining ikkje vera eksamen og levebrød, 

men personutvikling og oppseding til samfunnsliv, eller som Grundtvig sjølv uttrykte det: 

Folkenaturens hensigtmæsige Udvikling og Oplysning paa Modersmaalet. Alt folkeleg 

samarbeid må ha sitt utgangspunkt i det lokale og nasjonale. Fyrst når vi har kjennskap og 

kjærleik til vårt eige, kan vi forstå og få kontakt med andre. Vegen til det universale må gå frå 

det lokale gjennom det nasjonale. Berre på denne måten kan den internasjonale 

brorskapskjensla styrkast. Åndsmakt og menneskeverd kan dermed bli ein realitet i 

menneskeleg liv og samliv, hevda Grundtvig. Idéane til Grundtvig og Kold om det nye 

skuleslaget slo snøgt rot. Berre i perioden frå 1844 til 1867 hadde det kome i gang 27 

folkehøgskular i Danmark. Snart kom det i gang liknande skular, særleg i dei andre nordiske 

landa. Den fyrste i vårt land, Sagatun- skulen, vart starta opp hausten 1864. 

 

 

Christopher Bruun og folkehøgskulen hans 
 

På same måten som Grundtvig, Anker og Arvesen var også Christopher Bruun (1839-1920) 

utdanna til prest i 1862. Da han i 1867 tok til med sin folkehøgskule på Romundgard på Nord-

Sel, hadde han bak seg både eit opphald i Italia og krigsdeltaking på dansk side i 1864. 

Allereie i studietida hadde han lært grundtvigianismen å kjenne, og på veg heim frå fronten 
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fekk han tala både med Grundtvig, Kold og andre danske høgskulefolk m.a. Ludvig Schrøder 

på Askov. Etter dette skriv Bruun: Jeg saa ved disse Skoler Mænd, ja, jeg tør sige, at de stod 

paa Dannelsens Højder, men de stod i alt Fald over mig i Dannelse og Udvikling. Og disse 

Mænd hørte jeg udtale sine højeste Tanker, sin Sjæls bedste Eje for Bondegutter. Og jeg 

trodde at skønne, at disse Bondegutter forstod dem. Dette var mig noget nyt. Det forekom mig, 

at kunde jeg lære denne Kunst, saa vilde jeg arbejde i retning af en sundere Kultur, som det 

visselig vilde være til Gavn for min aandelige Helhed. 

Grunnen til at Bruun la skulen sin til Sel, kunne ha med det å gjera at han kjende til det 

opplysningsarbeidet blant ungdom som presten Hans Peter Schnitler Krag (1794-1855) hadde 

drivi der den tida han var prest i Vågå 1830-1842. Det var var også i denne bygda 

skulemannen Hans Hanssen Pillarviken (1798-1863) arbeidde. Det vart eit godt samarbeid 

mellom han og Krag. Christopher Bruun var elles kjend med Gudbrandsdalen frå sine skuleår 

på ”Den høyere almenskole” på Lillehammer. Mora, Lina, var av bondeslekt med røter 

attende til Stenersen-slekta i Gausdal. 

 

Vonheim og Aulestad 

Bruun fekk berre få elevar fyrste skuleåret. Bygdefolk undra seg over ein skule som ikkje var 

”til nytte” og ingen kompetanse gav. Bruun og medlæraren Kristian Horne gjekk kledde som 

bønder i vadmålsbrok og raudluve, åt vassgraut og freista tala landsmål. Dei song folkeviser, 

fortalde eventyr og fekk gutane til å drive eksersis med tregevær. Etterkvart kom det fleire 

elevar. Somme gjekk hos Bruun i to år, og ein ny lærar Kristofer Janson (1841-1917), vart ein 

verdfull medarbeidar, lys og glad. Mange av desse fyrste elevane vart trufaste mot 

folkehøgskulen i ettertid både som lærar i folkehøgskulen og friskulen. Ivar Blekastad frå Sel, 

Andreas Austlid frå Gausdal og Olav Åsmundstad frå Kvikne var av desse. 

Da det kom på tale å flytja skulen lenger nedover dalen, var det mange bygder som gjerne 

ville ha skulen. Ein delegasjon frå Gausdal med bonden Per Bø (1830-1878) i brodden fekk 

overtydd Bruun om å flytja til Gausdal. Iver Fykse baud skulen husrom i tre år, og frå 1871 

vart skulen verande i Gausdal, fyrst på Fykse, så på Bø i Follebu og frå 1875 i eige hus med 

namnet Vonheim. Dette var samstundes med at Bjørnstjerne Bjørnson flytte inn på 

grannegarden nordafor, Aulestad. Bjørnson hadde gjesta skulen i 1872 på Fykse. Truleg var 

det folkehøgskulen som mest drog han til Gausdal. I dei fyrste åra var det mykje omgang 

mellom Vonheim og Aulestad, men etterkvart rauk det sund mellom Bjørnson og Bruun både 

i kristendomssynet og i målsaka. Ein gong skriv Bjørnson dette om Bruun: Bruun har i det 

aandelige naad - fra Tolerance til Intolerance, fra Europæisme til Afspærring, fra Kunst og 

Skjønhed - til Vadmel. Dei kom heller ikkje overeins i politikken lenger, særleg i den striden 

som vart innan Venstre. Ein annan gong ber Bjørnson seg ille over at han må halde lag 

mellom Lang-hårede, rødskæggede, tungt bestøvlede vadmæls-klædte pietister og dyds-

apostle. Dette sparket var fyrst og fremst mynta på Christopher Bruun. Det kunne ikkje bli 

venskap av dette. Vi bør likevel hugse at det var Bjørnson, formannen i Studentersamfunnet i 

Kristiania den tida, som hadde fått Christopher Bruun til å halde si foredragsrekke der i mai 

1870. Her fekk han leggje fram tankane sine om skule og samfunnsliv. Mange vart begeistra, 

men frå embetsklassa og særleg frå dei konservative teologane ved universitetet møtte Bruun 

mykje motbør. Bruun vart utpeikt som ein farleg demagog og ein del av dei 

samfunnsoppløysande tendensane i tida. Allereie hausten 1867 hadde kapellan Kaurin på Sel 

prøvd å få gardsfolket på Romundgard til å nekte Bruun hus. I Gausdal fekk han strid med 

pietistføraren, kapellan Karl Martin Breien, som hadde kome med spitord mot skulen på 

Fykse frå preikestolen. Sokneprest Fleischer sa nei takk til å vera med på dei faste 

torsdagsmøta på skulen, og han stengde ein snarveg til Fykse som gjekk over prestegarden. 

Våren 1876 hadde høgskulefolka funne ut at Follebukyrkja var ledig påskedagen, og så søkte 

dei om at Kristofer Janson, som også var teolog, måtte få halde messe der. Dette vart nekta. 
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Men nypresten, Konow, som kom til Gausdal i 1877, var i forståing både med Bjørnson og 

folkehøgskulen. Sokneprest Winsnes i Fåberg  ønskte teologane på Vonheim velkomne til å 

halde messe i Fåbergkyrkja. 

