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Brukernavn
Presentasjonsnotater
I høyremargen på skoleprotokollene kan man finne mye interessant. Her ligger av og til lærerens flåsete personlige betraktninger om enkelt-elever, fraværsårsaker, hint om nivådeling av fagstoff i en klasse og annet relatert til skolehverdagen. I høyremargen kan det finnes grunnlag for små forskningsprosjekt for eksempel været (nærmere bestemt uvær) og sykdomsutbrudd. Jeg har tatt for meg to sorter skoleprotokoller, hvor det finnes personopplysninger. Jeg har brukt karakterprotokoller og fraværsprotokoller, hvor hver elev har en linje i oppslagene år for år for klassen.Disse ungene bodde på Holmen på Træna, og bildet er tatt 1925-1928 en gang. Om disse ungene er med i protokollene vi nå skal få se er jeg usikker på, de er kanskje småsøsken eller barn av noen av dem vi skal få se høyremargsnotater om.



Eksempel på høyremarg:
• Lærerens koder i protokollen
• Juletrefest
• Informasjonsbrist

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her har læreren antakelig startet med å notert koder for fraværsføringen. S for syk, O for ingen gyldig grunn, % for stygt vær og føre og A for arbeide. Etter hvert trengtes de samme linjene til notater om elevene, og det ser litt rotete ut, men det er lesbart.



Skolekretser i 
Træna kommune
1. Sanna
2. Husøy
3. Selvær
4. Dørvær

2
1
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4

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi fortsetter på Træna. Skolekretsene ligger på ulike øyer i kommunen.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi starter med en skoleprotokoll. Skoleprotokollen ble brukt til å føre karakterer og resultater ved skoleårets slutt samt oppsummering av tilstedeværelse og fravær. Skoleåret oppsummert.Der fantes også en dagbok, hvor blant annet fravær ble ført hver eneste dag.



Trænens kommune
Sanna Folkeskole 1895-1908
• 1 skoleår 
• 12 uker 
• 67 skoledager

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Skoledagene er Man-lør. Læreren førte i løpet av året skoleprotokoll og dagbok for klassen. 



Oppslag 1898-1899
Sanna Skole i juni 1899 
Lærer: Heine Lilleland

Høyremarg med opplysninger om 
fagene.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi kikker på høyremargen fra skoleåret 1898-1899, i skoleprotokollen. �Lærer Lilleland har ei grei og ganske lettlest håndskrift.Hvilke fag har elevene hatt, og hva ble resultatene? 



Elevenes navn og bosted
1. Israel Kristian Peder Olaisen Sanna
2. Jakob Andreas Johan Antonsen Do.
3. Albert Emelius August Olaisen Do
4. Anders Emelius August Olaisen Do.
5. Albert Emelius Meier Jørgensen Do.
6. Meier Emelius Angell Andreassen Do
7. Edvard Reginius Mørk Jørgensen Do.
8. Anders Johan Zahl Hanssen Do.
9. Eldor Martin Ellefsen Sanna

• Anette Johannne Zahl Pedersdtr Sanna
• Siri Lilleland
• Hilda Kristine By Pedersdtr Sanna
• Marthilde Georgine Strøm Pedersdtr Sanna

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi skal følge lærer Lillelands klasse på Sanna rundt forrige århundreskifte. Elevenes navn er skrevet inn i protokollen. 9 gutter og 4 jenter�Kan understrekingene være det navnet elevene brukte i dagligtale? Nette og Hilde i stedet for Anette Johanne og Marthilde Georgine?Lærer Lilleland hadde sannsynligvis all undervisning i flere av skolekretsene på Træna. Dette var mulig fordi det den gangen var snakk om «omgangsskole», hvor læreren er f. eks to uker i hver av kretsene a, b og c, før han eller hun, starter på ny runde. Hver skole hadde tre klasser, og læreren kunne også veksle mellom dem i for eksempel toukerssykluserVi går videre, og ser litt på selve fagene og resultatene elevene har hatt av undervisningen – og ikke minst hva som havnet i høyremargen.



Forklaring og bibellæsning:
Forklaring: Fortsat fra det sted, 
hvor vi i fjor sluttede, lærebogen 
gjennemgået disse 2 år. Gutterne
7 og 8, pigerne 2-4 har J.R. 
Sverdrups forklaring og begynte 
på 3 part. Meier og Eldor læser
kun katek.