 

”Folkelige Grundtanker” 

Foredraga i Studentersamfunnet våren 1870 vart utgangspunktet for den boka Bruun fekk 

gjeve ut i 1878 med tittelen ”Folkelige Grundtanker”. Her kjem han inn på synet på det norske 

folket, kvinnenes plas, ungdomstida og folkehøgskulen, latinskulen, kristendomen, seg sjølv 

og møte med antikken i Roma. Bruun ville ha bort skiljet mellom fine og simple folk, mellom 

embetsmannen og allmugen, mellom bonde og husmann. Folkemålet må fremjast og 

kroppsarbeidet oppvurderast. Kløfta mellom kvinne og mann må bort. Kvinna har fotfeste i 

det verkelege livet og kan hjelpe mennene bort frå de blege, uvirkelige tankers verden. Folk 

må få tru på seg sjølve og sitt eige kulturgrunnlag, men likevel ikkje vende ryggen til 

utviklinga i utlandet. Folkehøgskulen skal lære elevane å elske fedrelandet og god dikting, 

slutte å knote, gifte seg av kjærleik, arbeide for fridom og opplysning på kristen grunn. 

Latinskulen kan gje dei unge kvass forstand, men tom sjel. Vi må dyrke fram begeistring og 

hjertelag. Vi må bort frå et gudsforladt menneskelig åndsliv og en overveiende pietistisk, 

umenneskelig kristendom. Kristendomen må gå inn i åndskampen i verda. Bruun hadde ikkje 

den store sansen for Martin Luthers mange dogmer. I omtalen av seg sjølv klagar han over kor 

vanskeleg det har vore for han som akademikar å leggje si beste åndelege eige fram for 

bønder slik at dei kunne skjønne det. Du møter ei godsleg likesæle, seig som ler! 

Det vart stor røre med avisinnlegg og ordskifte i tre kveldar i Studentersamfunnet da boka 

kom ut. Pressekrigen vara i eitt år. Han vart skulda for å vera reaksjonær av di han heldt på 

kristendomen og han vart kalla udviklingsfiende av di han holder på lydighed under 

øvrigheden under alle tænkbare tilfeller. 

 

Meiningar om det meste 

Før jul 1880 slo han til med foredrag i Studentersamfunnet att. Emnet var no korleis kyrkja 

burde møte den moderne vantrua. Han tok fatt i forkynninga i kyrkjene som ofte var 

skrekkelig søvndyssende. Av moralen var det  att berre en vis, pen borgerlig skikkelighed. 

Religionsfridom finst ikkje. Det er både vigselstvang og konfirmasjonstvang. Det heilage 

ordet er handelsvare ved at det går føre seg ei usømeleg pruting om kva prestane skal ha i 

godtgjersle for dåp, vigsel og gravferd. Pengekjærleiken til prestane er vorte eit ordtak over 

heile landet. Og når kongen, Carl XV, fylte landet med ulivnaden sin, reagerte ingen i 

presteskapet. Kongen som attpåtil var øvste biskop i kyrkja! Slike kongar burde bli støytt ut 

av kyrkja, hevda Bruun. Men syndene til folket har prestane derimot auge for. Dei jamrar seg 

over den lovlause ånda, dersom dei på venstresida stundom går over streken! Elles 

motarbeidde Bruun den fordommen at fritenkjarar skulle vera dårlege menneske. Mange av 

dei stod høgt over mengda av dei kristne i sedeleg kraft og reinleik. Dei kristne skulle vise 

kjærleik til alle, men vener måtte ein fritt få velja sjølv. 

 

Det var tydeleg at Christopher Bruun hadde meiningar om det meste som var oppe i tida. 

Både gjennom foredraga sine og det han skreiv kom han lett på kant med dei som sat med 

makta. Det gjekk litt opp og ned med tilgangen på elevar. Vinteren 1879/80 var det berre ti  

elevar som kom til skulen. Året etter var elevtalet oppe i 30. Da var det fleire jenter enn gutar 

ved skulen. Utover i 1880-åra var Bruun borte frå skulen lange stunder, men han hade gode 

medarbeidarar som tok ansvar, t.d. både Ingvar Bøhn og Matias Skard. I tida 1884-88 gav 

Bruun ut tidsskriftet ”For frisindet Christendom”. Difor heldt han seg mykje i Christiania i 

desse åra. Vonheim- krinsen stod også bak andre bladtiltak, ”Husmanden” utgjeven av Sjur 

Fedje frå 1883, bladet ”Framgang” kom med to nummer i veka frå 1887 med Matias Skard 
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som ansvarleg redaktør. ”Husmanden” gjekk inn i ”Framgang” som frå 1889 vart åleine att. 

Da Vonheim-skulen vart lagt ned i 1896, vart ”Framgang” avløyst av ”Bonden” med Frits 

Hansen og Stefan Frich som redaktørar. Frå fyrste stund vart det nytta harde ord mot desse 

bladtiltaka frå konservativt hald. Vonheimsflokken blir kalla raabarkede og fjøsopdrættede 

Bønder, Knæhøner og Gildinger og Lucifærer (gjeldingar og djevlar), og Bruun sjølv høyrde 

heime blandt Grundtvigianere og Mormonere og slige Folk, hevda Morgenbladet. 

I tillegg til vinterkursa fekk Bruun i gang lærarkurs om somrane  nærmest for at hjelpe paa 

landsmaalets udvikling. Fyrste kurset som vart halde i tre månader i 1885, hadde snautt 70 

deltakarar. Sjølv om Bruun tala og skreiv riksmål, så såg han på målreisinga som ei viktig sak. 

Han vona språkkjensla vil utvikle seg slik at ingen vil seia at somme bygdemål er stygge. 

Sjølv tok han i bruk mange ord og vendingar, helst frå talemålet i Gudbrandsdalen, t.d. å 

skøyte på Taalmodet, Haardagskost, Overtyding, Von, Røynsle, Samhug, uvyrden og sta. Han 

ville gjerne unngå framandord som Reaction, Tradition og Discussion. Da nytta han heller 

Atterslag, Hevd og Ordskifte. Folkehøgskuleidéen hadde rota si i Danmark og Bruun heldt 

heile tida god kontakt med dei fremste folkehøgskulefolka der, m.a. Ludvig Schrøder på 

Askov. Mange nordmenn fann vegen til danske skular, og på Vonheim var det innslag av 

danske elevar. Med jamne mellomrom inviterte Bruun danske og svenske høgskulefolk til 

høgskulemøte på Vonheim. Elles drog Bruun sjølv på foredragsferd til Sverige hausten 1889 

og i åra etterpå heldt han og Matias Skard stutte høgskulekurs på Vestlandet med stor 

oppslutning.Men elevtalet var det berre så som så med. Slik vart det også med andre 

folkehøgskular. På det meste var 34 skular i gang, men da dørene på Vonheim måtte stengjast 

i 1896, var talet på skular som overlevde krisa, berre seks. Mykje hadde hendt før det kom dit. 

Den gode hjelpesmannen Per Bø døydde brått i 1878. Kristofer Janson kom ikkje heilt 

overeins med Bruun i religiøse spørsmål og slutta ved skulen i 1878, og vart for ei tid 

unitarprest i Amerika. Frits Hansen slutta, og vart styrar av ein middelskule i Stavanger. Berre 

Ingvar Bøhn heldt ut og vart styrar da Bruun fekk prestestilling i Johannes menighet i 

hovudstaden i 1893. Mathias Skard var med på Vonheim til dørene vart stengde. Elevtalet var 

nede i sju dei siste åra, og det sa seg sjølv at det var uråd å halde fram lenger. Sidan  har ikkje 

Vonheim-huset vore nytta til folkehøgskule. 

 

Årsakene til at Vonheim-skulen måtte gje seg var mange. Professor Sigmund Skard seier det 

slik: Fiendane åt skulen hadde samla seg, ein brokut flokk som kvar hadde sitt å hogga på, det 

store, samlande som skulen tende, var det for få som forstod. At oppstart av amtsskulen var ei 

årsak, kan ein ikkje sjå bort frå. I Kristians Amt kom den fyrste amtsskulen i gang 7. januar 

1876 i Skjåk. Denne skulen flytte frå bygd til bygd i heile Gudbrandsdalen heilt til han fekk 

eigen heim i Ringebu frå hausten 1924. Frå 1964 har skulen bore namnet Ringebu 

folkehøgskule.  

 

Vonheim i ettertid 

Huset på Vonheim har vore nytta til ymse formål i ettertid. Den fyrste tida var det eit  

sommarpensjonat der og vart i åra 1900/04 kalla ”Vonheim Sanatorium” Kommunen kjøpte 

seinare eigedomen, og frå 1913 tok det frilynde ungdomslaget Vonheims Minde over huset. 

Andre høgda var utleigd til skule og bibliotek, og fram til 1960-åra vart det halde møte, 

basarar og festar i skulesalen. Huset var i ferd med å forfalle. Difor vart det i 1962 nedsett ei 

nemnd for å få teki vare på Vonheim for framtida. Høgskulelaget stod i brodden for skiping 

av Vonheims Venner, som skulle vera eigar av Vonheim. Det vart gjort ei storvøling av huset 

og minnesteinane i tunet, og i august 1969 vart Vonheim innvigd på nytt av kyrkjestatsråden  

Kjell Bondevik. Den påbygde andrehøgda vart fjerna og like eins utbygget mot aust i 1960. I 

1983 vart det sett attåt eit tilbygg med møterom, vindfang og kjellar. Staden blir utleigd til 

møte, kurs og seminar. Kvart år er det fleire konfirmasjonslag der og nokre gonger 
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minnesamvær etter gravferder. Om somrane er det omvising og kunstutstillingar på Vonheim. 

I Vonheim Venners regi er det kvart år eit stemne med bygdakveld og årsmøte laurdag. 

Søndagen er rette stemnedagen. Dette er som regel fyrste helga i august. Bjarne Rabben frå 

Sunnmøre har laga ei lysbildeserie som fortel soga om Vonheim. Elles er det nært samarbeid 

med Kornhaug og Aulestad. Vonheimskulen fekk sitt framhald i den skulen stryningen 

Rasmus Stauri sette i gang på Vik i Kvam i 1902 og som fekk namnet Gudbrandsdalens 

folkehøgskule. Stauri var sterkt fengd av Bruuns idéar, og lykkast med å skapa eit sterkt 

folkehøgskulemiljø fyrst på Vik, og frå 1915 i eigne hus på den gamle skrivargarden 

Hundorp. I 1930 gav Rasmus Stauri ut boka ”Fire folkelærarar” på Noregs Boklag. Her er det 

omtale av Christopher Bruun. 

 

Frå vadmålsklede til prestekjol 

Bruun var 54 år gammal da han gjekk inn i prestegjerninga i den del av av hovudstaden som 

gjekk under namnet ”Fattig-Vika”. Innafor soknegrensene budde det om lag 12.000  

menneske da Bruun kom der. Ei utviding av grensene auka talet til 16.000. Difor vart det nok 

å gjera. Likevel fekk han tid til å skrive mange artiklar i fleire tidsskrift, og han var på 

offensiven både under unionsstriden og i målsaka. Han kjende godhug for arbeidarrørsla og 

framheva sterkt at kroppsarbeidet var gagnleg for alle. Elles reiste han på mange talarferder 

både i Danmark og for dei frilynde ungdomslaga heilt nord til Lofoten. Han hadde da fri frå 

prestegjerninga. Lars Eskelands folkehøgskule på Voss frå 1895 vart Bruun kjend med, og 

vart den av dei nye skulane som slekta mest på hans eigen. Jæren folkehøgskule på Klepp vart 

sett  igang på hans råd i 1898 med Søren Øvretveit som styrar. Det kom ei oppgangstid etter 

1898, og mange nye skular kom til.  

 

Tunge tider for Bruun 

Det vart mykje sjukdom i Bruun-familien etter at dei kom til hovudstaden. På ti år døydde 

fem av dei åtte borna. Dottera Ragnhild gjekk bort seinhaustes 1897. To år etter var båe 

sønene, Petter og Olav, borte. Den neste som gjekk bort var Ingebjørg. Sigrid drog på 

sjukdom lenge, og vart den siste som sa livet farvel i ung alder. Bruun gravla sjølv fire av dei 

fem unge borna sine. Dette gjorde sterkt inntrykk på dei som var vitne til det. Mange tykte 

han måtte vera ekstra hardtydd, ja, nesten kald som meistra slik påkjenning. Helsa hans  heldt 

ut, og han  var den eldste presten i landet i aktiv teneste  da han av biskopen vart beden om å 

søkje avskil. Si siste preike heldt han  1. september 1918, på dagen 25 år etter han gjekk inn i 

presteyrket. Han fekk også oppleva at den danske delen av Sønder-Jylland, som han hadde 

våga livet til forsvar for i 1864, kom attende til heimlandet. Christopher Bruun døydde i 

heimen sin, Halvorslia i Follebu, sommaren 1920, nær 81 år gammal.  

Boka om Christopher Bruun som dottersonen Vegard Sletten (1907-1984) fekk ut, bar tittelen 

”Einsleg stridsmann”. Dette var ikkje berre mynta på at han var av dei få nordmenn som 

friviljug  stridde for Danmark i 1864. Seinare i livet stod han ofte åleine mot dei mange. Han 

kom på kant med sin tidlegare ven Bjørnstjerne Bjørnson, og vart ståande åleine mellom 

religiøse og politiske stridsfylkingar.  

 

Landssvikar? 

Det kjendest tungt å ta oppgjer med pietismen, men mest åleine vart han i synet på 

unionspolitikken. Han sa at Venstres nasjonalkjensle var gjennomtrengd av svenskehat. I 

1905 var Bruun den einaste nordmannen med eit kjent  namn som ope gjekk mot 

stortingsvedtaket om å avsetja Oscar II og på den måten drive gjennom unionsbrotet. Dermed 

stempla pressa og det store fleirtalet Bruun som landssvikar, og han vart utestengd frå 

presseordskiftet. Han meinte at det var i Noregs interesse å halde på unionen og heller gå fram 

på lovleg vis dersom vi skulle seia nei til hopehavet med Sverige. Da han tillyste bibellesning 



 7 

midt oppe i rabalderet etter 7.juni, vart han  kalla inn til kyrkjestatsråden som forbaud Bruun å 

tala den 13. juni. Han tok likevel på seg prestekjolen, og gav seg i veg til kyrkja. Der var 

politiet på plass og kyrkja stengd. Før han snudde og gjekk heim, sa han berre: Å, er det slike 

våpen man bruker. Jeg har bare åndens våpen. Dagen etter vart Bruun lyfta til skyene for 

motet sitt. Dermed tydde han til å få laga flygeskriftet ”Til det norske folk” for å greie ut om 

synet sitt før folkerøystinga om 7.junivedtaket den 13. august. Det var faren frå Russland 

Bruun peikte på. Framfor folkerøystinga om kongedømme eller republikk i november gjorde 

Bruun opptaket til eit helsingstelegram til kong Oscar II der innpå eitt hundre kjende kvinner 

og menn i Kristiania mintest hans varme interesse for land og folk. Mellom dei som skreiv 

under var Suzannah og Henrik Ibsen. Bruun fekk laga eit flygeskrift om unionsoppløysinga 

der folk kunne lesa om det planmæssige Fortielsessystem  som han hadde vore utsett for. 