Bibellæsning: Joh. evang fra og 
med 15 kap, fortsat, hvor vi i fjor 
sluttede, til enden samt Ap gjern
1-9 kap. De indfaldende
søndagstekster.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I denne høyremargen har lærer Lilleland notert hva de har hatt til pensum i de ulike fagene. Vi ser at mye er forandret i skolen siden 1898, mens en del ting er nesten forbausende likt. �I 1898 er trosopplæring en viktig del av undervisningen. Det går i bibelhistorie, katekisme, bibellesing og salmer. Norsk- og sang-timene har også mye kristent innhold. Faget «forklaring» dreier seg om katekisme-studier. En katekisme er en samlet fremstilling av en religiøs lære. Ordet katekisme har sammenheng med begrepet katekumenat; som er den opplærings- og forberedelsesprosessen en person gjennomgår før han eller hun blir døpt. Men ikke på Træna, hvor det praktiseres barnedåp, og konfirmasjon.«Pontoppidans forklaring» er kanskje et begrep man har vært borti før. Det er ei lærebok om hvordan man skal forstå bibeltekstene.�Lilleland har notert at 5 elever bruker «Sverdrups forklaring». Disse elevene har karakterer som de andre, verken bedre eller dårligere i «Forklaring», slik at det kan bare så enkelt som at de ikke har fulle klasse-sett av samme bok.  �To navngitte gutter i klassen de leser kun katekismen. De strever litt med fagene, sammenlignet med klassekameratene, men om det er derfor de kun leser katekismen er vanskelig å si.�Lærer Lilleland drev i alle fall for over hundre år siden med tilpasning av lærestoff for de enkelte elever. Det er bra.Bibellesning er et eget fag, som er med på å bedre leseferdighetene, og gi elevene kunnskap om bibeltekstene. Dette året har de jobbet med Johannes-evangeliet og Apostlenes gjerninger. I norsk leser de i Rolfsens lesebok.



Naturkundskab:
Naturkunskab: Litt fysik og kemi, 
samt lidt om menneskets  
erndringer, Fordøyelsen, blodet 
og dets kredsløb, lungenes 
forretning, åndedrættet. Dette fag 
meget ufuldstendigt, da læreren 
lidet magter at undervise deri og 
anskuelsesmidler mangler.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her er en ganske søt høyremargsoppføring: «Naturkunskab: Litt fysik og kemi, samt lidt om menneskets  erndringer, Fordøyelsen, blodet og dets kredsløb, lungenes forretning, åndedrættet. Dette fag meget ufuldstendigt, da læreren lidet magter at undervise deri og anskuelsesmidler mangler.»Jeg vil tro de etterlengtede anskuelsesmidlene dreier seg om tegnede plansjer og modeller.(I 1889 lå resultatene i klassen vår i naturfag på karakterer mellom 2,5 - 5. Ingen har naturfag som sitt sterkeste fag. Dette er kanskje ikke helt uventet når vi ser at også læreren sliter litt med faget og mangler «anskuelsesmidler».  )



Sang-ferdigheter 1899
• Gehør og stemme godt
• Gehør mindre godt
• Som Israel
• Som Jakob
• Gehør og stemme meget godt
• Svag
• Som broderen
• Gehør og stemme godt
• Do. Do.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I høyremargen står følgende om faget Sang: «Landstad nr 75, 382, 674, 317, 2, 17, 95, 99, 107, 144, 12, 260, 511, 628. Lidt indøvelse av c-dur, g-dur, a-dur og e-dur.» 14 salmer og litt arbeide med dur-ene i løpet av de 12 skole-ukene.Vurderingene i sang er litt spesielle, når de serveres slik i tekstform. Som Jakob, Israel eller broderen? Det går greit når du har protokollen foran deg, da finner du raskt Israel øverst og Jakob på linja under. Og med litt lesing finner du de to brødrene Jørgensen: Albert og Edvard. Brødrene hadde begge «Gehør og stemme meget godt»Hele klassen er ikke representert i bildet til høyre. Der mangler fire jenter som ble ført litt lengre ned i protokollen. Resultatene deres ligger i samme leie som guttene. De fire oppførsels-karakterene henspeiler på de fire rundene de har hatt med undervisning. (Omgangsskole) De som mangler i fjerde runde, er blitt flyttet opp til storskolen. De som er flyttet opp er født i ulike årskull, slik at her var det mulig for dyktige elever å komme raskere gjennom skolen. Eller bruke lengre tid, om man strevde. I den siste kolonna har læreren notert hvordan han vurderer deres evner. Hva som egentlig ligger i det, er jeg litt usikker på, men de fleste ligger godt an. Hva forskjellen på 2+ og 2,5 er, vet jeg ikke. 2+ betyr kanskje at eleven ligger ekstra godt an? Og 2,5 kanskje kunne vært 2-?