Dette skriftet vart sendt ut på nyåret 1906 saman med eit liknande skrift av Frits Hansen. Dei 

fekk båe harde skyts frå ei samstelt presse. ”Solungen” på Flisa tok prisen. Bladet kallar 

brosjyrane kvalificeret landsforræderi og forfattarane dømte mænd, som vrøvlar bort i natta 

og fraadser i selvbeundring. I folkehøgskuletida si spelte dei norsk-norske roller i 

vadmelsrepertoire og bondeknoting paa popularitetsfangeriets vegne. ”Ringerikes Blad” 

meinte de er en Skam for enhver god Nordmand, og Christopher Bruun måtte kunne vente eit 

soknekall i Sverige! 

 

Attpå desse harde åtaka kjende han seg sett utanfor samfunnslivet, og i eit julebrev i 1910 

klagar han over at han saknar omgang midt i byen. I Gausdal levede jeg i saa Stykke som den 

rike Mand. Alle Lærerne  ved Høiskolen omgikkes stadig, og Bjørnsons Nærhed holdt os 

levende underrettet om alt baade i Indland og Udland. Takket være Bjørnson følte vi os der 

som i et Culturcentrum. Nu  føler jeg mig som i en Ravnekrog. En Prest faar jo næsten ikke 

tid til at omgaaes andet end ”Bazardamer”.  Eit par år før hadde han mykje mot sin vilje 

vorte sett utanfor det bladet han sjølv grunnla og vore med og styrt i 15 år. Det heitte ”For 

Kirke og Kultur”. Forsvarssaka var Bruun sterkt oppteken av heile livet. I åra før krigsutbrotet 

i 1914 mana han offiserane til å gå i brodden for å styrke forsvarsviljen i folket. Framleis var 

det faren frå aust han peikte på. Avisa ”Social-Demokraten” kalla Bruun den krigsgale prest, 

og han fekk påtale frå Justisdepartementet for utilbørlig og upassende at han hadde nemnt 

land vi skulle bu oss til forsvar mot. Det var i ein 17. maitale i 1913 han ville friste at tale 

alvor om den faren landet vårt kunne bli utsett for. 

 

 

Frå Romundgard til Borg bygdamuseum 
 

Han Olav fraa Kvikne var guten sin, han 

for det skal eg dugeleg svara. 

det To var i Guten, som gløste og brann 

og vida so vilde han fara. 

den Guten ei gret, 

han etter seg let 

eit minne som lenge vil vara 

Ja, eg vil koma deg i Hug ein gong, Olav, serlaga naar 

eg ynskjer eg kunde dansa ein Halling. 

Gjev du maate kunde vera lika glad og frisk og spræk 

som daa eg kjende deg. 
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Dette var ei helsing skriven av Kristofer Janson til Olav Åsmundstad i ei lita minnebok frå 

folkehøgskulen på Romundgard, der Olav gjekk vintrane 1868/69 og 1869/70. Olav, som var 

døypt Ole, var fødd i 1850 som den yngste av fire sysken på fjellgarden Åsmundstad i 

Kvikne, Nord-Fron. Broren, Per, var læraren hans i allmugeskulen. Per var 11 år eldre og vart 

seinare bonde på farsgarden. I heimen fekk han med seg sterke interesser for folkeminne og 

songtradisjon, men fekk avsmak for Pontoppidan-pugg og prestevelde. Difor vart dei to 

folkehøgskuleåra på Romundgard avgjerande for hans seinare liv og yrke. Under påverknad 

av Christopher Bruun og Kristofer Janson oppnorska han døypenamnet Ole til Olav, og han 

gjekk over til å  skrive landsmål som sidan alltid nytta. Hausten 1870 strauk han til Askov 

Højskole på Jylland, og vart betre kjend med grundtvigianismen. I fyrste omgang var han der 

eit par år, og fekk mange vener med same hugmål, både danske og norske. Dei han var mest i 

lag med av dei norske var heidølen Kristian Prestgard og Per Sivle. Med Prestgard stod han i 

brevbyte til1893, da Prestgard drog til USA og vart verande der som bladmann. I slutten av 

1880-åra hadde han eit nytt opphald i Danmark. Da lærde han seg gammalnorsk og tok til å 

setja om nokre av ættesogene til  landsmål. Omsider fekk han gjeve ut Njåla. Den store helten  

vart etterkvart Egil Skallagrimson. Da han på sine gamle dagar fekk sin eigen heim i Kvikne, 

kalla han denne Borg etter heimen til Skallagrimson. Gausdal med Vonheim, Bø og Aulestad 

vart liksom andre heimbygda hans Olav. Eigentleg var han snikkar og gjekk tre år i 

snikkarlære hos den særmerkte Lars Andersen frå Romedal. I Gausdal arbeidde han både som 

snikkar og friskulelærar for nokre av borna til Bjørnstjerne Bjørnson, Kristofer Janson og Per 

Bø i Follebu. Han vart også nytta noko som lærar på Vonheim utan å ha formell kompetanse. 

Olav kom midt oppi striden mellom Bjørnson og Bruun. Han var ein flittig brevskrivar, og i 

februar 1879 skriv han slik til bror sin, Per: Det er no åvgjort, at eg skal byrja hos Janson i 

haust med fire gutar hans og tvæ gjentborn frå Bø. Året etter kjem han inn på striden mellom 

Bjørnson og Bruun: Ja du kan tru der er ´kje berre poesi her helder; å nei verdi er seg sjølv 

lik kor ein kjem.- No er det ogso nogo hendt, som har gjort stillingi mi enda meir kritisk enn 

ho før var Bjørnson og Bruun imilllom. Ja du har vel høyrt det, at Bruun har nektat Bjørnson 

hus åt ei tale um republikken! 

Olav vart dregen mellom desse to. I eit brev frå mai 1880 skriv han: Alle eg talar ved um 

denne stillingi mi, tykjer no at det må vera ei rar og vandskeleg stilling, sume tykjer det er 

rart eg kan halda ut med å hava skule åt bornom åt slike folk. Og andre tykjer det er rart, eg 

held meg so frå Bjørnson, som eg gjerer; eg kunde få høyre myket godt og atåt det dårlege, 

som kunde slengje med. Og det er nok sant; ein høyrer aldri på Bjørnson utan ein fær betre 

greide på eitkvart sant og vakert, trur eg… Dei som spør, kvifor eg inkje er meir saman med 

Bjørnson svarar eg som so: Ner eg kann sleppa høyra tvil, so går eg inkje nokot føt for å få 

høyra det. Om Bruun skriv han: av menniskjor lit eg bedst på han. 

Olav vart verande friskulelærar ein tiårsbolk der i Follebu. Både Bergljot og Erling Bjørnson 

var elevar hos han. Erling nemner han som ein grei og snill gut. 

 

Sløydlærar 

Av yrke var Olav snikkar, og da det tok til å rakne i Vonheim-miljøet, søkte han og fekk seg 

sløydlærarpost i Grue i Solør frå 1893. Olav fann seg godt til rette blant solungane. I dei 

mange brev han skreiv både heim og til venene Kristian Prestgard og Ivar Kleiven kjem dette 

godt fram. Ein gong skriv han:Dei er lettværoge og huskoselege, reinferdige som norddølar. 