Sanna Skolekrets 1895-1922
• To klasser med tre årskull i hver

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I dagboka førte læreren fravær/tilstedeværelse for elevene. 



1899
Jakob, Israel og Meier

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jakob og Israel konfirmeres etter slåtta og skrives ut av skolen før skoleåret er over, mens Meier har hatt fravær fire spredte dager pga brystsygdom. Kanskje tuberkulose?



Brukernavn
Presentasjonsnotater
For skoleåret 1899-1900 ser fraværsboka for klassen slik ut, når vi ser hele oppslaget. Her ser vi igjen Heine Lilleland’s understrekinger av navnene, og det jeg antar må være det navnet som brukes til daglig. �Fantastiske navn, som hentet fra en Hamsun-roman: Edevard Reginius Mørk Jørgensen og Hilda Kristine By Pedersdatter. Vi ser at trænaværingene hadde midt på 1880-tallet en egen forkjærlighet for Emelius, 4 av 9 gutter har Emelius som mellomnavn. 



2. Klasse Sanna skole 
1899-1900
• Gutterne nr 2,5,6 og 7 og pige nr 1 er 

udskrevne af skolen og konfirmerede den 
17de juni 1900

• 6 og 7 leser ikke forklaring, kun katekisme
• Lider af astmasygdom
• Flyttet til Selvær, hvor hun går på skole
• Brændt sig på det ene knæ

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er ikke uvanlig å finne høyremargsnotater om at elever forlater skolen før skoleåret er omme på grunn av konfirmasjon (denne gangen før slåtta) og konfirmasjonsundervisning.Igjen gamle kjente, Meier har fått mer eksakt diagnose siden sist, han har ikke diffus brystsygdom, som jeg spekulerte i kunne være tuberkulose, men astma.Mathilde Georgine Strøm Pedersdatter brant seg på kneet og var borte fra skolen første uka av mai.



Influenza den 1ste uge af mai 
bevirkede adskillig 
skoleforsømmelser
• Jens Kristian Albert Olaisen
• Eldor Parelius Jørgensen
• Anders Emelius Lorentsen
• Ole Johan Andreas Pedersen
• Ragna Kristine Luise Andreasdtr
• Agnes Kristine Zahl Wilhelmsdtr
• Anna Lilleland
• Eleonora Jørgine Edvardsdtr
• Astrid Agnethe Olaisdtr

• Emelius Angel Meier Antonsen
• Laurits Emil Johan Edvardsen
• Magda Marselia Zahl Andreasdtr
• Astrid Margrete Lund Andreasdtr
• Agnes Sofie Pedersdtr

Brukernavn
Presentasjonsnotater
En annen klasse ble i skoleåret 1899-1900 rammet såpass av influensa at læreren noterte i høyremargen: «Influenza den 1ste uge af mai bevirkede adskillig skoleforsømmelser.»De øverste hadde fravær fra 1-5 dager denne uka, mens de nederste var tilstede hele veien. 



Lærerens fravær
• 13 december ingen skole, 

læreren syg. Skole den 19 
december i stedet for 13

• 15 mai igjen skole, læreren 
borte på reise til distriktslægen. 
Skole den 5 juni i stedet for 15 
mai

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lærer Lilleland ble også syk innimellom, og noterer også eget sykefravær i dagboka.Da fikk elevene fri mens han var syk, og ekstra skoledager ble lagt til som erstatning.



Konfirmanter 
Træna

Brukernavn
Presentasjonsnotater
17.Mai 1931 på Træna, antakelig Husøy, nabokretsen til den vi har sett på til nå. Vi skal se på protokollene fra Husøy også:



Husøy 1912-1939

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dagboka fra Husøy inneholder nok noen av konfirmantene vi så nå nettopp. Her finner vi de vanlige fraværsgrunnene uvær, sykdom og flyttet opp en klasse, men en bestemt årsak stakk seg ut da jeg bladde igjennom protokollen.