Ein annan gong skriv han: Eg tenkte meg Solør som ei kaksebygd, men det er  dei same smaae 

som sett smaken og fargen paa live her og… Eg lyt nemne mine kjære finner med eit par ord 

au: eg trur mest, at dei blir godborna mine her i Grue. 

Olav vart med i det frilynde ungdomslaget der og hadde truleg tenkt å vera der lenger, men da 

Romundgardsvenen Andreas Austlid spurde han om å bli med til Ørsta for å starte 

folkehøgskule der i 1899, slo han til. Der fekk han utfalde seg både som lærar og sogeforteljar 
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i lag og lyd. Hallvard Blekastad frå Gausdal som var elev der , skriv slik 23. november 1901 

til Olav Aukrust: So er det Olav Aasmundstad, andrelæraren. Han hev Soga og Oldnorsk og 

Landkunna, og det kroppslege. Og så hadde Olav sløydundervisinga. Vinteren 1901/02 var 

det omframt Hallvard desse tre dølane på Austlid-skulen: Trond Vigerust frå Dovre, Ingebrikt 

Doseth frå Lesja og Kristian Åsmundstad, brorson til læraren. I Ørsta fekk Olav Åsmundstad 

bygd seg sin eigen heim, ”Dølabu”. Han kom i lag med karar som treskjæraren og kunstnaren 

Lars Kinsarvik og diktar og bonde Anders Vassbotn. Dette var rike og gode år for Olav. Han 

vart verande i Ørsta til han slutta ved skulen i 1912, 62 år gammal. No ville han nytte dei åra 

han hadde att til ættesogeomsetjing og bygdaminneskriving med emne frå Kvikne og Skåbu. 

Han selde ”Dølabu”, og flytte med seg det meste av innbuet og bøkene sine attende til 

Kvikne. 

 

Borg 

Kornmagasinet stod ved Raudtroa mellom nordgard Harildstad og søre Åsmundstad, 

fødestaden til Olav. Det hadde tre høgder. To av høgdene vart til stabbur på søre Åsmundstad 

og Olav fekk kjøpt resten og sette denne opp på tuft ovanfor  heimegarden. Såleis vart ”Borg” 

til. Her fekk Olav heimen sin dei siste åra han levde. I desse siste åra for han mykje rundt på 

folkehøgskulane i distriktet, særleg hos Rasmus Stauri på Hundorp, hos Idius Nybø på Tynset, 

og som sogeforteljar på ungdomsstemne og mållagssamkomer. Han vart ei rik kjelde for 

folkemusikksamlarar som Catharinus Elling og O. M. Sandvik. Han kom i kontakt med Hulda 

Garborg som arbeidde for å nye opp att folkedans og bunadsbruk. Ivar Kleiven fekk god hjelp 

frå han i arbeidet med boka ”Fronsbygdin” (1930). Sjølv fekk han gjeve ut ”Ovanum 

Helgefell”, som er folkeminnne frå Skåbu og Kvikne. Elles skreiv han småstykke frå eigen 

barndom som vart prenta i ymse bøker og blad. I tidsskriftet ”Syn og Segn” skreiv han ein 

fyldig artikkel om Kristofer Janson, det mennesket han sette høgast ved sida av Christopher 

Bruun. 

 

Ervebrevet 

Saman med nære vener fekk Olav sett opp eit ervebrev som vart allment kjent etter hans død i 

1925. Både huset og det meste han åtte skulle vera ei gave til ungdomen i Kvikne. Dette gjeld 

òg ei verdfull boksamling på over 600 band. Rentene av den medelen som vart att etter han 

skulle vera til stønad for lærarar som ville ta vidareutdanning. Fyrsteretten har lærarar frå 

Kvikne. Skulestyret i Nord-Fron fekk ansvaret for å setja viljen hans i gjennom. 

Venen Lars Kinsarvik har sett sin særeigne svip på møblar og innbu på Borg. I eit brev frå 

1906, da han hadde innreidd peisestova på ”Dølabu”, skriv Kinsarvik slik: Eg hev stelt til 

Peis-stova hans Aasmundstad so ho ser ut som eitt brure-hus, aaleine som han er”. 

I dag er det særleg det store framskåpet og relieffa på veggane som Kinsarvik laga, som 

pyntar opp. Elles finn vi gamle våpen, fornleivningar, målarstykke og fotografi av kjende 

personar. I det kombinerte arbeidsrommmet og soverommet der den store boksamlinga er, 

finn vi ei gipsbyste av Olav laga av bilethoggaren Rolv Lunde. Her heng òg den døladrakta 

Olav nytta som stasplagg, likeins ei hardingfele. Noko av innbuet har Olav laga sjølv. 

 

Borg bygdamuseum 

Borg tok til å forfalle og vart lite nytta etter kvart. Difor tok styret for Borg initiativet til å få 

flytt og vølt huset. Fram til 1995 stod huset på den gamle tufta, men sommaren 1997 stod det 

atterreist like sør for kyrkja i Kvikne etter ein stor dugnadsinnsats frå bygdafolk med 

pengehjelp frå Nord-Fron kommune og ved private gaver. Borg står der som eit minne om ein 

heilrend idealist og trufast tenar for det beste folkehøgskulerørsla arbeidde for. Sjølv forma 

han i ervebrevet frå 1919 meininga med Borg: Borg skal vera ein liten fristad for kristendom 

og norskdom, der ungdomen kan samlast til sams hyggje og auke den daning som god 
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umgang og lesnad av gode bøker gjev. Kortspel, dans og drykkjelag må det ikkje vera på 

Borg. Olavs gode ven, friskulelæraren Stefan Frich, laga eit helsingsdikt til Olav på 70-

årsdagen i 1920. Eitt av versa er slik: 

Gamal sogumann, sitje du enn kring peisen i dølastugu, 

skjenkje aat ungdomen or uppkoma god, mode til mannsverk vekkje! 

 

Dovre folkehøgskule 
 

Da folkehøgskulen på Vonheim vart nedlagt i 1896, var det mange gausdølar som tykte det 

var leitt. Av desse var det særleg Ivar Blekastad, Erik Enge og Petter Kraabøl, som alle hadde 

vore elevar på Bruun-skulen, som i 1913 fekk Andreas Austlid og Olav Aukrust til å setja i 

gang med folkehøgskule på Austlid gard. Andreas Austlid (1851-1926) som var elev på 

Romundgard i to vintrar, vart friskulelærar i Lom ei tid, før han fór til Danmark for å gå 

folkehøgskule der. I nokre år var han lærar på folkehøgskulen i Ullensvang, der han attåt 

lærararbeidet dreiv fruktgard. I 1899 reiste han Møre folkehøgskule i Ørsta, men helseveik 

som han var, såg han etter ti år seg nøydd til å sleppe taket som eigar og styrar av skulen. I 

1913 kjende han seg likevel sterk nok til å starte opp att i heimbygda Gausdal. Skulen vart 

verande på Austlid berre to år. Da det spurdest at skulen skulle leggjast ned i Gausdal, fekk 

ordføraren på Dovre, Bjørner Vigerust, tak i Olav Aukrust (1883-1929) til styrar, og skulen 

vart opna som Dovre folkehøgskule i leigde rom i kommunehuset der. Planane var klare for 

bygging av skuleheim, men så langt kom dei ikkje. Alt låg vel til rette. I oktober 1915 starta 

skulen med 60 elevar som fekk husrom i grannelaget til Båtsto. Omframt Aukrust var Ola 

Vigerust, Kristian Åsmundstad og Juline Stigen lærarar i fyrstninga. Aukrust hadde tidleg 

utmerkt seg som ein særleg godt utrusta ungdom. Den vinteren han gjekk på Gudbrandsdalens 

amtskole 1899/1900, var han ein flittig redaktør og skribent i skuleavisa ”Dølaguten” under 

dekknamnet ”Alf Buestreng”. Seinare kom han til å gå skogskule og lærarskule. Før han kom 

til Dovre i 1915, hadde han vore lærar i fem år både i folkeskulen i Alvdal, framhaldsskulen i 

Lom,  og ei tid på ein folkehøgskule i Østfold hos Olaf Funderud. 

Olav Aukrust hadde stor pedagogisk gjevnad, skreiv ein av medlærarane, Kristian Tordhol, 

men diktinga kravde meir og meir sin rett. I eit brev til venen Einar Lunde hevdar Aukrust at 

folkehøgskuletanken hadde overlevd seg sjølv: Idéen er daud, steindaud, hamen er att, den 

aukande løni, dei daarlege lærarkrefter, den nedsette og atter igjen nedsette aldersgrensa….. 

Det hadde funnest berre to folkehøgskular: Christopher Bruuns og Kristen Kolds, meinte 

Aukrust. Difor slutta Aukrust på Dovre våren 1917, og slo seg ned i nærleiken av 

heimegarden i Lom, og ofra seg heilt for litterært arbeid og innsamling av gamle ting. Han 

vart også ei rik kjelde for O.M. Sandvik som samla folkemusikk i Gudbrandsdalen. Aukrust 

hadde nok opphavleg satsa på ein karriere som fiolinist, men amputasjon av ein finger på 

venstre hand sette bom for dette. Skulen på Dovre gjekk vidare nokre år, fyrst med Andreas 

Austlid som styrar, og dei siste åra med Thorleif Schirmer i brodden. No var skulen komen til 

Sel, eitt år på Bjørkheim hotell og dei siste åra i leigde hus på Romundgard på Nord-Sel der 

Bruun hadde starta skule i 1867. Elevtilgangen vart for liten, og husa kunne ikkje lenger 

godkjennast til skulebruk. Forfattarinna Ingeborg Møller var lærar ved Dovre folkehøgskule 

nokre år. Det var ho som fekk skulen flytt til Sel, og som i samtale med Kristian Tordhol 

hausten 1920 tok på seg skulda for nedlegginga av Dovre folkehøgskule: Nei, Kristian! Det er 

ingen unnskyldning for meg. Jeg vet det nå, at hadde du og Brørs fått holde på, på Dovre, så 

hadde vi nå hatt Dovre folkehøgskule. Skulen måtte slutte for godt våren 1920 etter sju års 

drift. 
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Ringebu folkehøgskule 
 

Denne skulen har endra namn gjennom sine 125 år. Den vart starta som Gudbrandsdalens 

Amtsskole 7. januar 1876, og var flyttbar i starten. Da Kristians amt vart til Oppland fylke i 

1918, fekk skulen namnet Gudbrandsdal fylkesskule. I 1964 fekk skulen det noverande 

namnet. Da hadde skulen vore fast i Ringebu sidan hausten 1924 i eigen heim. 

Heilt frå 1830-åra hadde det vore arbeidd med å få til eit skuletilbod etter ”almueskolen”. Den 

søndagsskulen Henrik Wergeland prøvde på Eidsvoll vinteren 1833-34 er eit døme på dette. 

Hovudvekta vart lagt på stilskriving, rekning, historie og geografi. Dette var eit reint privat 

tiltak, og fekk inga oppfølging av det offentlege. Bondetingmennene Søren Jaabæk og 

landingen Arne Baggerud prøvde i 1845 å få gjennomførd større løyvingar til "almueskolen". 

Dette møtte uvilje frå embetsmennene. Da derimot prosten Peter Pavels Aabel i Land lansert 

idéen om høgare allmugeskular for ungdom i alderen 12-20 år, kom det meir fart i saka. I 

heimkommunen  til Aabel og Baggerud kom det i 1848 i gang ein slik skule under namnet 

”Land høiere almueskole” som heldt det gåande i 46 år. Det var strenge vilkår som knytte seg 

til ordninga. Kommunen måtte ha fylt alle plikter med den vanlege allmugeskulen, han måtte 

skaffe like mange pengar som staten ytte, og løyvinga frå staten skulle gå til lærarløn. I Lister 

og Mandal amt fekk Søren Jaabæk i gang eit liknande tilbod frå 1851. Denne skulen flytte 

mellom dei største kommunane i amtet, og vart slik ein førelaupar for den seinare amtsskulen. 

Likevel vart nok desse høgare allmugeskulane eit vonbrot. Så seint som i 1875 hadde det 

kome i gang berre 19 slike skular i heile landet. Elevtilgangen var berre så som så. Større 

suksess fekk dei frilynde folkehøgskulane frå 1864, men det skulle gå mange år før dette 

skuleslaget fekk offentleg støtte. På eitt tiår kom det i gang 35 folkehøgskular over heile 

landet. Desse skulane vart sett på som ein fare. Det konservative presseorganet Morgenbladet 

var redd at folkehøgskulen kunne blive Planteskoler til at føre ind blant Ungdommen den ikke 

alene Folkets kristelige Følelse og Erkjendelese, men ogsaa selve Nationalkarakteren 

motstridende og derfor forkvaklende Grundtvigianisme. Mange høgskulefolk var ivrige 

landsmålsfolk. Det gjorde ikkje saka betre. Folkehøgskulen vart av somme stempla som 

unasjonal avdi han bygde på idéar frå Danmark. Største motbøren kom frå det teologiske 

fakultetet ved universitetet der dei prøvde å leggje vanskar i vegen for eksamenskandidatar 

som delte Grundtvigs kyrkjesyn, og det var mest umogleg å få prestekall for grundtvigianske 

prestar. I 1875 vedtok Stortinget å få i gang amtsskular. Planane gjekk ut på ein kvardagsskule 

i kurs på 30 veker eller to 15 vekers for vinteren. For å sikre elevtilgang skulle skulen 

ambulere, stiftsdireksjonen skulle vera overstyre for alle amtsskulane i bispedømmet, og for 

kvart kurs skulle det sendast melding til overstyret. Opplæringsmåten og fagfordelinga var 

ikkje ulik folkehøgskulens. Kostnadene skulle delast på kommune, amt og stat. 

Christopher Bruun bad Stortinget vente med å setja i gang amtsskular til ein fekk sjå fruktene 

av folkehøgskulen. Vil Norges Storthing da sige, som Embedsmænd, Præster, Vakte siger nu: 

disse unge Mennesker er udskjemte, Skolerne virker skadeligt – vel, da er det Tid at oprette 

andre Skoler som kan tage Søgningen fra vore. Denne åtvaringa nytta ikkje. I 14 av dei 18 

amta i landet vart det gjort vedtak om å få i gang ein eller fleire slike skular. 