Dødsfall blant elevene

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Streker for dem som er tilstede under oppropet, og tekst innimellom tilstedeværelsestrekene: Hva er det en skoleelev har dødd av? Står det noe i høyremargen?



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Høyremargen sier ingenting om hvorfor Ole Adolfsen døde. Kanskje kirkeboka på digitalarkivet kan gi svar?



Barn Ole Andreas 
Nikolai Adolfsen
• Død 08.05
• Begravet 16.05
• Jordfestet 25.06

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I kirkeboka på nett, står Ole Adolfsen på siden over begravede i 1915.Begravet 16. mai. Lurer på om klassen fikk fri fra skolen for å gå i begravelsen? I skoleprotokollen ser jeg at 16.Mai var en søndag. Elevene hadde fri denne dagen uansett.Har kirkeboka noen notater om dødsårsak i sin høyremarg? 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Drukning. De to over har også druknet. Samme hendelse kanskje?



08.05.1915
• Dreng Eilert August 

Aleksandersen
• Barn Trygve 

Kristiansen
• Barn Ole Andreas 

Nikolai Adolfsen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ja faktisk døde de samme dag. En dreng og to barn. Det er en såpass dramatisk hendelse, at det kanskje er omtalt i Nordland Fylkesleksikon?Det er Arkiv i Nordland som driver fylkesleksikonet, og hvis det ikke står der allerede, burde det definitivt føres inn.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hendelsen var nevnt i Nordland Fylkesleksikon. Tre gutter har vært ute og seilt, og blitt overrasket av sterk vind. Båten har gått rundt og kullseilet.Der har vi forvillet oss bort fra høyremargen, men det er sånt som skjer når man kommer over noe interessant. Vi tar oss inn igjen



Brekkeidet skole
Sømna kommune
• Tidligere Vik kommune

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Og bytter kommune. Vi havner i Sømna, som tidligere het Vik kommune. Pila angir hvor skoleprotokollen vi nå skal se på kommer fra.



Sømna kommune
Brækeidet kreds 1910-1939

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Brækeidet kreds og dagboka fra 1910-1939. 



1913
2. klasse
2. Klassinger flyttes opp
1. Klassinger kommet til

Brukernavn
Presentasjonsnotater
De ti øverste elevene i oppslaget flyttes opp til 3.klassen i september, og fortsetter undervisningen der. Stort hakk oppe til høyre i fraværsnoteringene etter dem som forlot klassen.�Nederst ser vi 6 elever fra 1.klassen som omtrent samtidig hentes opp fra 1.klassen.Nr 12 på lista har mye sykefravær fra en uke i januar, deretter mai til november, og det forklares med «Syk, kindtaske, uveir, tannpine og syk». Siden høyremargen føres løpende, får vi tro at det beskriver de ulike fraværene i den rekkefølgen de oppstod. Eleven har kun fått med seg 16 skoledager i hele 1913.



Tettskrevet høyremarg
• Sykdom i hjemmet
• På fiskebergene
• Tandpine
• Uveir
• Arbeide, Træskning
• Ikke klær
• Uveir
• Tannpine
• Flyttet
• Ondt i foten

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Varierte grunner til å være borte fra skolen, ser vi.



1909-1910
3. klasse
Konfirmantene skrives ut

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I dette oppslaget ser vi konfirmantene forsvinner, og i høyremargen…



Høyremarg 1909-1910
• Uveir. Likegyldighet
• Ikke sko. I begravelse
• Syk
• Ikke lov. Syk
• Arbeide
• Syk, arbeide
• Syk. Reist til Mo i Brønøy
• Do, syk
• Syk, i arbeide
• Syk 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
… Finner vi de fleste fraværsårsakene såkalt gyldig fravær: Arbeid, sykdom, uvær, begravelse. «Ikke lov» er ugyldig fravær. Det kan se ut til at det er gyldig grunn til fravær hvis eleven har noe konkret som må gjøres en skoledag. F. eks reise til Brønnøy.  Mangel på sko er godkjent grunn, og en fraværsårsak vi ser ganske ofte i skoleprotokollene. I enkelte tilfeller kan vi se at en søskenflokk deler på for få par sko til at alle kan være på skolen samtidig.Hvorvidt elevene velger eller må jobbe kan vi ikke si noe om. Det foregår en god del arbeid i løpet av et skoleår, og mer dess eldre elevene blir. 