I Hamar bispedøme var den energiske sokneprest og ordførar i Skjåk, Otto Ottesen, den fyrste 

til å laga ein plan for ein amtsskule. Skjåk hadde både høveleg skulerom og nok gutar som 

melde seg til det fyrste kurset som starta 7.januar 1876 og vara til 12. august. Einaste læraren 

på dette kurset var ”Seminarist, forhenværende Lærer ved Sarpsborg Borgerskole”, Anders 

Stokkeland, som vart verande ved same skulen til han døydde på nyåret 1919. Stokkeland var 

født i Vestnes i Romsdalen i 1846. 

 

Elevalderen på amtsskulen var ofte lågare enn i folkehøgskulen. Av og til var desse gutane 

knapt konfirmerte, medan somme kunne vera over 20 år gamle. På fyrste kurset ved 
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Gudbrandsdalens Amtsskole var det 32 gutar, alle frå Lom og Skjåk. På neste kurset som var i 

Lomsprestegarden vinteren 1876/77 var det 44 gutar. Omframt elevar frå Lom og Skjåk kom 

fire gutar frå Ringebu til skulen. Freistnaden med desse to fyrste kursa var såpass vellykka at 

Komitéen anser det hævet over enhver Tvivl, at Amtsformandskabet ønsker disses 

Fortsettelse. No vart det aktuelt med ein lærar til: Ole Elvesæter frå Bøverdalen i Lom, fødd i 

1852 og utdanna seminarist. Han vart verande ved skulen til han slutta på grunn av alder i 

1921. Han hadde ekstra gjevnader som handverkar , og fekk inn sløyd som friviljug fag ved 

amtsskulen frå 1886. Fyrste sommarkurset for jenter var i gang sommaren 1877, og vara i tre 

månader. Der hadde dei både teorifag og kvinneleg handarbeid. 

Gudbrandsdalens Amtsskole flytte frå bygd til bygd – frå Skjåk og Lesja i nord til Fåberg i sør 

utan å vera meir enn fire år samanhengande i same bygda. Mange elevar gjekk både to og tre 

år på skulen. Skulen var alltid velkomen dit han kom, og det vart ofte tevling mellom 

kommunane om å få skulen. Men da måtte det til romslege stover og tilbod om husrom til 

elevane i nabolaget. Kommunane  der skulen heldt til, bar som oftast utgiftene til husleige, lys 

og oppvarming. Difor hadde elevar som høyrde vertskommunen til, ein slags moralsk rett til å 

få plass på kurset føre dei utabygdes. Lærarfamiliane trong også husvære. Dei sju borna til 

Stokkeland vart fødde på sju forskjellige stader! Difor var det ein lette for lærarane da skulen 

fekk fast tilhald i Ringebu frå 1900 til 1920. Da skulelokala i forsamlingshuset Bølund ikkje 

lenger vart godkjende i 1920, kom skulen til Øyer i fire år. Men i 1924 hadde Ringebu 

kommune sytt for eige hus der skulen sidan har vore. 

Elevtalet var på det meste 94. Dette var vinteren 1893/94 da skulen heldt til på gardane 

Nigard Vestad og Berg i Ringebu. Da hadde skulen sidan vinteren 1887/88 hatt felleskurs for 

jenter og gutar. Vilkåret for å gje jentene plass var at der til Amtsskolerne ikke melder sig et 

Antal af over 40 Gutter. Om røynslene med felleskurs skreiv Stokkeland etter denne vinteren: 

Forsaavidt fælleskurserne maatte blive søgte af et større antall jenter, tror vi efter dette første 

forsøg at kunne betegne indførelsen av fællesundervisning ved amtsskolen som et fremskridt. 

Ved sida av fag som handarbeid for jenter og sløyd for gutane, kom helsestell for jenter inn i 

fagplanen frå 1900. Frå 1908 kom det i gang praktiske sommarkurs for jenter. Talet på elevar 

til desse praktiske jentekursa var 16. Desse kursa var svært gjæve etter søkjartalet å døme. 

Heile perioden fram til 1920 var det fleire som søkte enn dei som det var plass til. Såleis var 

søkjartalet oppe i 40 til sommarkurset i 1909. Elevlistene fortel at dei aller fleste kom frå 

Gudbrandsdalen, sjølv om det slong ein og annan frå Mjøsbygdene og frå Folldal og Oppdal. 

 

Nedlegging eller nybygg? 

Frå 1912 gjekk søkjartalet til vinterkursa drastisk ned. Medan skulen hadde fullt belegg, dvs 

over 60 elevar fyrst på hundreåret, var det denne vinteren berre 30 elevar. Det tok seg litt opp 

att, men dei to siste åra i Bølund var det berre 22 elevar. I 1918/19 var to av desse under 15 år 

og to i gruppa 15 til 16 år. På fylkestinget våren 1919 fekk Ringebu kommune kniven på 

strupen: dersom dei ville ha skulen i framtida, måtte kommunen skaffe tidsmessige hus. 

Spørsmålet om nedlegging var framme i debatten. Med så lågt elevtal ville skulen misse 

statstilskotet. På fylkestinget året etter gjorde dei slikt vedtak: Da skolelokalene i Ringebu er 

høist utilfredsstillende, bemyndiges fylkesskolestyret til å opta underhandlinger også med 

andre bygder i Gudbrandsdalen om å avgi lokaler til skolen. Hvis dette ikke lykkes, bør  

skolen nedlegges. 

 

Kommunane Dovre og Øyer kom på banen, og baud fram tidhøvelege skulerom. Endskapen 

vart at Øyer vann tevlinga. Det nye kommunehuset Tingberg vart godkjent, og frå hausten 

1920 kom skulen i gang. Øyværingane tok til å førebu bygging av eige hus og heim for 

skulen, men kommunen var komen i stor gjeld for det nye elektrisitetsverket, og noko tilskot 

til skulebygg hekk i ein veik tråd. Da fylkestinget spurde alle kommunane i dalen, kom det 
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tilbod om nybygg til skulen både frå Lesja, Ringebu og Fåberg. Beste tilboda kom frå dei to 

sistnemnde. No handla Ringebu kommune snøgt. Ordføraren, Simen Kolstad, baud fram 

gratis tomt på garden sin, teikningar til skulebygning med internat og husvære for tilsette var i 

orden. Dermed vann Ringebu drakampen med Fåberg. Skulen vart verande i Øyer til 1924. 

Om hausten dette året vart skulen flytt til Ringebu, og der har han sidan vore. Elevtalet tok 

seg bra opp att, slik at skulen ved 50-årsjubiléet i 1925/26 hadde sitt største elevtal på ti år,  

i alt 45 elevar. 

 

Denne skulen er ein heim og heimen skal vera ein skule 

Samværet i skuleheimen både i undervisninga, ved matbordet og i fritida endra seg til det 

betre frå den hausten skulen fekk eige hus og tun. Dei langvegsfarande fekk bu på internatet, 

og nokre av dei tilsette også. Dermed kunne elevar og tilsette kjenne seg meir som ein stor 

familie, men dette stiller store krav til tilpassingsevne og toleranse. Dei fleste veks på dette, 

og denne kunnskapen kjem vel med seinare i livet. Mange får vener for livet. 

Ringebu kommune hadde sytt for eit romsleg tun slik at det etterkvart vart bygd både 

styrarbustad, handverksbygning med internat i andre høgda , og like før andre verdskrigen 

braut ut, vart det bygd gymnastikksal til deling med barneskulen nedanfor. Særskilde rom for 

handverksundervisning gjorde det mogleg å tilby opplæring i snikring og smiing frå 1931. Det 

vart skipa praktisk-teoretisk line både for gutar og jenter. I tillegg til saum kunne jentene få 

opplæring i veving frå 1931, og internatkjøkkenet vart nytta til utvida opplæring i husstell. 