Fravær 1911
• Arbeide. I begravelse
• Ingen grunn
• Arbeide, syk, arbeid
• Moren syk, hvorpå børnene

måtte være hjemme
• Arbeide
• Syk
• Sygdom i hjemmet
• Moren syk, hvorfor børnene

måtte være hjemme

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Året etter finner vi arbeidende elever. Gutter på 12 og 13 år.�Søsken 12 & 13 hjemme pga syk mor. Gutt og jente.Denne protokollen har ekstra mye interessant i høyremargen! Her kan man finne mye om hverdagen i Sømna for ca 100 år siden. Inspirasjon til en enkel statistikkøvelse! 



Sømna 1910-1920
Tre klasser hvert år med 72 årlige 
skoledager
Totalt 645 elevlinjer

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jeg avgrenset statistikkundersøkelsen min til skoleårene 1910 til 1920. Det er ikke 645 elever totalt dette ti-året, alle går gjennom tre klasser før de er ferdige. Anslagsvis 200 personer blir med i statistikken min.



2160 skoledager 1910-1920

I gjennomsnitt pr år:
• 24 elever pr klasse
• 1728 skoledager pr klasse
• 67,5 fraværsdager pr klasse
• Fraværsprosent ca 3,9 pr 

klasse
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jeg har brukt litt tid på å gå gjennom fraværsregistreringene i høyremargen, og gjort noen manuelle opptellinger for å få et lite tallgrunnlag å lage litt enkel statistikk av. Tallene må tas med en klype salt, og gir bare en pekepinn. Her er feilkilder både i lærerens føring av fravær, og min telling. Noen ganger finnes info om antall dager med meslinger, andre ganger står det bare «syk» uten nærmere angivelse av ha de var syke av. Uansett er det interessant å se hvordan tendensene fordeler seg.Jeg har gått gjennom 6-700 linjer med informasjon, og sortert og summert fraværsbeskrivelsene for det som må være omtrent 200 individer i løpet av en tiårsperiode. Totalfraværet ser ikke så halvgalt ut, faktisk ligger det veldig godt an i forhold til målene til dagens IA-bedrifter. Her kan vi ha i bakhodet at skoleåret deres er mye kortere enn et av våre arbeidsår, slik at sammenligningen med dagens sykefravær ikke er helt god.Det er uansett spennende å dykke ned i hvorfor de var borte fra skolen. Vi tar de største hovedårsakene Egen sykdom, diverse årsaker og arbeid etter tur.  De tre siste er såpass selvforklarende at de får tale for seg selv. (Sykdom i hjemmet, begravelse og dødsfall i hjemmet.) Først egen sykdom. Hva ble ungene i Sømna syke av for hundre år siden?



Smitteutbrudd fordelt på år:
• 1915: Meslinger
• 1916: Kusma
• 1917: Kikhoste og meslinger
• 1918: Difteri
• 1919: Spanskesyken
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jeg har ikke sjekka om noen av elevene «prøvde» alle disse sykdommene, men det kunne de i teorien ha rukket.I perioden 1910-1920 fordeler fraværsdagene seg omtrent som dette: �469 tilfeller av «Syk» uten nærmere beskrivelse, deretter fordeles de mye på diverse luftveissykdommer og tannproblemer. I protokollen ser vi at de navngitte sykdommene fordeler seg på år: 1915 meslinger, 1916 kusma (kindtaske), 1917 kikhoste og meslinger, 1918 difteri og 1919 spanskesyken85 stk fravær pga difteri. Difteri kalles også krupp og er en bakterieinfeksjon i nese og hals.  Etter 2-5 dagers inkubasjonstid får man smerter i de øvre luftveiene og bronkiene. Et hardt pussbelegg i halsen gir stygg hoste. Svært hovne luftveier som forårsaker pusteproblemer. Hovner opp i lymfeknutene under ørene og haka. Elevene i Brækeidet skolekrets brukte ca 14 dager på å komme seg, noen trengte lengre tid. Difteri kan være dødelig, opptil 30% av smittede kan dø.Kikhoste ga 71 tilfeller av fravær. Sykdommen starter med moderat feber, forkjølelse og tørrhoste om natten. Disse symptomene kan vare 1-2 uker. Deretter begynner pasienten å hoste, ofte og i serier. Hostene kommer raskt etter hverandre. Siden hostene kommer så tett, får barnet vanskelig for å puste inn under anfallet. Det får åndenød, blir redd og kan få blålig ansiktsfarge. Når hostingen gir seg, kan pasienten begynne å puste raskt og dypt, og få kiking (pipende lyd under innpustingen), og eventuelt brekninger. Hosten kan vare i 2-6 uker. Elevene på Brækeidet hadde sykefrafær pga kikoste opp mot tre uker.19 stk fravær er registrert for meslinger. Meslinger var svært smittsomt, startet med forkjølelsessymptomer som så ut til å gi seg etter 3-4 dager. 1-2 dager etter man følte seg bedre, snudde det, og man fikk høy feber og etter hvert utslett som spredte seg fra hodet og halsen. Etter ytterligere 2-5 dager ble man bedre. Elevene ser ut til å være tilbake på skolen etter 7 dager.  Alvorlige komplikasjoner i forbindelse med meslinger er lungebetennelse, bronkitt, ørebetennelse, hjernebetennelse, hjerneskade og død.I 1916 gikk kusmaen, også kalt kindtaske i skolekretsen. 2 fraværsregistreringer er koblet på kusma, resten på kindtaske. Begge betegnelsene er brukt i samme oppslag, slik at jeg er litt forvirret ang betegnelsene. 2-3 uker etter smitte får pasienten vondt når den tygger. Spyttkjertelen ved øret hovner opp og blir smertefull. Kusma kan ha alvorlige komplikasjoner som inkluderer hjernebetennelse, døvhet og sterilitet.For akkurat søylen Spanskesyken har vi 12 fraværsdager for en elev. Spanskesyken er en slags influensa som rammet mange. Eldre og yngre klarte seg bra, mens unge voksne ble hardest rammet, og risikerte i verste fall livet. Den aktuelle eleven klarte seg fint.I arbeidet med statistikken kom jeg over enda et dødsfall:



Lilly Nilsen
Syk
25.11- 07.12 og 
02.01 - 18.01

Ifølge kirkeboka:
Død 20.01.1919 av 
influensa

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lilly Nilsen var syk de to undervisningsukene før jul, og de to rett etter. Dødsfallet notert under februar-kolonnen. Skoleprotokollen forteller ingenting om hva hun døde av, slik at jeg sjekka digitalarkivet en gang til, men nå uten hell. Kirkeboka jeg trengte å slå opp i, var ikke innlevert til statsarkivet. Dermed sendte jeg en epost til kirkekontoret i Sømna, og ba dem sjekke Lilly’s død en gang i januar 1919. Til svar fikk jeg at hun døde 20.januar, og dødsårsaken var influensa. (Kan det ha vært spanskesyken, som vi ser en klassekamerat har på omtrent samme tid?)Som en personlig betraktning etter å ha sett disse fraværsnoteringene må jeg si takk og pris for barnevaksinasjonsprogrammet jeg har gjennomgått. Det her må ha vært strevsomt. Både å være så mye syk, og å gå glipp av så mye skolegang.



Diverse fravær

Uveir 142
Ugyldig grunn 100
Ikke sko 89
Vilde ikke gaa paa skolen
(ug.g) 35
Visste ikke om skolen 16
Reise 15
Mangler klær 7
Hos doktoren 4
Landbrukskurs 3
I bryllup 2
Hatt lov 2
Konfirmasjonsmandagen 1
Reist til amerika 1
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Diverse fravær

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi forlater Lilly og ser på diverse fravær. Det er mange grunner til å ikke komme på skolen, og uvær er en av de største årsakene. Deretter følger ugyldig grunn  selv når vi kobler på dem som ikke vilde gaa paa. skolen. Uvær og skulk altså. Begge årsakene kan vi kjenne oss igjen i, i vår tid. Selv om uvær sjelden fører til større fravær på skolene i dag.  At elevene ikke har sko er litt mer ukjent for oss i dag, men var en ganske vanlig årsak til gyldig fravær. «Visste ikke om skolen» forteller litt om hvor kronglete det kunne være å få ut informasjon om når skolen ble avholdt.Ellers er det interessante fraværsårsaker; reise, mangler klær, doktorbesøk, landbrukskurs, bryllup, lov, konfirmasjonsmandag og reist til Amerika.
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Gjæter Potet Korn Fiske