Mange elevar nytta seg av dei utvida tilboda slik at dei gjekk to år på skulen. Dermed fekk dei 

med seg både teoriline og praktisk-teoretisk line. Etterkvart kom det elevar frå andre stader 

enn Gudbrandsdalen, og det såg ljost ut for Gudbrandsdal fylkesskule da den andre 

verdskrigen braut ut hausten 1939, men mangt vart etterkvart forandra. 

 

Krigsåra 1940-1945 

Krigsåra vart vanskelege. Delar av skuleanlegget vart rekvirerte til bruk for 

okkupasjonsmakta, og sommarkurs for jenter vart det uråd å halde fram med avdi 

Arbeidstenesta la beslag på skulehusa sommarstid frå 1940. Arbeidstenesta (AT) var ikkje så 

enkle å få ut av husa att om hausten, og dei kom tidleg om våren. Det var difor ein fortvila 

styrar av skulen, Ola Vigerust, som skriv slik i årsmeldinga for skuleåret 1942/43: 

Arbeidstenesta hadde skulen til disposisjon hausten 1942, so vinterkurset fyrst kom i gang 

30.nov., og 7.april tok arbeidstenesta huset i bruk fyrr vinterkurset var heilt ferdugt. Kurset 

vart soleis svært stutt. Hausten 1943 såg ingen seg råd med å ta til med nytt vinterkurs. Nokre 

av lærarane vart overførde til Land fylkesskole i Søndre Land. Ein av lærarane vart vist bort 

av styresmaktene, og dei andre laut finne seg anna arbeid og husvære. Gudbrandsdal 

fylkesskule vart førebels nedlagt dei to siste krigsvintrane 1943/44 og 1944/45. 

 

Fred og usikker framtid for skulen 

Da nazistyret måtte sleppe taket i mai 1945, vart det ingen AT-leir meir på ”Trosthaugen”, 

men skulehusa vart fyrst nytta til hjelpefengsel for dei som vart arresterte i samband med 

rettsoppgjeret etter krigen. Dette vara frå i mai til utpå sommaren med Milorg som 

vaktmannskap. Seinare brukte engelske soldatar skulehusa til forlegning når dei fòr oppover 

dalen. I brev dagsett 16. august frå fylkesskulestyret til departementet, heiter det: Siste natt 

har ein flokk, truleg ein 20-30 mann budd der. Dette ville fylket ha slutt på. Eit ønske frå 

Ringebu kommune om å nytte lokala på fylkesskulen til kommunal realskule frå hausten 

1945, vart avvist. Formannen i fylkesskulestyret, den seinare kyrkjestatsråden Lars Moen, la 

seg i selen for at Gudbrandsdal fylkesskule skule koma i gang att. Ei storvøling av husa måtte 

til, og det fyrste vinterkurset vart utlyst til start den 8.oktober, men måtte utsetjast til den 22. 

same månad. Ola Vigerust vart avløyst som styrar av Bernhard Hovstad frå Singsås i Sør-
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Trøndelag. Elevtalet vart 64 ved opninga, 30 gutar og resten jenter. Hovstad ivra sterkt for 

fysisk fostring, og frå hausten 1946 vart det sett i gang ei gymnastikkline med Olav Bakka frå 

Suldal i Ryfylke som lærar. Sidan har dette tilbodet vore ein styrke for skulen når det gjeld 

elevtilgang. 

 

 

Nybygg 

Det vart allereie i 1946 sett fram ønske om nye rom for handarbeid og eige undervisningsrom 

for husstellopplæring, og likeins fleire elevrom og møte- eller festsal med scene. Bygging vart 

det omsider. I 1962 kunne meldingsbladet ”Trosten” fortelja om innflytting i nybygget med 

elevstue, handarbeidsal med elevrom over, og under elevstua fekk skulekjøkkenet plass. 

Dermed fekk gamlebygningen namnet ”Megard”, sløydbygningen vart ”Nigard” og 

styrarbustaden ”Sygard”. Nybygningen fekk namnet ”Oppigard”.  

Elevtalet hadde gått noko ned på 1950-talet, men utetter på 1960- og 1970- talet tok det seg 

oppatt,  slik at det vinteren 1974/75 var oppe i 93, det neststørste i skulens historie. 

Namnebyte på skulen kom etterkvart på tale, mykje på grunn av ”Lov om folkehøgskulen” frå 

1949, som no femna om både fylkesskular, folkehøgskular og meir private ungdomsskular. 

Det kom mange namneforslag, ”Dølatun”, ”Vekkheim”, ”Oppland” og ”Ringebu”. Frå 1964 

har skulen hatt namnet Ringebu folkehøgskule. 

 

Breiare elevtilgang 

Etter andre verdskrigen har skulen vore søkt av fleire og fleire frå andre kantar av landet, og 

utover på 1950-talet tok det til å koma søknader frå utlandet også. Særleg kom dei frå 

Danmark og Island, Nederland og England. Da skulen var 100 år i 1976, hadde skulen den 

fyrste afrikanske eleven, og året etter den fyrste frå Amerika. Største innslaget av utlendingar 

var i skuleåret 1986/87 med i alt 18 elevar. Av desse var 13 frå andre verdsdelar enn Europa. 

Språkgrunnlaget hos mange av desse var ofte nokså tynt når det galdt europeiske språk. Litt 

engelsk hadde dei fleste hatt. Det var difor nødvendig å nytte engelsk som hjelpespråk i 

norskundervisninga av desse sistnemde. Nokre av desse var flyktningar som skulle tilpasse 

seg norske forhold. I dei siste åra har det vore eit ønske at alle skal ha eit visst grunnlag i 

norsk. Særskilde opplegg med norsk for utlendingar vara fram til skuleåret 1993/94. Eit 

innslag av elevar frå eit par av dei baltiske landa har vore vellykka,  fordi det særleg i Latvia 

blir driven opplæring i skandinaviske språk. Elles er danske elevar eit fast innslag i 

elevflokken. Dei blir knapt rekna for utlendingar! Det er i dag sjeldan at det er ungdom frå 

Gudbrandsdalen som søkjer seg inn på  Ringebu folkehøgskule. Vi lyt attende til 1981 før vi 

finn så mange som ti elevar frå Gudbrandsdalen. Det er no plass til vel 70 elevar på skulen. 

Dei siste åra har skulen kunna gledd seg over fullt hus med vaksne og motiverte elevar utan 

dei store problem med rusmiddel og disiplinærsaker. 

Nytt internatbygg kunne opnast like før jul i 1989, og neste høgdepunkt i utbygginga av 

skulen skjedde hausten 1998, da dei kunne ta i bruk kultur/allbrukshuset med 

festsal/gymnastikksal, scene, klasserom, aktivitetsrom, dusjar, garderobe og eit lite kjøkken. 

Ei ansiktslyfting har nyss vorte gjort med dei gamle bygningane og asfaltering av 

skuleplassen. Alt skulle liggje vel til rette for at skulen kan sjå framtida ljost i møte. I dag har 

skulen desse hovudtilboda 

1. Kunstfag 

2. Reiseliv 

3. Idrettsfag 

 

Elles er det mange valfagtilbod i tillegg. 