372 dager med arbeidArbeide 223
Gjæter 50
Potetopptak 33
Træsker 21
Hjelper hjemme 13
Sette potet 6
På sjøen 5
På fiskebergene 4
På telefonstasjonen 4
Skulle på meieriet 4
Erind 3
Hjelpe faren 1
Hjelper mor 1
Kjøre torv 1
Måtte være hjemme 1
Skyldarbeide 1
Hakket halm 1

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I de fleste tilfellene spesifiseres det ikke i høyremargen hva elevene arbeider med når de er borte fra skolen. 223 gangeer er de borte på grunn av «arbeid». Men innimellom får vi vite mer. De jobber på gården med dyrene, poteten som skal opp og ned, korntresking og med fiske. Enten på sjøen, eller på fiskebergene.Generelle «ærend» finner vi, og ellers tegn på at de hjelper til hjemme. De tar vakt på telefonstasjonen og tur til meieriet. Mer spesielt er skyldarbeide. Da har eleven deltatt i pliktarbeid som familien må gjøre som husmenn under en større gård.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tid for bilde av barn i arbeid! Dette bildet er ikke fra Helgeland, men situasjonen på fiskebergene er egentlig helt lik. Fisken skal legges ut for tørking når været var riktig, og samles inn og legges under den «hatten» av tre vi ser nede til venstre når været var feil. Dette var arbeid som ikke var spesielt vanskelig, og barn kunne gjerne delta. Kvinner brukte også å delta, for å tjene noen egne kroner.Vi bytter skolekrets igjen og forlater Sømna, til fordel for naboen i nord: Brønnøy.



Brønnøy kommune
• Tilrum
• Mo
• Lund
• Krognes
• Skille
• Eide
• Skogmo
• Brønnøy
• Horn
• Mosheim
• Nordhus
• Trælvik
• Sylteren
• Torget
• Lille og Store Torgnes
• Reinfjord
• Rodal
• Vedal
• Aune
• Dalbottens
• Dahle
• Øien

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Brønnøy er en stor kommune, og har hatt mange skolekretser.  I tillegg har Velfjorden kommune og Sømna kommune vært innlemmet i Brønnøy kommune. En periode var også Brønnøysund egen kommune. Litt komplisert geografi som av og til krever litt fintenking og studier for å finne eksakt ut av. Espen er vår ekspert.



Skole-protokol
for

Brønø Mellem-kredse
i

Brønø skolekommune
i

Brønø Prestegjeld
Begynt 6 januar 1873
Sluttet 31 januar 1885

Forlagt og tilkjøbs hos Bogbinder W. R. Ebeltoft, Tromsø

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi skal gå til en skikkelig gammel skoleprotokoll: Siste fjerdedel av 1800-tallet er skoleprotokollene fortrykt med gotisk skrift. Heldigvis er håndskriftene i den fint lesbare.Protokollen er utviklet og produsert i Tromsø.



Antal Børn i 
Kredsen
• Skolepliktige
• Skolesøgende

• Ved Aarets
• Begynnelse
• Ende

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Protokollen starter med en interessant statistikk jeg ikke har sett tidligere i andre skoleprotokoller: En oversikt over antall elever pr år; hvor mange som startet skoleåret, og hvor mange som var med da skoleåret sluttet.  Det er stort sett færre ved skoleårets slutt, enn hva det var ved begynnelsen, men noen år er det flere elever ved skoleårets slutt enn ved begynnelsen. Vi har sett at konfirmanter ble skrevet ut av skolen før skoleåret var over, slik at konfirmantene har kanskje litt skyld i endringene i elevtall. Flytting er nok også en forklaring på både forsvinnende elever og elevpåfyllet. Siden rubrikken for Skolesøgende ikke er fylt ut, må vi kunne anta at det er samme tall som rubrikken over: Skolepliktige. Alle kommer på skolen. 



Skoleaaret 1873
Kreds no 1 med 10 
Skoleuger aarlig

Ved hvilken Gaard, 
hos hvilken Opsidder, 
og naar skolen er 
holdt:

Brønø hos 
Kirkesangeren for 
Sognepresten 
6 – 25
1

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her får vi vite litt om hvor elevene har møtt opp til skolen i venstremargen. I denne protokollen må vi se både til høyre og til venstre, for begge margene inneholder godsaker.I høyremargen finner vi at en elev har reist til Lofoten, og det var jo ikke uvanlig i januar.Helt i bunnen av høyremargen kan vi se at 11 januar var Sognepresten tilstede i skolen. �Prestene hadde den gang ansvar for å holde et særskilt oppsyn med skolen.



Venstremarg 1873

1. Lauritz Holm
2. Karl (Do)
3. Torris Hanssen
4. Helge Hanssen
5. Albert Olsen
6. Johan Jakobsen
7. Angeline Amundsen
8. Hortense (Do)
9. Charlotte (Do)
10. Hjette Nordhus
11. Hilda Hansen
12. Emma Johnsen
13. Marie (Do)
14. Saura (Do)
15. Helmine Henriksen
16. Hagbard Danielsen
17. Hans Olsen
18. Rikard Hanssen
19. Johan Edv Henriksen
20. Sella Petersen
21. Jensine Andreassen
22. Julie Benjaminsen
23. Gustav Petersen
24. Sverre Valdemar

Brønø hos Kirkesangeren for 
Sognepresten 31.3 – 19.4
Paasken

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tittelen «kirkesanger» er kanskje bare delvis selvforklarende. Dette var en stilling i kirken. Noen steder kalt klokker. Klokkeren/kirkesangeren hadde det musikalske ansvaret under gudstjenestene, og stemmekvalitet og tonefølelse var viktige kriterier for å få stillingen. Det lå også til stillingen å drive konfirmantundervisningen. Samme klassen som sist. Da var det undervisning i januar. Elevene samles på nytt hos kirkesangeren 15. juni til 05 juli. Totalt 9 uker på skolen, hvis vi regner på kalenderen. Den ene uka var det påske, men om elevene var på skolen da fremgår ikke. Altså 9 eller åtte uker skole totalt i 1873. De skulle ha 10. 



Høyremarg 1876
• Nyter privat 

undervisning
• Som no 3
• Konfirmanter
• Meget forsømt i 

hjemmet
• Konfirmeret
• Undervises privat
• Do
• Flyttet til Kjöldö

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her ser vi at de tre elever «nyter privat undervisning». De følger altså ikke den offentlige skolen, men har egen ordning. Antakelig huslærer. Vi vet at barn av handelsmenn, væreiere og andre i de øvre samfunnsklasser ofte hadde hjemmeundervisning med egen lærer, kanskje er det dette vi ser her.



Store forskjeller 1876

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mens Elvira nyter privat undervisning, er Sigrid i klassen «meget forsømt i Hjemmet».



Flytting 1882
• Hans Thomassen flyttet 28. mai
• Erik og Sigrid Nilsson flyttet 8. mai

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tre elever utvandret til Amerika i 1882. Erik Nilsson er nr 5 på klasselista. Sigrid flyttet samtidig med broren. �Kanskje er dette den samme Sigrid som i 1876 var meget forsømt i hjemmet. Der er ingen opplysninger om fødselsdato eller annet, som kunne ha bekreftet dette. 



Oppsummering

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Da har vi vært gjennom mange ulike høyremargsnotater om juletrefester, smittefrykt, værforhold, hendelser, elevene og det de har lært på skolen. I skoleprotokollen fra Brønnøy finnes en årsoppsummering, som i grunnen også oppsummerer dette foredraget:



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Klarer dere denne?«Som Aarsag til disse alminde-�lige Udeblivelse fra Skolen angaves �dels Sygdom hos Forældrene, dels �Mangel paa Mad og Klæder, noen �fornemmelig den besværelige Skydsen �over Nordhussundet hver Aften og �Morgen.»



Vil du se mer?
Ta kontakt med 
oss for å ordne et 
besøk på vår 
lesesal!

post@nfk.no
www.arkivinordland.no

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ta kontakt på forhånd, for vi trenger ofte litt tid for å lokalisere riktig kilde til akkurat ditt behov.  Takk for meg!

mailto:post@nfk.no
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